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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.
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