
ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V 

BRATISLAVE, PRÁVNICKEJ FAKULTY, PRE ŠTUDENTOV 

(ďalej len „Disciplinárna komisia“) 

ZO DŇA 7.5.2020 

 

 

Čas a miesto konania zasadnutia Disciplinárnej komisie: o 10:15 hod., online 

prostredníctvom aplikácie MS Teams. 

 

Prítomní: 

 

Členovia Disciplinárnej komisie: 

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. (predseda Disciplinárnej komisie)  

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

JUDr. Filip Vincent 

Bc. Erik Tóth 

 

Pozvaný študent: 

XY 

 

Ďalšie osoby: 

UW 

 

Zapisovateľ: JUDr. Stanislav Mihálik, Mgr. Adam Máčaj 

 

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 7.5.2020 sa zúčastnili členovia Disciplinárnej 

komisie uvedení v záhlaví zápisnice. Pozvaný študent XY sa zasadnutia Disciplinárnej komisie 

zúčastnil prostredníctvom pripojenia v aplikácií MS Teams. Všetci členovia Disciplinárnej 

komisie boli oboznámení s podkladovými materiálmi prejednávaného disciplinárneho 

priestupku. 

XY (ďalej aj „študent“ alebo „menovaný“) – študent 2. ročníka magisterského 

študijného programu právo v dennej forme sa zúčastnil zasadnutia Disciplinárnej komisie, jeho 

totožnosť bola overená na základe dokladu totožnosti prostredníctvom webkamery. 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 8.1.2020 na začatie 

disciplinárneho konania voči XY na základe podnetu doc. JUDr. Mariána Gibu, PhD. zo dňa 

21.2.2020, zároveň uviedol, že predvolanie na zasadnutie Disciplinárnej komisie bolo 

menovanému doručené 15.4.2020. 

Menovaný sa mal disciplinárneho priestupku dopustiť tým, že dňa 15.1.2020 nahral do systému 

AIS 2 diplomovú prácu s názvom „Spolupráca národných parlamentov v záležitostiach 

Európskej únie“, pri posudzovaní ktorej zistil oponent UW. závažné zistenia týkajúce sa 

originality práce. Pri posúdení textu diplomovej práce bolo zistené, že má prekrytie s indexom 

prác korpusu CRZP v hodnote 15,51 %, čo je hodnota zásadným spôsobom neprevyšujúca 

hodnoty iných prác. Oponent mimo uvedeného prekrytia však zistil, že časť práce je prekladom 

cudzojazyčného textu, prezentovaného za vlastné myšlienky autora. Konkrétne zdroje 

vydávané týmto spôsobom za autorskú tvorbu a pasáže odovzdanej diplomovej práce sú 

uvedené v podnete na začatie disciplinárneho konania, pričom týmto došlo k porušeniu čl. 3 

ods. 4 vnútorného predpisu UK č. 12/2013 v znení vnútorného predpisu č. 7/2018 Smernica 

rektora Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 

Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach 



záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní 

a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 

(ďalej len „Vnútorný predpis 7/2018“). 

Uvedeným konaním sa mal menovaný dopustiť disciplinárneho priestupku podľa čl. 3 

ods. 6 písm. l) Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov 

(Vnútorný predpis č. 13/2018) (ďalej aj len „Disciplinárny poriadok“) – konanie študenta 

napĺňa skutkovú podstatu disciplinárneho priestupku – vydávanie cudzej práce za vlastnú, 

použitie cudzej práce alebo jej časti vo vlastnej práci bez príslušného odkazu na pôvodné dielo 

alebo doslovné použitie časti cudzej práce bez citovania pôvodného autora. 

Dekan PraF UK navrhol v rámci návrhu na začatie disciplinárneho konania ako dôkaz 

preskúmanie diplomovej práce študenta a jej zhody s dokumentmi resp. ich výňatkami 

uvedenými v podnete na začatie disciplinárneho konania. 

