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Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky pre študentov (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. d) 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 
Disciplinárny poriadok fakulty pre študentov schválený akademickým senátom fakulty dňa 22. októbra 
2018 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 2 ods. 4 sa za slovom „dvojročné“ vkladajú slová „a končí sa 31. mája príslušného kalendárneho 
roka“. 

2. V čl. 8 sa za odsek 4 vkladá odsek 5, ktorý znie: 

„(5) Ak členovi disciplinárnej komisie vymenovaného spomedzi členov študentskej časti akademickej 
obce fakulty zaniklo členstvo v disciplinárnej komisii inak ako uplynutím funkčného obdobia, nový člen 
disciplinárnej komisie je vymenovaný na zvyšok funkčného obdobia toho člena disciplinárnej komisie, 
ktorého vo funkcii nahradil.3a“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie: 

„ 3a Za nového člena disciplinárnej komisie sa považuje aj člen, ktorému členstvo v disciplinárnej komisii 
zaniklo z dôvodu riadneho skončenia štúdia (zánik členstva v akademickej obce fakulty) a po zápise na 
štúdium vyššieho stupňa sa opäť stal členom akademickej obce fakulty.“. 

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7. 

3. V čl. 5 odsek 1 znie: 

„(1) Každý, kto sa dozvedel o konaní študenta, ktoré môže mať charakter disciplinárneho priestupku, 
môže túto skutočnosť písomne oznámiť predsedovi disciplinárnej komisie (ďalej len „podnet“).6a 
Totožnosť osoby, ktorá podala podnet, sa na požiadanie podávateľa podnetu utají. Ak predseda 
disciplinárnej komisie vyhodnotí skutočnosti uvedené v podnete ako dôvodné, vypracuje predbežný návrh 
na začatie disciplinárneho konania a postúpi ho dekanovi. Predseda disciplinárnej komisie vypracuje 
predbežný návrh na začatie disciplinárneho konania aj vtedy, keď z vlastnej činnosti nadobudne 
vedomosť o konaní študenta, ktoré môže mať charakter disciplinárneho priestupku.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie: 

„ 6a Písomný podnet sa podáva predsedovi disciplinárnej komisie v listinnej podobe prostredníctvom 
podateľne fakulty alebo v elektronickej podobe prostredníctvom fakultnej elektronickej pošty.“. 
 

Čl. II 
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia akademickým senátom fakulty. 
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