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Dodatok č. 4 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 v znení dodatkov 
č. 1, 2 a 3 sa mení a dopĺňa takto: 

1. V čl. 4 ods. 6 písm. c) sa za slovo „vyplnením“ vkladá slovo „univerzitnej“. 

2. V čl. 4 sa za odsekom 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie: 

„(8) Fakulta môže umožniť doručiť namiesto písomnej prihlášky na štúdium podľa odseku 6 aj prihlášku 
na štúdium v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu (ďalej len „fakultná 
elektronická prihláška“), použitím informačného systému, ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium 
overenie jej zaevidovania v informačnom systéme odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho 
konania;8aa takto doručenú prihlášku na štúdium uchádzač nie je povinný vytlačiť a vlastnoručne 
podpísať.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 8aa znie: 

„ 8aa § 58 ods. 2 druhá veta zákona o vysokých školách.“. 

Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 12. 

3. V čl. 4 ods. 9 sa vypúšťa prvá veta. 

4. V čl. 4 ods. 10 sa za slovo „tlačive“ vkladajú slová „alebo vo fakultnej elektronickej prihláške“. 

5. V čl. 4 ods. 11 sa slová „alebo ak neobsahuje doklad o zaplatení poplatku podľa odseku 8“ nahrádzajú 
čiarkou a slovami „alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o úhrade poplatku za prijímacie konanie 
predpísaným spôsobom“. 

 

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