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Článok 1 
Základné ustanovenia 

 

(1) Priestupkový a rokovací poriadok priestupkových komisií ubytovacích zariadení Žilinskej 
univerzity v Žiline (ďalej len „UNIZA“) je vnútorný predpis, ktorý sa vzťahuje na konanie 
študentov UNIZA v rozpore s ustanoveniami Ubytovacieho poriadku ubytovacích 
zariadení UNIZA (ďalej len „UZ UNIZA“).  

           

Článok 2 

Priestupky a opatrenia 
 

(1) Priestupok je zavinené porušenie ustanovení Ubytovacieho poriadku Ubytovacieho 
zariadenia UNIZA alebo porušenie zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb alebo 
Prevádzkového poriadku siete Internet Klubu alebo ďalších vnútorných predpisov 
UNIZA. Bežné priestupky a poškodenia majetku sa riešia formou pokuty a sú 
definované v sadzobníku pokút – príloha č. 1. Závažnejšie priestupky rieši 
priestupková komisia UZ. 

(2) Priestupkom študenta okrem konania v rozpore s povinnosťami ubytovaných 
študentov podľa čl. 6 Ubytovacieho poriadku UNIZA a zmluvy o poskytnutí 
ubytovacích služieb je najmä:   

a) porušenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov UZ UNIZA, 

h) vyvolanie verejného pohoršenia alebo správanie sa v rozpore so všeobecne 
zaužívanými normami slušného správania sa, morálky, etiky a mravnosti 
v priestoroch UZ, 

i) zneváženie dobrej povesti alebo mena Ubytovacieho zariadenia, resp. univerzity, 

j) násilný čin proti inému študentovi univerzity alebo zamestnancovi univerzity, 

k) závažné poškodenie, zneužitie alebo odcudzenie majetku univerzity v ubytovacích 
zariadeniach univerzity,  

l) závažné poškodenie alebo odcudzenie majetku iného študenta univerzity, 
zamestnanca univerzity alebo návštevníka univerzity alebo majetku tretích osôb 
v priestoroch UZ, 

m) porušenie pravidiel a pokynov na prácu v počítačovej sieti UZ UNIZA, 

n) prenechanie ubytovania v ubytovacom zariadení univerzity inej osobe bez súhlasu 
riaditeľa tohto zariadenia, 

o) porušenie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

p) iné závažné porušenie ubytovacieho poriadku UZ.  

(3) Za  priestupok možno uložiť študentovi niektoré z týchto opatrení: 

a) pokarhanie, 

b) podmienečné zrušenie ubytovania, 

c) zrušenie ubytovania. 

(4) Uloženie opatrenia podľa ods. 4 nezbavuje študenta prípadnej povinnosti nahradiť 
škodu, ktorú svojím konaním spôsobil. 

(5) Konanie o priestupku začne priestupková komisia (čl. 3) do 10 dní odo dňa, keď jej 
bol priestupok študenta oznámený, najneskôr však do jedného roka od času, keď k 
priestupku došlo. 
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(6) Priestupková komisia rozhodne o návrhu na uloženie opatrenia do 15 dní od 
začatia konania o priestupku. 

(7) Pri navrhovaní opatrenia priestupková komisia prihliada najmä na závažnosť, čas 
trvania alebo následky priestupku, ako aj na opatrenia uložené študentovi v 
minulosti. 

(8) Opatrenie ukladá riaditeľ UZ na základe návrhu priestupkovej komisie UZ. Riaditeľ 
UZ nemôže študentovi uložiť prísnejšie opatrenie ako je opatrenie navrhnuté 
priestupkovou komisiou. 

(9) Ak samotné prerokúvanie priestupku postačuje k náprave študenta, je možné 
upustiť od uloženia  opatrenia. 

(10) Rozhodnutie  riaditeľa UZ o uložení opatrenia  sa   vyhotovuje písomne s 
odôvodnením rozhodnutia a poučením o možnosti požiadať o preskúmanie 
rozhodnutia. Rozhodnutie sa doručuje študentovi do vlastných rúk. 

(11) Rozhodnutie o udelení priestupkového opatrenia sa ukladá do osobných spisov 
študenta na rektoráte alebo na dekanáte fakulty, podľa toho, kde je študent zapísaný 
na štúdium. 

(12) Študent má právo podať písomnú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o opatrení. 

 

Článok 3 
Priestupková komisia UZ UNIZA 

 

(1) Priestupková komisia rieši priestupky, ktorých sa študenti dopustili v UZ UNIZA. 

(2) Každé UZ UNIZA má vytvorenú vlastnú priestupkovú komisiu, ktorá rieši 
priestupky študentov ubytovaných v príslušnom UZ UNIZA. 

(3) Priestupková komisia má spolu najmenej 6 členov. Členov komisie vymenúva 
riaditeľ UZ UNIZA. Členmi komisie sú : 

a) najmenej jeden zamestnanec UZ UNIZA – vymenovanie na 4 roky, 

b) najmenej 5 členov študentov na návrh Rady ubytovaných študentov – vymenovanie 
na 1 rok. 

Predsedu komisie volia členovia komisie zo svojich radov na 1 rok. 

(4) Rokovanie priestupkovej komisie UZ UNIZA sa riadi podľa čl. 4. 

 

Článok 4 
                                     Rokovanie priestupkovej komisie UZ UNIZA 

(1) Rokovanie priestupkovej komisie riadi jej predseda, v prípade jeho neprítomnosti člen 
priestupkovej komisie, ktorý bol poverený predsedom. 

(2) Priestupková komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej 
členov. 

