ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V
BRATISLAVE, PRÁVNICKEJ FAKULTY, PRE ŠTUDENTOV
(ďalej len „Disciplinárna komisia“)
ZO DŇA 4.3.2020

Čas a miesto konania zasadnutia Disciplinárnej komisie: o 8:00 hod., miestnosť Iuridicum
(č. 324 SB), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, 810
00 Bratislava.
Prítomní:
Členovia Disciplinárnej komisie:
doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. (predseda Disciplinárnej komisie)
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
JUDr. Hana Kováčiková, PhD.
JUDr. Filip Vincent
Mgr. Igor Slovák
Pozvaný študent:
XY
Zapisovateľ: Mgr. Adam Máčaj
Program:
1. Otvorenie
2. Prejednanie disciplinárneho priestupku predvolanej študentky
3. Návrhy na uloženie disciplinárnych opatrení
4. Záver
K bodu 1/

Predseda Disciplinárnej komisie privítal prítomných členov Disciplinárnej komisie
a ďalších prítomných a skonštatoval, že Disciplinárna komisia je uznášaniaschopná.
K bodu 2/
Zasadnutia Disciplinárnej komisie dňa 4.3.2020 sa zúčastnili členovia Disciplinárnej
komisie podľa priloženej prezenčnej listiny. Pozvaná študentka XY sa zasadnutia nezúčastnila.
Všetci členovia Disciplinárnej komisie boli oboznámení s podkladovými materiálmi
prejednávaného disciplinárneho priestupku.
XY (ďalej aj „študentka“ alebo „menovaná“) – študent 1. ročníka bakalárskeho
študijného programu právo v dennej forme sa osobne nezúčastnila zasadnutia Disciplinárnej
komisie.

Predseda

Disciplinárnej

komisie

oboznámil

prítomných

s prejednávaním

disciplinárneho priestupku študentky na zasadnutí dňa 11.11.2019, ktorého sa menovaná
nezúčastnila z dôvodu jej predvolania na súdne pojednávanie. Prejednanie disciplinárneho
priestupku študentky preto bolo odložené na zasadnutie dňa 4.3.2020.
Predseda Disciplinárnej komisie oboznámil prítomných s návrhom dekana Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „PraF UK“) z 15.10.2019 na začatie
disciplinárneho konania voči XY, zároveň uviedol, že predvolanie na zasadnutie Disciplinárnej
komisie bolo menovanej doručené 3.3.2020.
Menovaná sa mala disciplinárneho priestupku dopustiť tým, že neuhradila do dátumu
splatnosti (t.j. do najneskôr do dňa zápisu na štúdium študijného programu) prvú splátku
ročného školného vo výške 95 % pre bakalárske štúdium v externej forme štúdia pre
akademický rok 2019/2020 (v zmysle čl. 6 ods. 4 Vnútorného predpisu č. 17/2019 Smernica
rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov
spojených so štúdiom na Univerzite Komenského Bratislave v akademickom roku 2019/2020
(ďalej len „Smernica rektora UK č. 17/2019“). Ročné školné pre bakalárske štúdium v externej
forme štúdia pre akademický rok 2019/2020 je určené Rozhodnutím o prijatí na vysokoškolské
štúdium v akademickom roku 2019/2020 (rozhodnutie č. ŠO/3392/2019 D III/I) v súlade
s Prílohou č. 2 bod 2 písm. c) k Smernici rektora UK č. 17/2019 na sumu 780,00 EUR, pričom
prvá splátka predstavuje sumu 741,00 EUR, z čoho študentka uhradila dňa 31.7.2019 len 700,00
EUR, teda neuhradená suma prvej splátky predstavuje sumu 41,00 EUR.
Uvedeným konaním sa študentka dopustila konania v rozpore s § 71 ods. 3 písm. b)
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a rovnako tak s čl. 12 ods. 1 Smernice rektora UK
č. 17/2019, čím sa dopustila disciplinárneho priestupku podľa čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

