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Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a 
informatiky (ďalej len „dodatok“) je vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len „fakulta“ alebo „FMFI UK“), vydaný podľa: 

 § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“), 

 čl. 29 ods. 4 Organizačného poriadku FMFI UK. 

Čl. I 
Študijný poriadok fakulty schválený Akademickým senátom UK dňa 28. mája 2014 sa mení a dopĺňa 
takto: 
 

1. V čl. 24 sa na koniec odseku 4 pripája táto veta: 
„Pri opakovanom zapísaní si predmetu má študent právo za rovnakých podmienok len na jeden opravný 
termín (pozri čl. 22 ods. 2 až 4).“ 
 

Čl. II 
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom UK. 

 
 
 
 
 
 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 
predseda Akademického senátu FMFI UK dekan FMFI UK 

 
 

 
 

 
 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
predseda Akademického senátu UK rektor UK 

 
 



D ôv o d o v á  s p r á v a  
 

Pri schvaľovaní nového Študijného poriadku FMFI UK v období rokov 2013 a 2014 prišlo vplyvom 
pozmeňujúcich návrhov a pripomienok z univerzitných komisií k viacerým zásahom do pôvodne 
navrhovaného textu: 

„Študent, ktorý bol na riadnom termíne hodnotený z predmetu známkou FX, má právo na jeden opravný 
termín, pokiaľ splní podmienky priebežného hodnotenia. Ak vyučujúci na začiatku semestra neurčí inak, 
je splnenie podmienky priebeţného hodnotenia podmienkou pripustenia na skúšku. Študent nemá nárok 
na opravné alebo náhradné moţnosti splnenia podmienok priebeţného hodnotenia, ak takáto moţnosť nie 
je stanovená v informačnom liste predmetu, resp. ak vyučujúci na začiatku semestra neurčí niečo iné. 
V prípade, že študent nesplní podmienky priebežného hodnotenia predmetu, je hodnotený známkou FX 
bez možnosti zúčastniť sa záverečnej skúšky.“ 
 

Všetky pripomienky sa sústredili na navrhovaný znížený počet opravných termínov pri prvom zápise 
predmetu a neuvedomili si, že návrat k zvýšenému počtu opravných termínov pri prvýkrát zapísanom 
predmete vyžaduje súčasne úpravu počtu opravných termínov pri druhýkrát zapísanom predmete. 
Výsledkom bolo nesprávne (neúplné) prebratie ustanovenia čl. 24 ods. 4 Študijného poriadku UK.  
 

Navrhuje sa ustanovenie čl. 24 ods. 4 Študijného poriadku FMFI UK zmeniť tak, aby bolo zosúladené 
so Študijným poriadkom UK. 

Znenie čl. 24 ods. 4 Študijného poriadku UK (v platnom znení): 

(4) Študent, ktorý bol hodnotený z predmetu známkou FX má právo na dva opravné termíny, pokiaľ splní 
podmienky priebežného hodnotenia. Študent nemá nárok na opravné alebo náhradné možnosti splnenia 
podmienok priebežného hodnotenia, ak takáto možnosť nie je stanovená v informačnom liste predmetu, 
resp. ak vyučujúci na začiatku semestra neurčí niečo iné, alebo ak študijný poriadok fakulty neurčuje 
inak. V prípade, že študent nesplní podmienky priebežného hodnotenia je hodnotený známkou FX bez 
možnosti zúčastniť sa záverečnej skúšky. Pri opakovanom zapísaní si predmetu má študent právo za 
rovnakých podmienok len na jeden opravný termín (pozri čl. 22 ods. 2 až 4). 
 

Navrhované znenie čl. 24 ods. 4 Študijného poriadku FMFI UK: 

(4) Študent, ktorý bol na riadnom termíne hodnotený z predmetu známkou FX, má právo na dva opravné 
termíny, pokiaľ splní podmienky priebežného hodnotenia. Študent nemá nárok na opravné alebo náhradné 
možnosti splnenia podmienok priebežného hodnotenia, ak takáto možnosť nie je stanovená 
v informačnom liste predmetu, resp. ak vyučujúci na začiatku semestra neurčí niečo iné. Ak vyučujúci na 
začiatku semestra neurčí inak, je študent v prípade nesplnenia podmienok priebežného hodnotenia 
hodnotený z predmetu známkou FX bez možnosti účasti na skúške. Pri opakovanom zapísaní si predmetu 
má študent právo za rovnakých podmienok len na jeden opravný termín (pozri čl. 22 ods. 2 až 4). 


