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Bratislava  12.05.2020 

V Ý P I S  U Z N E S E N Í  
 

z 13. (mimoriadneho) zasadnutia Akademického senátu FMFI UK dňa 11. mája 2020 

 

 

Uznesenie č. 1: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje za overovateľov zápisnice doc. RNDr. Danu Pardubskú, 

CSc. a Damiána Königa. 

 

Uznesenie č. 2: 

Akademický senát FMFI UK  

I. 

schvaľuje Študijný poriadok FMFI UK v znení prijatých pozmeňujúcich návrhov, 

II. 

poveruje dekana FMFI UK vykonať legislatívno-technické úpravy vyplývajúce z prijatých 

pozmeňujúcich návrhov. 

 

 

 

 

 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

 predseda Akademického senátu FMFI UK 
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Prijaté pozmeňujúce návrhy k Študijnému poriadku FMFI UK 
 

I. 

V čl. 12 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:  

„(10) Ak je váha priebežného hodnotenia na celkovom hodnotení študijných výsledkov v rámci 

štúdia predmetu 100 percent a študent nesplnil minimálnu úroveň hodnotenia študijných výsledkov 

potrebnú na absolvovanie predmetu, je z daného predmetu hodnotený známkou FX. Ak vyučujúci 

neurčí inak, študent nemá nárok na opravný termín hodnotenia predmetu.” 

Doterajšie odseky 10 až 14 sa označujú ako odseky 11 až 15. 

 

II. 

Článok 13 odsek 4 sa nahrádza novým znením:  

„(4) Vyučujúci vypíše najneskôr tri týždne pred skončením výučbovej časti semestra najmenej tri 

termíny skúšky so zreteľom na ich rovnomerné rozloženie v skúškovom období semestra a stanoví 

podmienky pre prihlasovanie a odhlasovanie na jednotlivé termíny skúšky. Pri predmetoch 

s počtom študentov menším ako desať môžu byť po dohode so študentmi vypísané termíny skúšok 

aj v neskoršom čase, ako uvádza prvá veta.“. 

 

III. 

Článok 13 odsek 8 sa nahrádza novým znením:  

„(8) Ak bol študent na riadnom termíne skúšky hodnotený z predmetu známkou FX alebo sa včas 

neprihlásil na niektorý z riadnych termínov skúšky, má právo na dva opravné termíny.“. 

 

IV. 

V čl. 19 sa na konci pripájajú odseky 7 a 8, ktoré znejú: 

„(7) Dekan môže na základe písomnej žiadosti študenta uznať absolvovanie predmetov z riadne 

skončeného bakalárskeho štúdia, ak 

a) boli súčasťou štúdia podľa absolvovaného bakalárskeho študijného programu a 

b) sú obsahovo ekvivalentné predmetom podľa magisterského študijného programu, na ktorom je 

študent zapísaný, ako povinné predmety alebo povinne voliteľné predmety. 

(8) Predmet, ktorého absolvovanie bolo uznané podľa odseku 7, sa v akademickom informačnom 

systéme eviduje s nulovým počtom kreditov. Dekan na návrh garanta príslušného študijného 

programu určí študentovi iný predmet (iné predmety) z odporúčaného študijného plánu 

magisterského študijného programu, ktorého zápis nahrádza kreditovú hodnotu uznaného 

predmetu.“. 

 

V. 

V čl. 52 sa vypúšťa písmeno d). Doterajšie písmená e ) až g) sa označujú ako písmená d) až f). 


