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Materiál obsahuje: 

1. Stanoviská orgánov AS FMFI UK. 

2. Dodatok č. 4 k Disciplinárnemu poriadku FMFI UK pre študentov. 

3. Dôvodová správa. 

 

 

 

 

Návrh uznesenia: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Dodatok č. 4 k Disciplinárnemu poriadku FMFI UK pre 

študentov. 

 

 

 

Predkladateľ: 

 

Materiál vypracovala: 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. RNDr. Kristína Rostás, PhD. 

dekan FMFI UK prodekanka pre bakalárske a magisterské 

štúdium 
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Stanoviská orgánov AS FMFI UK 

 

Predsedníctvo AS FMFI UK 
materiál je zaradený  

na 25. riadne zasadnutie dňa 09.10.2020 

Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS FMFI UK ----- 

Koncepčná a právna komisia AS FMFI UK 
odporúča schváliť 

(prerokované na 18. zasadnutí dňa 05.10.2020) 

Mandátová komisia AS FMFI UK ----- 

Pedagogická komisia AS FMFI UK 
odporúča schváliť 

(prerokované na 12. zasadnutí dňa 05.10.2020) 

 

Za správnosť: 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. 

(tajomník AS FMFI UK) 

 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
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Dodatok č. 4 k Disciplinárnemu poriadku 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. d) 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 

Disciplinárny poriadok fakulty pre študentov schválený akademickým senátom fakulty dňa 22. októbra 

2018 v znení dodatkov č. 1, 2 a 3 sa mení a dopĺňa takto: 

 

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

„(4) Disciplinárne opatrenia podmienečné vylúčenie zo štúdia a vylúčenie zo štúdia sa ukladajú za 

závažné disciplinárne priestupky.“. 

Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 11. 

 

2. V čl. 4 odseky 5 a 6 znejú: 

„(5) Disciplinárne opatrenie podmienečné vylúčenie zo štúdia sa ukladá spravidla v prípade, keď je 

účelné, aby sa študentovi dala možnosť odčiniť následky konania zakladajúceho disciplinárny priestupok. 

(6) Disciplinárne opatrenie vylúčenie zo štúdia možno uložiť, ak študent 

a) úmyselne spáchal závažný disciplinárny priestupok, 

b) spáchal závažný disciplinárny priestupok z nedbanlivosti a disciplinárna komisia posúdila charakter 

a závažnosť disciplinárneho priestupku ako obzvlášť závažný, 

c) opakovane spáchal disciplinárny priestupok, za ktorý mu bolo uložené disciplinárne opatrenie 

pokarhanie alebo disciplinárne opatrenie podmienečné vylúčenie zo štúdia, 

d) počas plynutia doby podmienečného odkladu vylúčenia zo štúdia spáchal ďalší disciplinárny 

priestupok alebo 

e) spáchal disciplinárny priestupok podľa čl. 3 ods. 6 písm. b) až s).“. 

 

 

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 
 



Znenie Disciplinárneho poriadku UK pre študentov 

 

(3) Disciplinárne opatrenie pokarhanie sa spravidla ukladá za menej závažný disciplinárny 

priestupok alebo disciplinárny priestupok spáchaný z nedbanlivosti. 

 

(4) Disciplinárne opatrenia podmienečné vylúčenie zo štúdia a vylúčenie zo štúdia sa ukladajú 

za závažné disciplinárne priestupky. 

 

(5) Disciplinárne opatrenie vylúčenie zo štúdia sa ukladá najmä, ak študent 

a) úmyselne spáchal závažný disciplinárny priestupok, 

b) opakovane spáchal disciplinárny priestupok, za ktorý mu bolo uložené disciplinárne 

opatrenie pokarhanie alebo disciplinárne opatrenie podmienečné vylúčenie zo štúdia, 

c) počas plynutia doby podmienečného odkladu vylúčenia zo štúdia spáchal ďalší disciplinárny 

priestupok alebo 

d) spáchal disciplinárny priestupok podľa čl. 3 ods. 6 písm. b) až s). 

 

 

 

 

Doterajšie znenie Disciplinárneho poriadku FMFI UK pre študentov 

 

(3) Disciplinárne opatrenie pokarhanie sa spravidla ukladá za menej závažný disciplinárny 

priestupok alebo disciplinárny priestupok spáchaný z nedbanlivosti. 

 

(4) Disciplinárne opatrenie podmienečné vylúčenie zo štúdia sa spravidla ukladá za závažné 

disciplinárne priestupky a študentovi sa dáva možnosť odčiniť následky konania zakladajúceho 

disciplinárny priestupok. 