(3) Rokovanie priestupkovej  komisie je neverejné.  

(4) Priestupková komisia je povinná preskúmať skutkový stav priestupku a na základe 
toho urobiť jeho čo najobjektívnejší popis. Na rokovanie o priestupku môže 
priestupková komisia prizývať svedkov. Ak o prítomnosť svedka požiada študent, ktorý 
sa dopustil priestupku, je priestupková komisia povinná jeho žiadosti vyhovieť a 
umožniť svedkovi vystúpiť. 

(5) Priestupková komisia pozýva študenta, ktorý sa dopustil priestupku, na rokovanie 
písomne. V prípade ospravedlnenia študenta z vážnych dôvodov pred stanoveným 
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termínom, určí priestupková komisia náhradný termín rokovania o priestupku. Ak sa 
študent po písomnom vyzvaní bez ospravedlnenia na rokovanie nedostaví alebo ak sa 
nedostaví na náhradný termín, rokuje priestupková komisia o priestupku bez jeho 
prítomnosti. 

 

Článok 5 
Závery priestupkovej komisie 

 

(1) Po prerokovaní priestupku prijíma priestupková komisia návrh na uloženie opatrenia na 
základe tajného hlasovania. 

(2) Návrh na uloženie opatrenia je prijatý, ak za jeho prijatie hlasovala nadpolovičná 
väčšina prítomných členov priestupkovej komisie. 

(3) Zápis z rokovania priestupkovej komisie podpisuje jej predseda. Zápis obsahuje 
prezenčnú listinu členov priestupkovej komisie, opis priestupku, dôkazový materiál, 
ďalšie významné okolnosti (poľahčujúce okolnosti, predchádzajúce disciplinárne 
opatrenia a pod.), odporúčania priestupkovej komisie, návrh na uloženie opatrenia 
vrátane výsledku hlasovania. Zápis odovzdáva predseda priestupkovej komisie 
riaditeľovi UZ, najneskôr do troch dní po skončení rokovania disciplinárnej komisie.  

 
Článok 6 

    Preskúmanie rozhodnutia o uložení opatrenia 
 

(1) Písomná žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o opatrení sa podáva orgánu, ktorý 
rozhodnutie vydal, do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia študentovi.  

(2) Orgán, ktorý rozhodnutie vydal, môže žiadosti sám vyhovieť a rozhodnutie zmeniť 
alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju rektorovi najneskôr do 10 dní od jej 
doručenia. 

(3) Rektor rozhodnutie o opatrení preskúma a ak je v rozpore so zákonom, vnútorným 
predpisom UNIZA alebo jej súčasti, rozhodnutie zmení alebo zruší, inak žiadosť 
zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

(4) Na preskúmanie rozhodnutia v zmysle ods. 3 zriaďuje rektor osobitnú 3-člennú 
komisiu, ktorej jedným členom je zamestnanec oddelenia kontroly a vnútorného 
auditu UNIZA. 

(5) Rektor vydá rozhodnutie najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy mu bola žiadosť doručená. 

(6) Rozhodnutie rektora o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o udelení opatrenia je 
konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. 

 
Článok 7 

Záverečné ustanovenie 
     

(1) Priestupkový a rokovací poriadok priestupkových komisií UZ UNIZA nadobúda platnosť 
dňom podpisu rektorom a účinnosť dňa 1.9.2018. 

                                         
     

V Žiline dňa  25. 5. 2018  

 

                                                                               Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 

                                     rektorka 
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       Príloha č. 1 

 

 

Sadzobník pokút,  

zoznam priestupkov riešených formou pokuty. 

 

 

 

(1) Pokuta sa rieši na základe  zápisu zodpovedného zamestnanca UZ, alebo člena  
RUŠ do  knihy priestupkov. Priestupkové  pokuty sú rozdelené skupín podľa 
závažnosti:  

a) Pokuta za neskorú platbu (za 1 deň omeškania), vystavenie potvrdenia o ubytovaní:                                                                                                   
                                                                                                                       0,5 € 

b) Vyhľadanie platby, poplatok za platbu ubytovania v hotovosti:                               2 € 

c) Nedodržiavanie čistoty na izbe, chodbičke, WC, alebo kúpeľni (na osobu 
a miestnosť):                                                                                                           4 € 

d) Strata preukazu, strata kľúča od izby bez výmeny zámku, poškodenie bielizne,                              
poškodenie maľovky na 1m2:                               5 € 

e) Používanie zakázaných el. spotrebičov, porušenie protipožiarnych a bezpečnostných 
predpisov, rušenie nočného pokoja, prinesenie a chovanie zvieraťa:                                                                                                         
                                                                                                                               10 €                

f) Poskytnutie nocľahu cudzej osobe, znečistenie spoločných priestorov, presťahovanie 
sa na inú izbu bez vedomia vedenia UZ, vyhadzovanie odpadkov a iných predmetov 
z okna:                                                                                                             15 €                   
                                                                                                           

    
g) Porušenie zákazu fajčenia, porušenie zákazu požívania alkoholu, zasahovanie do 

elektrickej a vodovodnej inštalácii, EPS, hydrantov, internetových a rozhlasových 
rozvodov, platba za výmenu vložky na dverách pri strate kľúča:                                                                          
                                                                                                                               20 €   

  (2) Pokuty c) a h) sa po dohode s riaditeľom UZ  môžu  odpracovať formou 
verejnoprospešných prác pre UZ. Počet hodín a prác určí riaditeľ UZ. V prípade viac 
krát opakovanej pokute, sa porušenie povinností postúpi k riešeniu priestupkovou 
komisiou. 


