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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. e) 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 
Rokovací poriadok disciplinárnej komisie fakulty pre študentov schválený akademickým senátom fakulty 
dňa 22. októbra 2018 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Článok 2 vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 2 
Konanie pred disciplinárnou komisiou 

(1) Disciplinárna komisia začne disciplinárne konanie na návrh podľa čl. 5 disciplinárneho poriadku. 

(2) Úlohou disciplinárnej komisie v disciplinárnom konaní je 

a) zistiť skutkový stav čo možno najúplnejšie a najbližšie ku skutočnosti,  
b) umožniť študentovi podozrivému zo spáchania disciplinárneho priestupku, aby sa vyjadril ku 
skutkovému stavu, 
c) zabezpečiť podklady na rozhodnutie dekana o uložení disciplinárneho opatrenia a 
d) navrhnúť dekanovi disciplinárne opatrenie, ktoré sa má študentovi za disciplinárny priestupok uložiť.“. 
 
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa. 
 
3. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa. 
 
4. V čl. 3 ods. 5 sa číslovka „10“ nahrádza slovom „sedem“. 
 
5. V čl. 4 ods. 6 sa slová „konanie pred disciplinárnou komisiou“ nahrádzajú slovami „zasadnutie 
disciplinárnej komisie“. 
 
6. V čl. 5 odsek 3 znie: 

„(3) Na základe výsledku porady predloží predsedajúci na hlasovanie návrh uznesenia o 

a) zastavení disciplinárneho konania z niektorého z dôvodov podľa čl. 6 ods. 1, 
b) zastavení disciplinárneho konania z dôvodu podľa čl. 6 ods. 2 alebo 
c) návrhu na uloženie niektorého z disciplinárnych opatrení podľa čl. 7 ods. 1.“. 
 
7. V čl. 5 odsek 7 znie: 

„(7) Ak disciplinárna komisia neschváli žiadne z navrhnutých uznesení, uskutoční sa opätovná porada 
disciplinárnej komisie o rozhodnutí vo veci samej, po ktorej sa opakuje postup podľa odseku 3.“. 
 
8. Článok 5 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie: 

„(8) V prípade rovnosti hlasov v opätovnom hlasovaní o  
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a) návrhu uznesenia o podaní návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia vylúčenie zo štúdia sa návrh 
považuje za odmietnutý,6a  
b) návrhu uznesenia o zastavení disciplinárneho konania, návrhu uznesenia o podaní návrhu na uloženie 
disciplinárneho opatrenia pokarhanie alebo návrhu uznesenia o podaní návrhu na uloženie disciplinárneho 
opatrenia podmienečné vylúčenie zo štúdia rozhoduje hlas predsedajúceho (v takom prípade má 
predsedajúci dva hlasy).“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie: 
„ 6a Ide o prípad, keď je prítomných šesť členov disciplinárnej komisie. Dvojtretinová väčšina hlasov 
prítomných členov disciplinárnej komisie potrebná na schválenie uznesenia o podaní návrhu na uloženie 
disciplinárneho opatrenia vylúčenie zo štúdia sú štyria členovia disciplinárnej komisie hlasujúci za návrh 
uznesenia.“. 
 
9. V čl. 6 ods. 1 písm. d) sa na konci pripája slovo „alebo“. 
 
10. V čl. 6 ods. 1 písm. e) sa slovo „alebo“ nahrádza bodkou a vypúšťa sa písmeno f). 
 
11. V čl. 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: 

„(2) Disciplinárna komisia môže uznesením upustiť od návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia, ak 
možno predpokladať, že samotné prerokovanie disciplinárneho priestupku disciplinárnou komisiou 
povedie k náprave. Prijatím uznesenia o upustení od návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia sa 
disciplinárne konanie zastavuje.“. 

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3. 
 
12. Článok 7 vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 7 
Návrh na uloženie disciplinárneho opatrenia 

(1) Disciplinárna komisia uznesením môže navrhnúť uloženie disciplinárneho opatrenia. Disciplinárna 
komisia môže ako disciplinárne opatrenie navrhnúť uložiť 

a) pokarhanie, 
b) podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo 
c) vylúčenie zo štúdia. 

(2) Uznesenie o návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia spravidla obsahuje navrhované 
disciplinárne opatrenie a významné skutočnosti podľa čl. 4 ods. 2 disciplinárneho poriadku, na ktoré 
disciplinárna komisia pri návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia prihliadla. Ak disciplinárna 
komisia navrhuje uložiť disciplinárne opatrenie podmienečné vylúčenie zo štúdia, uznesenie o návrhu na 
uloženie disciplinárneho opatrenia obsahuje aj  navrhovanú dĺžku skúšobnej doby a návrh podmienok, pri 
dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zo štúdia zrušené. 

(3) Pri rozhodovaní o navrhovanom disciplinárnom opatrení disciplinárna komisia posúdi závažnosť 
spáchaného disciplinárneho priestupku, prípadnú škodu, ktorá disciplinárnym priestupkom vznikla, 
doterajšie správanie študenta, ktorý sa disciplinárneho priestupku dopustil a ďalšie skutočnosti podľa čl. 4 
disciplinárneho poriadku. 

(4) Na základe prijatého uznesenia disciplinárnej komisie o návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia 
vypracuje predseda disciplinárnej komisie návrh rozhodnutia dekana o uložení disciplinárneho opatrenia. 
Podkladom pre návrh rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia sú najmä 

a) podnety a návrhy na začatie disciplinárneho konania, 
b) návrhy a vyjadrenia účastníkov disciplinárneho konania, 
c) dôkazy, čestné vyhlásenia a 
d) skutočnosti všeobecne známe alebo skutočnosti známe disciplinárnej komisii z jej činnosti.“. 
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13. V čl. 8 ods. 1 sa za slovo „zápisnica“ vkladajú slová „z konania pred disciplinárnou komisiou (ďalej 
len „zápisnica“)“. 
 
14. V čl. 8 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: 

„(2) Návrh zápisnice sa bezprostredne po jeho vyhotovení doručuje na pripomienkovanie všetkým 
členom disciplinárnej komisie. Námietky členov disciplinárnej komisie proti obsahu zápisnice sa v nej 
zaznamenajú.“. 

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4. 
 
15. V čl. 8 odsek 3 znie: 

„(3) Zápisnicu podpisujú predsedajúci a dvaja overovatelia zápisnice. Overovateľov zápisnice určuje 
predseda disciplinárnej komisie spomedzi členov disciplinárnej komisie prítomných na zasadnutí 
disciplinárnej komisie; jeden z overovateľov je spravidla určený spomedzi členov zamestnaneckej časti 
disciplinárnej komisie a jeden z overovateľov je spravidla určený spomedzi členov študentskej časti 
disciplinárnej komisie.“. 
 
 

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

 
 
 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 
dekan FMFI UK predseda Akademického senátu FMFI UK 

 