 

(5) Disciplinárne opatrenie vylúčenie zo štúdia sa spravidla ukladá, ak 

a) študent úmyselne spáchal závažný disciplinárny priestupok, 

b) študent opakovane spáchal disciplinárny priestupok, za ktorý mu bolo uložené disciplinárne 

opatrenie pokarhanie, 

c) disciplinárny priestupok spáchal študent, ktorému bolo počas jeho štúdia v niektorom 

zo študijných programov príslušného stupňa vysokoškolského vzdelávania uskutočňovaných 

fakultou uložené disciplinárne opatrenie pokarhanie, 

d) študent počas plynutia doby podmienečného odkladu vylúčenia zo štúdia spáchal ďalší 

disciplinárny priestupok alebo 

e) študent spáchal disciplinárny priestupok podľa čl. 3 ods. 6 písm. b) až s). 

 

 

  



Navrhované znenie Disciplinárneho poriadku FMFI UK pre študentov 

 

(3) Disciplinárne opatrenie pokarhanie sa spravidla ukladá za menej závažný disciplinárny 

priestupok alebo disciplinárny priestupok spáchaný z nedbanlivosti. 

 

(4) Disciplinárne opatrenie podmienečné vylúčenie zo štúdia sa spravidla ukladá za závažné 

disciplinárne priestupky a študentovi sa dáva možnosť odčiniť následky konania zakladajúceho 

disciplinárny priestupok. 

 

(4) Disciplinárne opatrenia podmienečné vylúčenie zo štúdia a vylúčenie zo štúdia sa ukladajú 

za závažné disciplinárne priestupky. 

doslovné prebratie z DP UK 

 

(5) Disciplinárne opatrenie podmienečné vylúčenie zo štúdia sa ukladá spravidla v prípade, keď 

je účelné, aby sa študentovi dala možnosť odčiniť následky konania zakladajúceho 

disciplinárny priestupok. 

upravené znenie doterajšieho DP FMFI UK, ide o formu usmernenia disciplinárnej komisii, 

kedy má uložiť podmienečné vylúčenie zo štúdia, ale môže aj v iných prípadoch („spravidla“) 

alebo uloží iné disciplinárne opatrenie – ide o rozšírenie rozhodovacej možnosti disciplinárnej 

komisie voči platnému zneniu DP 

 

(6) Disciplinárne opatrenie vylúčenie zo štúdia možno uložiť sa spravidla ukladá, ak študent 

a) študent úmyselne spáchal závažný disciplinárny priestupok, 

b) študent spáchal závažný disciplinárny priestupok z nedbanlivosti a disciplinárna komisia 

posúdila charakter a závažnosť disciplinárneho priestupku ako obzvlášť závažný, 

c) študent opakovane spáchal disciplinárny priestupok, za ktorý mu bolo uložené disciplinárne 

opatrenie pokarhanie alebo disciplinárne opatrenie podmienečné vylúčenie zo štúdia, 

d) disciplinárny priestupok spáchal študent, ktorému bolo počas jeho štúdia v niektorom 

zo študijných programov príslušného stupňa vysokoškolského vzdelávania uskutočňovaných 

fakultou uložené disciplinárne opatrenie pokarhanie, 

e) študent počas plynutia doby podmienečného odkladu vylúčenia zo štúdia spáchal ďalší 

disciplinárny priestupok alebo 

f) študent spáchal disciplinárny priestupok podľa čl. 3 ods. 6 písm. b) až s). 

 

upravené znenie doterajšieho DP FMFI UK, ide o rozšírenie rozhodovacej možnosti 

disciplinárnej komisie voči platnému zneniu DP (nahradenie slov „spravidla ukladá“ slovami 

„možno uložiť“), zároveň ide o priblíženie sa zneniu DP UK, a tiež o rozšírenie dôvodov pre 

uloženie vylúčenia zo štúdia o nové písmeno b), čím sú pokryté všetky prípady (písmeno a) 

hovorilo len o úmyselnom disciplinárnom priestupku, nové písmeno b) pokryje aj disciplinárne 

priestupky spáchané z nedbanlivosti) 

 

Záver: navrhovanou zmenou DP FMFI sa rozširuje manévrovací priestor pre disciplinárnu 

komisiu pre ukladanie disciplinárnych opatrení, a zároveň sa zosúlaďuje znenie DP 

s univerzitným predpisom (doplnenie chýbajúcej vety, že vylúčenie zo štúdia sa ukladá za 

závažné disciplinárne priestupky – to by mohlo spôsobiť, že rektor v odvolacom konaní by 

rozhodnutia dekana o vylúčení zo štúdia za „nezávažné“ disciplinárne priestupky rušil). 


