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Vážený pán 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

predseda Akademického senátu FMFI UK 

 

 

Návrh na vymenovanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov 

 

Vážený pán predseda Akademického senátu FMFI UK, 

 

podľa § 31 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 17 ods. 5 písm. c) Štatútu FMFI UK a čl. 2 ods. 2 a čl. 11a 

ods. 1 Disciplinárneho poriadku FMFI UK pre študentov 

 

predkladám Akademickému senátu FMFI UK na prerokovanie a schválenie 

 

A. 

návrh na vymenovanie predsedu Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov 

 

 RNDr. Kristína Rostás, PhD.   (prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium) 

 

na funkčné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2024. 

 

Návrh na vymenovanie predsedu Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov predkladám z dôvodu 

uplynutia štvorročného funkčného obdobia doterajšej predsedníčky disciplinárnej komisie RNDr. 

Kristíny Rostás, PhD., ktorá je súčasne prodekankou pre oblasť bakalárskeho a magisterského štúdia, 

dňom 31. decembra 2020. 

 

B. 

návrh na vymenovanie jedného člena Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov 

 

 prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc. (vedúci Fyzikálnej sekcie) 

 

na funkčné obdobie od 13. októbra 2020 do 12. októbra 2024. 

 

Návrh na vymenovanie člena Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov predkladám z dôvodu 

uplynutia štvorročného funkčného obdobia doterajšieho člena disciplinárnej komisie prof. RNDr. Petra 

Markoša, DrSc. dňom 19. septembra 2020 (prechodným ustanovením čl. 11a ods. 1 Disciplinárneho 

poriadku FMFI UK bolo z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 predĺžené). 

Fyzikálna sekcia na svojom zasadnutí dňa 29. júna 2020 zvolila prof. RNDr. Petra Markoša, DrSc. za 

vedúceho sekcie na nové štvorročné funkčné obdobie. Z tohto dôvodu ho preto opätovne navrhujem 

vymenovať za člena Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov na nové funkčné obdobie. 



C. 

návrh na vymenovanie jedného člena Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov 

 

Bc. Erika Lettrichová (1. rok magisterského štúdia, ŠP ekonomicko-finančná 

matematika a modelovanie) 

 

na funkčné obdobie od 13. októbra 2020 do 31. mája 2021. 

 

Návrh na vymenovanie člena Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov predkladám z dôvodu 

vzdania sa funkcie doterajšej členky disciplinárnej komisie Mgr. Zuzany Kučerovej z dôvodu 

plánovaného skončenia doktorandského štúdia (obhajobou dizertačnej práce). 

Navrhovaná kandidátka na členku disciplinárnej komisie Bc. Erika Lettrichová pôsobila ako členka 

disciplinárnej komisie do 29. júna 2020, kedy jej uplynulo funkčné obdobie a z dôvodu prechodu 

na vyšší stupeň štúdia nemohla byť opätovne navrhnutá a schválená za členku disciplinárnej komisie 

na júnovom riadnom zasadnutí Akademického senátu FMFI UK. 

 

Vážený pán predseda,  

som presvedčený, že akademickému senátu predkladám zodpovedný a kvalitný návrh na vymenovanie 

predsedu a členov disciplinárnej komisie a dovoľujem si ho týmto požiadať o jeho podporu. 

 

S pozdravom 

 


