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Dodatok č. 2 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 v znení dodatku č. 1 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: 

„(2) Disciplinárna komisia je orgánom akademickej samosprávy fakulty.1a“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie: 
„ 1a § 24 písm. d) zákona o vysokých školách, čl. 10 ods. 1 písm. d) Štatútu FMFI UK.“. 
 
2. V čl. 2 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú tieto slová: „ak vo vyhlásení nie 
je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie.“. 
 
3. V čl. 3 ods. 3 sa slová „všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy UK alebo jej súčastí 
výslovne neustanovia“ nahrádzajú slovami „ak tento disciplinárny poriadok výslovne neustanovuje“. 
 
4. V čl. 3 sa odsek 6 dopĺňa písmenom v), ktoré znie: 

„v) neospravedlnená neúčasť alebo odmietnutie účasti na školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci (BOZP), školení o ochrane pred požiarmi (OPP) alebo školení o zásadách bezpečnosti práce 
v laboratóriu; odmietnutie podpísania dokumentu preukazujúceho účasť na školení o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci, školení o ochrane pred požiarmi alebo odmietnutie podpísania poučenia 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, poučenia o ochrane pred požiarmi alebo poučenia o zásadách 
bezpečnosti práce v laboratóriu.“. 
 
5. V čl. 4 odseky 4 a 5 znejú: 

„(4) Disciplinárne opatrenie podmienečné vylúčenie zo štúdia sa spravidla ukladá za závažné 
disciplinárne priestupky a študentovi sa dáva možnosť odčiniť následky konania zakladajúceho 
disciplinárny priestupok.  

(5) Disciplinárne opatrenie vylúčenie zo štúdia sa spravidla ukladá, ak  

a) študent úmyselne spáchal závažný disciplinárny priestupok, 
b) študent opakovane spáchal disciplinárny priestupok, za ktorý mu bolo uložené disciplinárne opatrenie 
pokarhanie,  
c) disciplinárny priestupok spáchal študent, ktorému bolo počas jeho štúdia v niektorom zo študijných 
programov príslušného stupňa vysokoškolského vzdelávania uskutočňo-vaných fakultou uložené 
disciplinárne opatrenie pokarhanie,  
d) študent počas plynutia doby podmienečného odkladu vylúčenia zo štúdia spáchal ďalší disciplinárny 
priestupok alebo 
e) študent spáchal disciplinárny priestupok podľa čl. 3 ods. 6 písm. b) až s).“. 
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6. V čl. 4 ods. 6 sa na konci tretej vety bodka nahrádza dvojbodkou a pripájajú tieto slová: „ak je 
podmienkou povinnosť, ktorú možno jednorazovo splniť, môže sa skúšobná doba určiť ako konkrétna 
lehota splnenia záväzku.“. 
 
7. V čl. 4 ods. 7 sa za slovom „poškodenému“ vkladá čiarka a slová „vykonať činnosť prospešnú pre 
fakultu, uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom“. 
 
8. V čl. 4 odseky 8 až 10 znejú: 

„(8) Ak študent počas skúšobnej doby dodržal podmienky stanovené v rozhodnutí o podmienečnom 
vylúčení zo štúdia, dekan rozhodnutím zruší podmienečné vylúčenie zo štúdia a na tohto študenta sa bude 
hľadieť, akoby k uloženiu podmienečného vylúčenia zo štúdia nedošlo. Ak dekan do 30 dní od uplynutia 
skúšobnej doby nevydá rozhodnutie, ktorým zruší podmienečné vylúčenie zo štúdia, má sa za to, že 
rozhodnutie o podmienečnom vylúčení zo štúdia bolo zrušené. 

(9) Ak študent počas skúšobnej doby nedodržal podmienky stanovené v rozhodnutí o podmienečnom 
vylúčení zo štúdia, dekan vydá rozhodnutie, ktorým zruší podmienečné vylúčenie zo štúdia a súčasne 
rozhodne o uložení disciplinárneho opatrenia vylúčenie zo štúdia, a to bez potreby opätovného 
prerokovania disciplinárneho priestupku pred disciplinárnou komisiou. 

(10) Ak sa študent pred uplynutím skúšobnej doby dopustí ďalšieho disciplinárneho priestupku, spravidla 
je mu uložené disciplinárne opatrenie vylúčenie zo štúdia. V tomto prípade rozhodnutie o uložení 
disciplinárneho opatrenia vylúčenie zo štúdia obsahuje súčasne aj zrušenie rozhodnutia o uložení 
disciplinárneho opatrenia podmienečné vylúčenie zo štúdia.“. 
 
9. Článok 6 vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 6 
Zasadnutie disciplinárnej komisie 

Prípravu zasadnutia a priebeh rokovania disciplinárnej komisie upravuje rokovací poriadok disciplinárnej 
komisie.“. 
 
10. V čl. 7 odsek 1 znie: 

„(1) Disciplinárna komisia po prerokovaní disciplinárneho priestupku uznesením 

a) zastaví disciplinárne konanie alebo  
b) navrhne dekanovi uloženie disciplinárneho opatrenia.“. 
 
11. V čl. 7 ods. 3 sa za slovom „komisiou“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá obsahuje uznesenie podľa 
odseku 1 (ďalej len „zápisnica“)“ sa nahrádzajú slovami „(ďalej len „zápisnica“) a návrh rozhodnutia 
dekana o uložení disciplinárneho opatrenia“. 
 
12. V čl. 8 ods. 2 sa číslovka „10“ nahrádza číslovkou „9“. 
 
13. V čl. 9 odsek 8 znie: 

„(8) Na druhostupňové rozhodnutie sa primerane použijú ustanovenia čl. 8 ods. 4, 5, 7 a 8.“. 
 
 

Čl. II 
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia akademickým senátom fakulty. 
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prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 
dekan FMFI UK predseda Akademického senátu FMFI UK 

 