Následne bol menovaný vyzvaný predsedom Disciplinárnej komisie na vyjadrenie sa k 

disciplinárnemu priestupku, ktorý sa mu kladie za vinu. Uviedol, že išlo o nepozornosť z jeho 

strany a odvolal sa na svoje vyjadrenie, podľa ktorého zdroj neuviedol v texte, ale je uvedený 

ako tretí zdroj odspodu v zozname použitej literatúry, zabudol ho teda dať len do poznámky 

pod čiarou. Študent uznal, že dané vzniklo ako dôsledok jeho omylu, ale vylúčil úmyselné 

zavinenie. Odvolal sa aj na svoju elektronickú komunikáciu s členmi Katedry ústavného práva, 

v ktorej prejavil snahu opraviť prácu a obhajovať ju v náhradnom termíne. 

Predseda predvolal svedka UW, ktorý bol oponentom práce a požiadal ho o vyjadrenie 

k návrhu a k skutočnostiam tvrdeným študentom. 

Svedok uviedol, že pri čítaní práce našiel vysoko sofistikované pojmy a vyjadrovanie, 

pri ktorých neboli uvedené zdroje. Provizórne dané pasáže preložil do angličtiny a dal do 

vyhľadávača, pričom na internete našiel zdroje uvedené v podnete na začatie disciplinárneho 

konania. Konkrétne pri kapitole 3.1.2. a 3.2.5. identifikoval zhodu s článkom „The Barroso 

Initiative: Window Dressing or Democracy Boost?“ In: Utrecht Law Review 8(1), 2012, str. 

78-91. V druhom prípade identifikoval zhodu so stránkou Európskej komisie, ktorá nebola 

uvedená ani ako poznámka pod čiarou, ani ako použitý zdroj na záver práce. Keď zhodu 

identifikoval, musel uvedené popísať v oponentskom posudku. Ide o závažné konanie, ktoré 

môže aj ohroziť dobré meno fakulty, preto identifikoval danú zhodu a upovedomil o tom doc. 

Gibu ako vedúceho katedry, ktorý podal návrh na začatie disciplinárneho konania. Podotkol, že 

študenti mali aj seminár na tému diplomových prác, kde boli oboznámení s problematikou 

citovania. 



Na otázky Disciplinárnej komisie svedok uviedol, že použitý článok z Utrecht Law 

Review tvorí niekoľko strán práce, zatiaľ čo použitý internetový zdroj Európskej komisie je 

kratší a nachádza sa na prelome dvoch strán práce. Išlo o doslovný preklad, ktorý nebol 

parafrázovaním. K uvedenému sa vyjadril aj študent, ktorý potvrdil, že išlo o doslovný preklad, 

ktorý mal byť citovaný, išlo o nepozornosť z jeho strany, preto nie je citovaný priamo v texte. 

Dodal, že jeho školiteľ vyžadoval v práci použiť viac zdrojov, preto pochopiteľne nemohol 

použité zdroje neuviesť úmyselne a je si vedomý, že k danému došlo kvôli jeho omylu. Na 

otázku JUDr. Kováčikovej uviedol, že nevedel o seminári na tému diplomových prác, ktorý 

organizovala Katedra ústavného práva, preto na ňom nebol.  

Predseda Disciplinárnej komisie poďakoval prítomným za účasť a 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. študent XY sa dopustil disciplinárneho priestupku a to tým, že dňa 

15.1.2020 nahral do systému AIS 2 diplomovú prácu s názvom „Spolupráca 

národných parlamentov v záležitostiach Európskej únie“, pričom časť 

práce bola prekladom cudzojazyčných textov, prezentovaných za vlastné 

myšlienky autora, konkrétne dielo Davor Jancic „The Barroso Initiative: 

Window Dressing or Democracy Boost?“ In: Utrecht Law Review 8(1), 

2012, str. 78-91. a s dokumentom The Subsidiarity Monitoring Network 

prístupným na 

https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/thesmn/Pages/default.aspx.  

Týmto došlo k porušeniu čl. 3 ods. 4 vnútorného predpisu 7/2018, nakoľko 

došlo ku doslovnému použitiu časti cudzej práce bez citovania pôvodného 

autora, čím naplnil čl. 3 ods. 6 písm. l) Disciplinárneho poriadku. 



II. Disciplinárna komisia navrhuje udeliť študentovi XY disciplinárne 

opatrenie podľa čl. 4 ods. 1 písm. c) Disciplinárneho poriadku – vylúčenie 

zo štúdia. 

