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Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Disciplinárnej komisie 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 v znení dodatku č. 1 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: 

„(5) Disciplinárna komisia zasadá na akademickej pôde UK v správe fakulty.“. 

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

 

2. Za článok 8 sa vkladá nový článok 8a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 8a 

Osobitné ustanovenia v čase krízovej situácie 

(1) Ak je v čase mimoriadnej situácie,6b núdzového stavu6c alebo výnimočného stavu,6d počas účinnosti 

opatrení orgánov verejného zdravotníctva,6e alebo ak je v dôsledku živelnej pohromy,6f havárie6g alebo 

inej udalosti ohrozujúcej životy alebo zdravie zamestnancov alebo študentov fakulty alebo ohrozujúcej 

majetok UK v správe fakulty (ďalej len „krízová situácia“) obmedzená fyzická prítomnosť študentov 

alebo zamestnancov fakulty na akademickej pôde UK v správe fakulty,  

a) predvolanie na konanie pred disciplinárnou komisiou fakulta zašle prostredníctvom poštového podniku 

na poslednú známu adresu trvalého pobytu študenta ako doporučenú zásielku s doručenkou, poznámkou 

do vlastných rúk a odbernou lehotou sedem kalendárnych dní, 

b) zasadnutie disciplinárnej komisie možno uskutočniť na inom vhodnom mieste na akademickej pôde 

UK mimo správy fakulty, alebo 

c) zasadnutie disciplinárnej komisie možno uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými 

prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie (ďalej len „telekonferencia“) bez fyzickej 

prítomnosti študenta, ktorý je podozrivý zo spáchania disciplinárneho priestupku, členov disciplinárnej 

komisie, svedkov a hostí v rokovacej miestnosti.6h 

(2) Na zasadnutie disciplinárnej komisie prostredníctvom telekonferencie sa vzťahujú ustanovenia čl. 4 

a 5 tohto rokovacieho poriadku s týmito odchýlkami:  

a) prezenčná listina zo zasadnutia sa v listinnej podobe nevyhotovuje, 

b) za prítomného na zasadnutí sa považuje študent, ktorý je podozrivý zo spáchania disciplinárneho 

priestupku, člen disciplinárnej komisie, svedok alebo hosť, ktorý má počas zasadnutia v prostriedku 

informačnej a komunikačnej technológie uvedený status indikujúci prítomnosť na prebiehajúcej 

telekonferencii, 

c) verejne sa hlasuje prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie alebo podľa mien, 

d) ak sa verejne hlasovalo prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie, každý člen 

disciplinárnej komisie môže bezprostredne po hlasovaní podať námietku proti výsledku hlasovania 

z dôvodu nefunkčnosti technického zariadenia; ak predseda disciplinárnej komisie námietke vyhovie, 

hlasovanie sa opakuje. 
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(3) Špecifické podrobnosti o spôsobe rokovania a postupe prijímania uznesení na zasadnutí disciplinárnej 

komisie uskutočňovanom prostredníctvom telekonferencie určuje predseda disciplinárnej komisie 

v pozvánke na zasadnutie disciplinárnej komisie.“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie: 

„6b § 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie: 

„6c Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 6d znie: 

„6d Čl. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 6e znie: 

„6e Opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození 

verejného zdravia podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 6f znie: 

„6f § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 6g znie: 

„6g § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov.“. 

 

 

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 
 


