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Návrh na zmenu v zložení 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 Disciplinárneho 

poriadku FMFI UK pre študentov 

 

predkladám Akademickému senátu FMFI UK na prerokovanie a schválenie 

 

A. 

návrh na odvolanie člena Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov 

 

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

 

s účinnosťou ku dňu 31. mája 2021. 

 

B. 

návrh na vymenovanie jedného člena Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov 

 

 prof. RNDr. Peter Babinec, CSc. (predseda Fyzikálnej sekcie) 

 

na funkčné obdobie od 1. júna 2021 do 31. mája 2025. 

 

C. 

návrh na odvolanie člena Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov 

 

 Damián König    (3. rok bakalárskeho štúdia, manažérska matematika) 

 

s účinnosťou ku dňu 31. mája 2021. 

 

D. 

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 1. júna 2021 do 31. mája 2022. 

 

 



E. 

návrh na vymenovanie dvoch členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov 

 

 Mgr. Adrián Goga    (1. rok doktorandského štúdia, ŠP informatika) 

 Mgr. Dušan Mészáros    (2. rok doktorandského štúdia, ŠP fyzika plazmy) 

 

na funkčné obdobie od 1. júna 2021 do 31. mája 2023. 

 

Návrhy pod písmenami A. a B. predkladám z dôvodu skončenia výkonu funkcie vedúceho Fyzikálnej 

sekcie prof. RNDr. Petra Markoša, DrSc. Fyzikálna sekcia si na svojom zasadnutí dňa 10. februára 2021 

zvolila prof. RNDr. Petra Babinca, CSc. za nového predsedu Fyzikálnej sekcie. Podľa čl. 2 ods. 3 

Disciplinárneho poriadku FMFI UK pre študentov sú za členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre 

študentov spomedzi členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty spravidla navrhovaní vedúci 

odborných sekcií. 

 

Návrhy pod písmenom C. a D. predkladám z dôvodu uplynutia dvojročného funkčného obdobia 

doterajšej členky disciplinárnej komisie Bc. Eriky Lettrichovej dňom 31. mája 2021. Keďže Damiánovi 

Königovi sa dňom poslednej štátnej skúšky skončí členstvo v akademickej obce fakulty, jeho miesto 

člena disciplinárnej komisie sa tým v priebehu mesiaca jún uprázdni. V záujme zabezpečenia funkčnosti 

disciplinárnej komisie a toho, že Bc. Erika Lettrichová prejavila záujem o pokračovanie členstva 

v disciplinárnej komisii (aktuálne je študentkou prvého roku magisterského štúdia), navrhujem, aby bola 

Bc. Erika Lettrichová v súlade s čl. 2 ods. 6 Disciplinárneho poriadku FMFI UK pre študentov 

vymenovaná za členku disciplinárnej komisie na zvyšok funkčného obdobia po Damiánovi Königovi, 

t. j. do 31. mája 2022. 

 

Návrh na doplnenie nových členov disciplinárnej komisie pod písmenom E. predkladám z dôvodu 

uplynutia dvojročného funkčného obdobia doterajších členov disciplinárnej komisie Bc. Eriky 

Lettrichovej a Mgr. Samuela Omastu dňom 31. mája 2021.  

 

Vážený pán predseda,  

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

v zložení disciplinárnej komisie a dovoľujem si ho týmto požiadať o jeho podporu. 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pán 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

predseda Akademického senátu FMFI UK 


