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Dôvodová správa  

k Študijnému poriadku FMFI UK  

 

Nové znenie Študijného poriadku FMFI UK sa predkladá z dôvodu schválenia nového 

Študijného poriadku UK účinného od 1. septembra 2020. 

Návrh predkladaného Študijného poriadku FMFI UK bol predmetom troch čítaní na 

spoločných zasadnutiach Koncepčnej a právnej komisie AS FMFI UK a Pedagogickej 

komisie AS FMFI UK v dňoch 11. novembra 2019, 25. novembra 2019 a 30. januára 2020, 

ako aj zasadnutia Predsedníctva AS FMFI UK dňa 17. februára 2020. Následne bol návrh 

Študijného poriadku FMFI UK predložený na 11. riadne zasadnutie Akademického senátu 

FMFI UK dňa 9. marca 2020, ktoré však bolo na základe príkazov rektora UK č. 3/2020, 

5/2020 a 7/2020 zrušené. 

Návrh Študijného poriadku FMFI UK bol v druhej polovici marca 2020 zaslaný na 

pripomienkovanie Oddeleniu legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK (OLP). Doručené 

pripomienky a stanovisko študijných prodekanov FMFI UK k pripomienkam boli 

prerokované na zasadnutí Predsedníctva Akademického senátu FMFI UK dňa 17. apríla 2020 

a tvoria prílohu zápisnice zo zasadnutia predsedníctva. 

Nad rámec pripomienok OLP boli do návrhu Študijného poriadku FMFI UK doplnené tri 

články upravujúce prestup z inej vysokej školy (osobitne pre bakalárske a magisterské 

štúdium a pre doktorandské štúdium; § 59 ods. 4 až 6 zákona o vysokých školách) a osobitosti 

pravidiel štúdia v čase krízovej situácie (§ 108e zákona o vysokých školách). 

 

Nový Študijný poriadok FMFI UK sa vnútorne člení na 5 častí:  

• úvodné ustanovenia,  

• pravidlá bakalárskeho a magisterského štúdia,  

• pravidlá doktorandského štúdia,  

• konania vo veciach akademických práv a povinností,  

• spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. 

 

Prílohami nového Študijného poriadku FMFI UK sú:  

• Minimálne počty kreditov v kontrolných etapách bakalárskeho a magisterského štúdia,  

• Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, hodnotenia a evidencie študijných výsledkov 

v študijných programoch bakalárskeho a magisterského štúdia na FMFI UK,  

• Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, hodnotenia a evidencie študijných výsledkov 

v študijných programoch doktorandského štúdia na FMFI UK. 
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Z hľadiska štruktúry vnútorného predpisu boli zo Študijného poriadku FMFI UK vyňaté 

pravidlá prijímacieho konania; tieto budú v nadväznosti na zákon č. 269/2018 Z. z. 

o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania súčasťou vnútorného systému 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK v podmienkach fakulty. 

Pre väčšiu prehľadnosť Študijného poriadku FMFI UK a s ohľadom na internacio-

nalizáciu doktorandského štúdia sa vytvorila samostatná ucelená časť s pravidlami 

doktorandského štúdia. 

 

Najdôležitejšími zmenami voči platnému Študijnému poriadku FMFI UK sú: 

• povinnosť používať pri elektronickej komunikácii s vyučujúcimi a študijným 

oddelením univerzitnú e-mailovú schránku, 

• výkaz o štúdiu (index) prestáva byť dokladom o štúdiu tak v bakalárskych 

a magisterských ŠP, ako aj v doktorandských ŠP, 

• študent bakalárskeho ŠP a študent magisterského ŠP si bude môcť zapísať predmet 

doktorandského ŠP iba s predchádzajúcim súhlasom vyučujúceho a garanta ŠP, na 

ktorom je študent zapísaný, 

• v odôvodnených prípadoch bude možné študentovi povoliť štúdium podľa 

individiálneho harmonogramu štúdia, 

• rozširuje sa okruh informácií o výučbe predmetu, ktoré bude musieť vyučujúci 

zverejniť na začiatku výučbovej časti semestra a určuje sa, že informácie budú 

povinne zverejňované v písomnej forme, 

• vyučujúci bude povinný vypísať najmenej tri termíny skúšky so zreteľom na ich 

rovnomerné rozloženie v skúškovom období semestra, 

• kumulatívna kapacita riadnych termínov skúšky musí byť najmenej 125 % počtu 

študentov, ktorí si daný predmet zapísali, 

• ustanovuje sa právo študenta hodnotenie predmetu na termíne skúšky neprijať 

a prihlásiť sa na príslušný opravný termín skúšky, 

• súčasťou kontrolnej etapy štúdia bude kontrola absolvovania opakovane zapísaných 

predmetov, kontrola ich absolvovania bude vykonávaná na konci každého semestra 

štúdia, 

• celkový výsledok štátnej skúšky sa už osobitne nebude hodnotiť (prospel / prospel 

s vyznamenaním), keďže každá štátna skúška je samostatným predmetom ŠP, 

• do váženého študijného priemeru za celé štúdium sa započítavajú so známkou 4 všetky 

neabsolvované predmety (doteraz sa započítavali len úspešne absolvované predmety), 

• pri zmene študijného programu nebude potrebné osobitne žiadať o uznanie 

absolvovania predmetov (súčasťou konania o zmene študijného programu bude 

posúdenie ekvivalencie predmetov absolvovaných v pôvodnom študijnom programe 

s predmetmi nového študijného programu), 
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• stanovuje sa presný postup pri prenose kreditov pri absolvovaní akademickej mobility 

(doposiaľ chýbali ucelené pravidlá, ako postupovať pri prenose kreditov), 

• posilňujú sa právomoci odborovej komisie (napr. o schvaľovanie tém dizertačných 

prác, ktoré doposiaľ schvaľovala Vedecká rada FMFI UK), 

• doktorand v externej forme sa prihlasuje na dizertačnú skúšku najneskôr do 

24 mesiacov od začiatku štúdia (doposiaľ sa prihlasoval do 30 mesiacov), 

• dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce sa bude hodnotiť klasifikačným 

stupňom prospel - neprospel (doposiaľ sa hodnotili známkou A-FX), jednotlivé časti 

dizertačnej skúšky sa nebudú osobitne hodnotiť, 

• zjednodušujú sa prílohy žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce, 

• ustanovuje sa právo dekana zmierniť tvrdosť študijného poriadku v prípadoch 

hodných osobitného zreteľa na základe písomnej žiadosti študenta (tzv. udeľovanie 

výnimiek, napr. predĺženie skúškového obdobia), 

• v súlade s novelou zákona o vysokých školách č. 93/2020 Z. z. sa špecifikujú osobitné 

pravidlá štúdia v čase krízovej situácie. 

 


