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Dodatok č. 2 k Zásadám rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte
matematiky, fyziky a informatiky (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. 2 písm. g) 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. 51 ods. 2 Štatútu FMFI UK a
• čl. 29 ods. 4 Organizačného poriadku FMFI UK.

Čl. I
Zásady rigorózneho konania na fakulte schválené akademickým senátom fakulty dňa 28. januára 2019
v znení dodatku č. 1 sa dopĺňajú takto:
1. V čl. 2 ods. 8 sa číslo „6“ nahrádza číslom „7“.
2. V čl. 3 ods. 3 písm. d) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „u vydatých uchádzačiek aj overená kópia
sobášneho listu“.
3. V čl. 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Ak uchádzač zmenil meno alebo zmenil priezvisko, priloží k prihláške na rigoróznu skúšku aj
overenú kópiu dokladov preukazujúcich zmenu mena alebo zmenu priezviska.”.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.
4. V čl. 3 ods. 7 sa číslo „4“ nahrádza číslom „5“.
5. V čl. 3 ods. 8 sa číslo „4“ nahrádza číslom „5“.
6. V čl. 8 ods. 4 písm. b) sa číslo „6“ nahrádza číslom „7“.
7. Za článok 12 sa vkladá nový článok 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Čl. 12a
Osobitné ustanovenia v čase krízovej situácie
(1) Ak je v čase mimoriadnej situácie,17 núdzového stavu18 alebo výnimočného stavu19 (ďalej len
„krízová situácia“) obmedzená fyzická prítomnosť uchádzačov alebo členov skúšobných komisií na
akademickej pôde UK v správe fakulty,
a) dekan môže stanoviť odchýlny spôsob predkladania rigoróznej práce alebo
b) rigoróznu skúšku možno vykonať prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami
informačnej a komunikačnej technológie (ďalej len „telekonferencia“) bez fyzickej prítomnosti uchádzača
alebo členov skúšobnej komisie v priestoroch fakulty.
(2) Z verejnej časti rigoróznej skúšky vykonávanej prostredníctvom telekonferencie fakulta zabezpečí
a) verejný priamy prenos prostredníctvom svojho webového sídla20 alebo
b) zvukový záznam dostupný verejnosti na vypočutie v priestoroch fakulty počas troch mesiacov od
skončenia krízovej situácie.21
(3) Podrobnosti o spôsobe vykonávania rigoróznych skúšok prostredníctvom telekonferencie upraví
metodické usmernenie, ktoré vydá dekan alebo vecne príslušný prodekan.“.
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Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17 § 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18 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 19 znie:
„19 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 20 znie:
„20 § 108 ods. 9 zákona o vysokých školách.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21 § 108e ods. 6 zákona o vysokých školách.“.

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

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
dekan FMFI UK

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
predseda Akademického senátu FMFI UK
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