ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V
BRATISLAVE, PRÁVNICKEJ FAKULTY, PRE ŠTUDENTOV
(ďalej len „Disciplinárna komisia“)
ZO DŇA 11.11.2019

Čas a miesto konania zasadnutia Disciplinárnej komisie: o 15:00 hod., miestnosť Klub
dekana (č. 326 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.
Mgr. Igor Slovák
Bc. Erik Tóth
Mgr. Filip Vincent
Pozvaný študent:
XY
Prizvaná:
Mgr. Helga Kovačičová
Ester Bagiová
Dominika Boháčová
Zapisovatelia: Mgr. Adam Máčaj, JUDr. Stanislav Mihálik
Program:
1. Otvorenie

2. Prejednanie disciplinárneho priestupku predvolaného študenta
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 11.11.2019 sa zúčastnili členovia Disciplinárnej
komisie podľa priloženej prezenčnej listiny. Pozvaný študent XY sa zasadnutia Disciplinárnej
komisie zúčastnil osobne. Všetci členovia Disciplinárnej komisie boli oboznámení s
podkladovými materiálmi prejednávaného disciplinárneho priestupku.
XY (ďalej aj „študent“ alebo „menovaný“) – študent 3. ročníka magisterského
študijného programu právo v externej forme sa osobne zúčastnil zasadnutia Disciplinárnej
komisie, jeho totožnosť bola overená na základe dokladu totožnosti (preukaz ISIC). Predseda
Disciplinárnej komisie predstavil študentovi členov Disciplinárnej komisie a ostatných
prítomných a spýtal sa, či má voči niekomu výhrady z dôvodu možnej zaujatosti. Študent
nevzniesol námietku zaujatosti voči žiadnemu z členov Disciplinárnej komisie.
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 menovanému doručené 30.10.2019.
Menovaný sa mal disciplinárneho priestupku dopustiť tým, že podľa evidencie školného
študent do dátumu splatnosti nesplatil prvú splátku školného vo výške 95%, teda v sume 978,50
EUR a zároveň neuhradil sumu za revalidáciu preukazu študenta vo výške 3 EUR. Uvedeným
sa dopustil konania v rozpore s § 71 ods. 3 písm. b.) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
vysokých školách“), rovnako tak s čl. 12 ods. 1 Smernice rektora UK č. 17/2019, čím sa mal
menovaný dopustiť disciplinárneho priestupku podľa čl. 3 ods. 6 písm. q) Disciplinárneho
poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov (Vnútorný predpis č. 13/2018)
(ďalej len „Disciplinárny poriadok“) – konanie študenta napĺňa skutkovú podstatu

disciplinárneho priestupku - neuhradenie školného a 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 študenta.
Následne bol menovaný vyzvaný predsedom Disciplinárnej komisie na vyjadrenie sa k
disciplinárnemu priestupku, ktorý sa mu kladie za vinu.
Uviedol, že dňa 17.9.2019 bol na zápise upovedomený o výške poplatku a dňa
19.9.2019 mu v danej veci bolo doručené rozhodnutie o výške školného. Následne dňa
2.10.2019 podal žiadosť o zníženie školného o sumu 40%, ktorá bola doručená dňa 2.10.2019.
Podľa tvrdení študenta bolo žiadosti vyhovené rektorom UK, avšak v tejto veci mu do dňa
konania zasadnutia nebolo doručené žiadne rozhodnutie, o danom znížení školného bol údajne
informovaný telefonicky dňa 25.10.2019 zo študijného oddelenia neznámym volajúcim z čísla
p. Ester Bagiovej. Hovor trval údajne cca 32 sekúnd. Študent uviedol, že 60% školného
následne uhradil dňa 7.11.2019. V čase zasadania disciplinárnej komisie platba nebola
evidovaná na účte Štátnej pokladnice. Študent uviedol, že si je vedomý chyby, nakoľko mal
uhradiť plnú sumu a následne požiadať o vrátenie prebytkovej čiastky.
Predseda disciplinárnej komisie predvolal p. Bagiovú ako svedkyňu. Na otázku, či je
študijnou referentkou XYodpovedala záporne. Uviedla, že študenta nepozná a nevie si
spomenúť či ho niekedy kontaktovala s informáciou o znížení školného.
Na otázku predsedu komisie o dôvodoch, pre ktoré neuhradil školné, študent uviedol,
že nemá relevantný dôvod a neuvedie žiadny. Na otázku predsedu komisie, či vie uhradiť
zvyšok školného, odpovedal študent, že to v súčasnosti nevie prisľúbiť ani prehlásiť, že školné
uhradí, musel by danú eventualitu overiť.
Predseda disciplinárnej komisie predvolal p. Boháčovú ako svedkyňu. Svedkyňa
uviedla, že je referentkou zodpovednou za 3. ročník Mgr. stupňa štúdia v externej forme, kde
študuje aj študent. Na otázku predsedu komisie odpovedala, že študenta nekontaktovala,
nevolala mu, nevie, kto iný mu mohol volať, vie, že podal žiadosť o zníženie školného, ktorá
bola postúpená na rektorát, ale doteraz o nej nebolo podľa jej vedomosti rozhodnuté. Uviedla,
že nemá žiadnu vedomosť o tom, že už žiadosť bola vybavená, malo byť o nej rozhodnuté, resp.
akým spôsobom.
Na otázku Dr. Kováčikovej, prečo po údajnom telefonickom vyrozumení o znížení
školného danú sumu nezaplatil, odpovedal študent, že čakal na oficiálne rozhodnutie s údajmi
o platbe, následne si musel zaobstarať finančné prostriedky a zaplatil, keď ich 7.11.2019 dostal.
Na otázku Mgr. Vincenta, či si overil, že mu volá niekto z fakulty, uviedol študent, že si neoveril