Vnútorného predpisu č. 13/2018 Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave
pre študentov (ďalej len „Disciplinárny poriadok UK“) – neuhradenie školného alebo poplatku
spojeného so štúdiom vo výške a termíne splatnosti podľa osobitného vnútorného predpisu UK.
Dekan PraF UK navrhol v rámci návrhu na začatie disciplinárneho konania ako dôkaz
študijnú dokumentáciu v evidencii školného a poplatkov v systéme AIS 2 študentky.
Predseda Disciplinárnej komisie oboznámil prítomných so skutkovými okolnosťami, po
podaní návrhu dekana PraF UK na začatie disciplinárneho konania voči študentke, ako
vyplývajú z osobného spisu študentky. Dňa 11.11.2019, ktorého sa menovaná nezúčastnila
prvého zasadnutia Disciplinárnej komisie z dôvodu jej predvolania na súdne pojednávanie.
Študentka následne požiadala o prerušenie štúdia dňa 23.01.2020 z dôvodu dlhodobej
práceneschopnosti, čo dokladovala potvrdením od všeobecnej lekárky pre dospelých, podľa
ktorého bola menovaná práceneschopná od 22.11.2019 do 07.01.2020. Dekan PraF UK o tejto
žiadosti rozhodol tak, že nepovolil študentke prerušenie štúdia, nakoľko žiadosť neobsahovala
podklady, ktoré by odôvodňovali prerušenie štúdia z dôvodov osobitného zreteľa, a zároveň
neboli splnené podmienky podľa čl. 21 ods. 1 písm. a) Študijného poriadku PraF UK.
Rozhodnutie dekana PraF UK bolo študentke doručené 31.01.2020, pričom právoplatné sa stalo
dňom doručenia. Proti uvedenému rozhodnutiu podala študentka dňa 14.02.2020 „Námietku
voči Rozhodnutiu o povolení prerušenia štúdia“. V námietke uviedla, že na predloženie
zdravotnej dokumentácie nebola vyzvaná, ani obdobnú dokumentáciu nemá k dispozícií,
nakoľko „doklad [o práceneschopnosti] odchádza do sociálnej poisťovni, všeobecnému
lekárovi, zamestnávateľovi. Pacientovi nezostáva žiadny dokument.“ Podľa študentky
nepredloženie zdravotnej dokumentácie nebolo dôvodom na odmietnutie jej žiadosti
o prerušenie štúdia. Uviedla ďalej, že „v roku 2008 si moja dcéra do našej spoločnej domácnosti
doviedla bezdomovca [...] pravidelne som odchádzala za prácou do zahraničia [...] spracoval
moju dcéru na svoj obraz, spoločne ma fyzicky napádali [...] neplatil nájomné, tajne kradol
moje dáta z USB kľúča na kľúč svojho zamestnávateľa [...] na základe ktorých následne
sústavne vyvolával incidenty končiace na súde [...] Rozhodnutia súdu som nedostala [...]
ukradol žltý oznamovací lístok z pošty súd rozhodol na základe fikcie doručenia, t. j. môj
neprospech. [...] Na základe úmyselného, odpočúvaného telefonického hovoru [...] vyvolali
incident v septembri medzi mňou a Mgr. Kovačičovou nasledovným spôsobom: Prihlášku
externého štúdia ‚budete musieť s nami komunikovať výlučne me-ailom, platiť prostredníctvom
internet banking..............‘ komunikácia ako pes Baskervilský [...] podávam sťažnosť a opätovne
žiadam o prerušenie štúdia z dôvodov: PN + rodinných dôvodov nakoľko som sústavne
finančne /exekúcie/ a súdne /platobné rozkazy/ terorizovaná“. Členovia disciplinárnej komisie

sa oboznámili aj s listinnou a obrazovou dokumentáciou, ktorá tvorila prílohu študentkinej
námietky.
Disciplinárna komisia sa poradila bez prítomnosti ďalších osôb.
Disciplinárna komisia v zmysle čl. 4 ods. 2 Disciplinárneho poriadku prihliadla pri
ukladaní disciplinárneho opatrenia na charakter a závažnosť disciplinárneho priestupku, najmä
na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na dôsledky disciplinárneho
priestupku, na doterajšie správanie študenta a jeho študijné výsledky, na to, či spáchaný
disciplinárny priestupok oľutoval, prípadne prejavil snahu o nápravu. Závažnosť
disciplinárneho priestupku a mieru zavinenia posúdi príslušná disciplinárna komisia v priebehu
disciplinárneho konania. Disciplinárna komisia musí mať na zreteli, že pre mieru zavinenia
platí, že úmyselné zavinenie je závažnejšie ako nedbanlivostné zavinenie.
Uznesenie č. 1
Hlasovaním sa Disciplinárna komisia jednomyseľne rozhodla:
I.

