
Zápis z rokovania disciplinárnej komisie 

Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre 

 

Termín rokovania:  31.01.2018 o 9:00 (zasadačka KVS FEŠRR) 

 

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

Michal Hrivňák, Dávid Jakubis, Simona Žemberová 

 

Ospravedlnený: Bc. Richard Balla 

 

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. Predvolaní Dušan Čery a Pavol Burian sú študentmi 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia 

v externej forme štúdia, študijný program regionálny rozvoj a politiky EÚ. Alexandra Kubacká je 

študentkou 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia v dennej 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 Dušan Čery, Pavol Burian a Alexandra Kubacká 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  : 

Dušan Čery – na štúdium sa zapísal 05.09.2017 v akad. roku 2017/2018 v externej forme štúdia 

s vedomím, že ide o spoplatnenú formu štúdia (550 eur / 1 akad. rok). Na základe rozhodnutia 

zo dňa 12.09.2017 č. j. 111/2017 vznikla menovanému v zmysle čl. 26 ods. 7 Štatútu SPU uhradiť 

školné vo výške 550 EUR. 

Pavol Burian - na štúdium sa zapísal 05.09.2017 v akad. roku 2017/2018 v externej forme štúdia 

s vedomím, že ide o spoplatnenú formu štúdia (550 eur / 1 akad. rok). Na základe rozhodnutia 

zo dňa 12.09.2017 č. j. 111/2017 vznikla menovanému v zmysle čl. 26 ods. 7 Štatútu SPU uhradiť 

školné vo výške 550 EUR. Dňa 09.10.2017 podal žiadosť o vyradenie zo štúdia z dôvodu, že mu 

zamestnávateľ neumožňuje pravidelne sa zúčastňovať výučby. Pani dekanka doc. Roháčiková 



so žiadosťou o vyradenie štúdia súhlasila k 01.11.2017 s podmienkou úhrady školného, ktoré 

nebolo uhradené. 

Alexandra Kubacká – prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (550 eur / 1 akad. rok).  

Genéza: na štúdium sa zapísala 05.09.2012 v akad. roku 2012/2013 na FBP, zo štúdia bola 

vyradená pre neprospech dňa 26.09.2013. Na bakalársky stupeň štúdia sa zapísala 03.09.2014 

v akad. roku 2014/2015 na FEŠRR na študijný program európske rozvojové programy 

v kombinácií SJ a AJ v dennej forme. Dňa 09.12.2015 bola preradená na študijný program 

regionálny rozvoj a politiky EÚ v kombinácií SJ a AJ v dennej forme štúdia. V 3. roč. štúdia bola 

študentka vyradená zo štúdia z dôvodu neúspešne vykonaných opakovane zapísaných 

predmetov (mikroekonómia, ekonomika verejného sektora, základy účtovníctva). Počas štúdia 

získala 105 kreditov s váženým študijným priemerom 3,11. Študentka sa zapísala 05.09.2017 

v akad. roku 2017/2018 na študijný program regionálny rozvoj a politiky EÚ na dennú formu 

štúdia ako novoprijatá. Nakoľko študovala na bakalárskom stupni štúdia v predchádzajúcom 

období od 05.09.2012 do 05.09.2017 vznikla jej povinnosť uhradiť školné za prekročenie 

štandardnej dĺžky štúdia. Na základe rozhodnutia zo dňa 12.09.2017 č. j. 113/2017 vznikla 

menovanej v zmysle čl. 26 ods. 3 Štatútu SPU uhradiť školné vo výške 550 EUR. V akad. roku 

2017/2018 žiadosť o uznávanie predmetov absolvovaných v predchádzajúcom štúdia 

nepredložila. 

5. Disciplinárna komisia prijala disciplinárne opatrenie v tajnom hlasovaní. Výsledky hlasovania 

a navrhnuté opatrenie: 

Počet platných hlasov Dušan Čery Pavol Burian Alexandra Kubacká 

Celkovo 6 6 6 

Za pokarhanie 0 0 0 

Za podmienečné vylúčenie zo štúdia 6 6 5 

Za vylúčenie zo štúdia 0 0 1 

 

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

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

Dušan Čery, Pavol Burian a Alexandra Kubacká.  

Navrhnuté opatrenia sú disciplinárnou komisiou v zmysle čl. 2 ods. 6 Rokovacieho poriadku 

Disciplinárnej komisie SPU v Nitre právoplatne schválené, nakoľko získali nadpolovičnú väčšinu 

hlasov prítomných členov DK. 

 

V Nitre, 31.01.2018 zapísala Ing. Žaneta Pauková, PhD. 