 

K bodu 3/ 

 

Po pripojení 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 predmetná diplomová práca obsahovala časti cudzej práce, ktoré neboli 

citované a dané konanie bolo posúdené ako veľmi závažné, nakoľko umožňuje získať 

potenciálne aj vysokoškolský titul bez naplnenia podmienok na jeho získanie. Veľký rozsah 

citácie bez uvedenia zdroja je neprípustným porušením pravidiel písania záverečných prác. Pri 

posúdení skutkových okolností Disciplinárna komisia vychádzala najmä z posudkov k danej 

diplomovej práci, ako aj podnetu na disciplinárne konanie, ktoré podrobne opisujú 

identifikovanú zhodu. 

Je síce pravdou, že jeden zo zdrojov bol uvedený v zozname použitej literatúry, avšak 

ani to neoprávňuje študenta skopírovať celú časť v textu, dokonca aj s odstránenými 

referenciami pôvodného textu. Pre lepšiu názornosť je porovnanie textov prílohou tejto 

zápisnice. 

Zároveň bolo preukázané, že daný opísaný skutok má znaky disciplinárneho priestupku 

v zmysle čl. 3 ods. 6 písm. l) Disciplinárneho poriadku a že ho spáchal menovaný. Zároveň 

platí, že daný skutok nie je premlčaný a že menovaný neprestal byť študentom v rámci 

študijného programu, v ktorom došlo k disciplinárnemu priestupku. 

Predseda Disciplinárnej komisie uviedol, že v zmysle čl. 4 ods. 5 písm. d) 

Disciplinárneho poriadku prichádza v súvislosti s daným disciplinárnym priestupkom do úvahy 

najmä disciplinárne opatrenie vo forme vylúčenia zo štúdia. Uviedol, že pri zohľadnení 

doterajších študijných výsledkov, doterajšieho správania študenta, rozsahu použitia cudzej 

práce, posudkov diplomovej práce a okolností spáchania disciplinárneho priestupku neboli 

zistené poľahčujúce okolnosti, napriek tomu, že podľa študenta nebolo previnenie úmyselné. 

Napriek tomu je použitie cudzej práce bez označenia zdroja, obzvlášť vo veľkom rozsahu,  

závažným porušením Disciplinárneho poriadku preto sa Disciplinárna komisia uzniesla na 

navrhnutí disciplinárneho opatrenia vylúčenia zo štúdia. Disciplinárna komisia sa nestotožnila 

s vysvetlením študenta, že by išlo iba o chybu v označení zdrojov. V danom prípade totiž išlo 



o prebratie celých pasáží textu bez akejkoľvek ďalšej úpravy (okrem prekladu), a tento postup 

ako taký nezodpovedá pravidlám akademického písania, aj keby bol zdroj označený. Preto 

Disciplinárna komisia vidí v konaní študenta skôr snahu zatajiť zdroj daného textu 

a skutočnosť, že prevzal ucelené pasáže od iného autora, ako iba prosté pochybenie pri 

označovaní zdrojov (článok „The Barroso Initiative: Window Dressing or Democracy Boost?“), 

hoci je uvedený v zozname použitej literatúry a študent danú okolnosť vysvetľuje ako chybu 

v citovaní.  

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 Bc. 

XY predložiť návrh na uloženie disciplinárneho opatrenia vylúčenie zo štúdia študentovi 

PraF UK XY, ktorého priestupok bol predmetom zasadnutia Disciplinárnej komisie dňa 

7.5.2020, 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 11:00 hod. 

V Bratislave dňa 7.5.2020 

 

 

 __________________________ 

 doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.                                    

 predseda Disciplinárnej komisie PraF UK  

  

  
 
Zapísali: 
JUDr. Stanislav Mihálik 
Mgr. Adam Máčaj 
 
 



Predseda Disciplinárnej komisie: 
doc. JUDr. Ondrej Blažo, PhD. 
 
 
Členovia Disciplinárnej komisie: 
JUDr. Hana Kováčiková, PhD.  
JUDr. Filip Vincent 
Bc. Erik Tóth 
  



Príloha: 
Diplomová práca „Spolupráca národných parlamentov v záležitostiach Európskej únie“ 
a článok „The Barroso Initiative: Window Dressing or Democracy Boost?“ 

 

 

 
 
 
Diplomová práca „Spolupráca národných parlamentov v záležitostiach Európskej únie“ 
a text na „https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/thesmn/Pages/default.aspx 



 