totožnosť volajúceho. Na otázku Dr. Kováčikovej o dátume doručenia predvolania študent
uviedol, že ho dostal dňa 30.10.2019. Na otázku Dr. Kováčikovej, či po predvolaní na
zasadnutie disciplinárnej komisie kvôli vlastným nedoplatkom na školnom ešte 7 dní čakal kým
školné uhradil a medzitým ani nič neurgoval ani nezisťoval, odpovedal študent, že čakal
a medzitým nič ďalšie nezisťoval. Členovia Disciplinárnej komisie nemali na menovaného
žiadne ďalšie otázky. Predseda Disciplinárnej komisie menovaného požiadal, aby počkal pred
miestnosťou a uviedol, že zasadnutie Disciplinárnej komisie týmto považuje za skončené.
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 Disciplinárna komisia jednomyseľne rozhodla:
I.

Študent XY sa dopustil disciplinárneho priestupku a to tým, že neuhradil
do dátumu splatnosti prvú splátku ročného školného vo výške 95 % pre
magisterské štúdium v externej forme štúdia pre akademický rok
2019/2020 (v zmysle Rozhodnutia o určení výšky školného a jeho splatnosti
v akademickom roku 2019/2020 (rozhodnutie č. ŠO 4914/2019 D VI/1)).
Študent zároveň neuhradil do dátumu splatnosti Poplatok za vydanie
dokladov o štúdiu a ich kópií – obnovenie platnosti preukazu študenta
prolongačnou známkou – študenti v externej forme štúdia (3,00 €), čím
naplnil čl. 3 ods. 6 písm. q) Disciplinárneho poriadku.

II.

Disciplinárna komisia navrhuje udeliť študentovi XY disciplinárne
opatrenie podľa čl. 4 ods. 1 písm. b) Disciplinárneho poriadku –
podmienečné vylúčenie zo štúdia s určením skúšobnej doby na jeden rok;
počas tejto skúšobnej doby je študent povinný si riadne plniť študijné
povinnosti, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné
predpisy Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj Univerzity

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, a nesmie sa dopustiť
konania, ktoré by napĺňalo znaky disciplinárneho priestupku. Zároveň je
študent povinný uhradiť akékoľvek neuhradené školné a poplatky
súvisiace so štúdium do siedmich dní od právoplatnosti rozhodnutia,
s prihliadnutím na prípadné rozhodnutie o znížení školného, pokiaľ také
bude vydané. Za predpokladu, že menovaný predmetné povinnosti nesplní,
podmienečné vylúčenie zo štúdia sa zmení na vylúčenie zo štúdia.

K bodu 3/
Po príchode študenta 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 menovaný neuhradil školné a poplatky súvisiace so štúdiom v dobe splatnosti.
Zároveň bolo preukázané, že daný opísaný skutok má znaky disciplinárneho priestupku
v zmysle čl. 3 ods. 6 písm. q) Disciplinárneho poriadku a že ho spáchal menovaný, čo potvrdil
menovaný a ide o okolnosť doloženú študijnou dokumentáciou v evidencii školného
a poplatkov v systéme AIS 2 študenta. Zároveň platí, že daný skutok nie je premlčaný a že
menovaný neprestal byť študentom v rámci študijného programu, v ktorom došlo
k disciplinárnemu priestupku.
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 študenta XY
predložiť návrh na uloženie disciplinárneho opatrenia podmienečné vylúčenie zo štúdia
s určením skúšobnej doby na jeden rok študentovi PraF UK XY, ktorého priestupok bol
predmetom zasadnutia Disciplinárnej komisie dňa 11.11.2019 v súlade so závermi
rokovania Disciplinárnej komisie dekanovi PraF UK. Za predpokladu, že menovaný
predmetné povinnosti nesplní, podmienečné vylúčenie zo štúdia sa zmení na vylúčenie zo
štúdia.

K bodu 4/
Predseda Disciplinárnej komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí
Disciplinárnej komisie.
Zasadnutie bolo skončené o 15:30 hod.
V Bratislave dňa 11.11.2019

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

Zapísali:
Mgr. Adam Máčaj, JUDr. Stanislav Mihálik
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
Bc. Erik Tóth
Mgr. Filip Vincent

