
 

Zápis z rokovania disciplinárnej komisie 

Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre 

 

Termín rokovania:  17.05.2021 o 09:00 (zasadačka KVS FEŠRR) 

 

Prítomní: doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD., Ing. Žaneta Pauková, PhD., Ing. Georgetta Palšová, Ing. 

Dávid Jakubis, Simona Žemberová 

 

1. Predsedníčka disciplinárnej komisie (DK) privítala členov DK a konštatovala, že komisia je 

uznášaniaschopná. Informovala členov komisie o programe rokovania a o disciplinárnom 

priestupku predvolaných študentov. 

2. Predvolaná Bc. Ivana Magyarová je študentkou 1. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia v externej 

forme štúdia, študijný program regionálny rozvoj a politiky EÚ a predvolaný Pavol Hniďak je 

študentom 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia v externej forme štúdia, študijný program 

regionálny rozvoj a politiky EÚ. 

3. Komisia rokovala o disciplinárnom priestupku podľa čl. 3 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SPU 

v Nitre (2017) – nezaplatenie školného a poplatkov spojených so štúdiom v termíne 

stanovenom fakultou. Predvolaní študenti Bc. Ivana Magyarová a Pavol Hniďak sa na 

zasadnutie DK bez ospravedlnenia nedostavili, vzhľadom k tomu DK v zmysle čl. 2 ods. 5 

Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie SPU v Nitre rokovala o ich disciplinárnom 

priestupku v ich neprítomnosti. 

4. Predsedníčka DK informovala členov DK o disciplinárnom priestupku predvolaných študentov: 

Bc. Ivana Magyarová – na štúdium sa zapísala 12.09.2019 v akad. roku 2019/2020 v dennej 

forme štúdia na študijný program RRP. Počas štúdia nevykonala žiadna skúšku a štúdium 

ukončila. V ďalšom akad. roku sa opäť prihlásila na štúdium a zapísala 09.09.2020 v externej 

forme štúdia, študijný program regionálny rozvoj a politiky EÚ, nevykonala žiadnu skúšku 

a štúdium zanechala na základe písomnej žiadosti dňa 11.05.2021 č. z. 19/2021. Na základe 

rozhodnutia zo dňa 09.09.2020 č. j. 53/1/2020 vznikla menovanej v zmysle čl. 26 ods. 3 Štatútu 

SPU uhradiť školné za externú formu štúdia vo výške 750 EUR.  

Pavol Hniďak – na štúdium sa zapísal 08.09.2020 v akad. roku 2020/2021 na bakalársky stupeň 

štúdia v externej forme štúdia na študijný program RRP. Na základe rozhodnutia zo dňa 



08.09.2021 č. j. 38/2/2020 vznikla menovanému v zmysle čl. 26 ods. 3 Štatútu SPU uhradiť školné 

za externú formu štúdia vo výške 600 EUR. 

5. Záver: navrhnuté opatrenie pani dekanke doc. Ing. Oľge Roháčikovej, PhD. – podmienečne 

vylúčenie zo štúdia s lehotou úhrady školného do 15 dní od doručenia rozhodnutia, študentovi 

Pavlovi Hniďakovi. Navrhnuté opatrenie je disciplinárnou komisiou v zmysle čl. 2 ods. 6 

Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie SPU v Nitre právoplatne schválené, nakoľko získalo 

nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov DK.  

Požiadať rektorát SPU o zaslanie predžalobnej výzvy pre Bc. Ivanu Magyarovú.  

 

 

 

 

 

V Nitre, 17.05.2021                                                                  zapísala Ing. Žaneta Pauková, PhD. 