študentka XY sa dopustila disciplinárneho priestupku a to tým, že
neuhradila do dátumu splatnosti prvú splátku ročného školného vo výške
95 % z celkovej sumy 780,00 EUR pre bakalárske štúdium v externej forme
štúdia pre akademický rok 2019/2020 (v zmysle čl. 6 ods. 4 Smernice
rektora UK č. 17/2019) a Rozhodnutia o prijatí na vysokoškolské štúdium v
akademickom roku 2019/2020 (rozhodnutie č. ŠO/3392/2019 D III/I)). Prvá
splátka predstavuje sumu 741,00 EUR, z čoho študentka uhradila dňa
31.7.2019 len 700,00 EUR, teda neuhradená suma prvej splátky predstavuje
sumu 41,00 EUR.

II.

Disciplinárna komisia navrhuje udeliť študentke XY disciplinárne
opatrenie podľa čl. 4 ods. 1 písm. c) Disciplinárneho poriadku – vylúčenie
zo štúdia.

K bodu 3/
Predseda Disciplinárnej komisie uviedol, že táto sa poradila o návrhu na začatie
disciplinárneho konanie v rozsahu, ako bol skutok v danom návrhu opísaný. Uviedol, že
Disciplinárna komisia nemala na základe zisťovania skutkového stavu pochybnosti o tom, že
skutok sa stal tak ako je opísané v návrhu. Uviedol, že bolo preukázané, že menovaná
neuhradila prvú splátku ročného školného v dobe splatnosti.

Zároveň bolo preukázané, že daný opísaný skutok má znaky disciplinárneho priestupku
v zmysle čl. 3 ods. 6 písm. q) Disciplinárneho poriadku, že ho spáchala menovaná a ide
o okolnosť doloženú študijnou dokumentáciou v evidencii školného a poplatkov v systéme AIS
2 študentky. Zároveň platí, že daný skutok nie je premlčaný a že menovaná neprestala byť
študentkou v rámci študijného programu, v ktorom došlo k disciplinárnemu priestupku.
Nakoľko študentka jasne nesplatila prvú splátku školného, svoje konanie neospravedlnila,
neoľutovala, ani neprisľúbila jeho uhradenie, Disciplinárna komisia sa jednomyseľne zhodla na
návrhu udeliť študentke ako disciplinárne opatrenie vylúčenie zo štúdia. Dodal, že s ohľadom
na neúčasť študentky na zasadnutí bez dôvodného ospravedlnenia prerokovala Disciplinárna
komisia disciplinárny priestupok v neprítomnosti študentky na základe čl. 4 ods. 7 Rokovacieho
poriadku disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov (Vnútorný
predpis č. 14/2018) (ďalej len „Rokovací poriadok disciplinárnej komisie“).
Na základe vyššie uvedených skutočností Disciplinárna komisia prijala toto uznesenie:
Uznesenie č. 2
Disciplinárna komisia ukladá predsedovi Disciplinárnej komisie na základe
rokovania Disciplinárnej komisie a jej záverov k disciplinárnemu priestupku študentky
XY s predložiť návrh na uloženie disciplinárneho opatrenia vylúčenie zo štúdia študentke
PraF UK XY, ktorej priestupok bol predmetom zasadnutia Disciplinárnej komisie dňa
4.3.2020, v súlade so závermi rokovania Disciplinárnej komisie dekanovi PraF UK.
K bodu 4/
Predseda Disciplinárnej komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí
Disciplinárnej komisie.
Zasadnutie bolo skončené o 8:30 hod.
V Bratislave dňa 4.3.2019

__________________________
doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
predseda Disciplinárnej komisie PraF UK

Zapísali:
Mgr. Adam Máčaj
Predseda Disciplinárnej komisie:
doc. JUDr. Ondrej Blažo, PhD.
Členovia Disciplinárnej komisie:
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
JUDr. Hana Kováčiková, PhD.
Mgr. Igor Slovák
JUDr. Filip Vincent

