
Zápis z rokovania disciplinárnej komisie 

Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre 

 

Termín rokovania:  21.07.2021 o 08:00 (zasadačka KVS FEŠRR) 

 

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

Mgr. Peter Moritz, Mário Gedai 

 

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

uznášaniaschopná. Informovala členov komisie o programe rokovania a o disciplinárnom 

priestupku predvolanej študentky. 

2. Predvolaná Mgr. Petra Klimo Zlatošová je študentkou 1. ročníka doktorandského stupňa štúdia 

v externej forme štúdia, študijný program integrovaný rozvoj vidieka (IRV). 

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. Predsedníčka DK informovala členov DK o disciplinárnom priestupku 

predvolanej študentky: Mgr. Petra Klimo Zlatošová – na štúdium sa zapísala 03.09.2020 

v akad. roku 2020/2021 v dennej forme štúdia na študijný program IRV. Počas štúdia nevykonala 

žiadna skúšku. Na základe rozhodnutia zo dňa 03.09.2020 č. j. 16/1/2020 vznikla menovanej 

v zmysle čl. 26 ods. 7 Štatútu SPU uhradiť školné za externú formu štúdia vo výške 1 100 EUR. 

Predvolaná študentka Mgr. Petra Klimo Zlatošová sa na zasadnutie DK dostavila a uviedla ako 

hlavný dôvod neuhradenia školného jej dlhodobé zdravotné problémy. 

4. Disciplinárna komisia prijala disciplinárne opatrenie v tajnom hlasovaní. Počet hlasov za 

podmienečne vylúčenie zo štúdia bolo 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, študentke 

Mgr. Petre Klimo Zlatošovej. 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. DK navrhuje pani dekanke vo 

vnútornom predpise na úrovni SPU v prípade neuhradenia školného a poplatkov spojených so 

štúdiom zohľadniť zdravotné dôvody u študentov aj v externej forme štúdia (odpustenie alebo 

zníženie školného). 

 

 

V Nitre, 21.07.2021                                                                  zapísala Ing. Žaneta Pauková, PhD. 


