
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY 

 

Materiál na 32. riadne zasadnutie  

Akademického senátu FMFI UK 

dňa 02. 05. 2022 

 

 

 

 

Zosúladenie vnútorných predpisov fakulty s novelou zákona o vysokých školách: 

a. Študijný poriadok FMFI UK, 

b. Štipendijný poriadok FMFI UK, 

c. Zásady rigorózneho konania na FMFI UK, 

d. Študijný poriadok doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia FMFI UK, 

e. Pravidlá prijímacieho konania na FMFI UK, 

f. Pravidlá zriaďovania odborových komisií na FMFI UK. 

__________________________________________________ 

 

 

Materiál obsahuje: 

1. Návrhy uznesení. 

2. Stanoviská orgánov AS FMFI UK. 

3. Dôvodová správa. 

 

 

 

Predkladateľ: 

 

Materiál vypracovali: 

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

dekan FMFI UK prodekanka pre bakalárske a magisterské 

štúdium 

  

 doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc. 

 prodekan pre doktorandské štúdium 



 2 

 

Návrhy uznesení: 

 

a. 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Študijný poriadok FMFI UK. 

 

b. 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Štipendijný poriadok FMFI UK. 

 

c. 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Zásady rigorózneho konania na FMFI UK. 

 

d. 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Študijný poriadok doplňujúceho pedagogického štúdia 

a rozširujúceho štúdia FMFI UK. 

 

e. 

Akademický senát FMFI UK prerokoval návrh vnútorného predpisu Pravidlá prijímacieho konania 

na FMFI UK bez pripomienok a odporúča ho Vedeckej rady FMFI UK schváliť. 

 

f. 

Akademický senát FMFI UK prerokoval návrh vnútorného predpisu Pravidlá zriaďovania 

odborových komisií na FMFI UK bez pripomienok a odporúča ho Vedeckej rady FMFI UK 

schváliť. 
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Stanoviská orgánov AS FMFI UK  

 

Predsedníctvo AS FMFI UK 
materiály sú zaradené  

na 47. riadne zasadnutie dňa 28.04.2022 

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

Koncepčná a právna komisia AS FMFI UK 

Odporúča schváliť: 

• Študijný poriadok doplňujúceho 

pedagogického štúdia a rozširujúceho 

štúdia FMFI UK, 

• Pravidlá prijímacieho konania 

na FMFI UK. 

Odporúča schváliť v znení pripomienok: 

• Študijný poriadok FMFI UK, 

• Štipendijný poriadok FMFI UK, 

• Zásady rigorózneho konania 

na FMFI UK, 

• Pravidlá zriaďovania odborových 

komisií na FMFI UK. 

(prerokované na spoločnom zasadnutí 25.04.2022) 

Mandátová komisia AS FMFI UK ----- 

Pedagogická komisia AS FMFI UK 

Odporúča schváliť: 

• Študijný poriadok doplňujúceho 

pedagogického štúdia a rozširujúceho 

štúdia FMFI UK, 

• Pravidlá prijímacieho konania 

na FMFI UK. 

Odporúča schváliť v znení pripomienok: 

• Študijný poriadok FMFI UK, 

• Štipendijný poriadok FMFI UK, 

• Zásady rigorózneho konania 

na FMFI UK, 

• Pravidlá zriaďovania odborových 

komisií na FMFI UK. 

(prerokované na spoločnom zasadnutí 25.04.2022) 

 

Za správnosť: 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. 

(tajomník AS FMFI UK) 
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Dôvodová správa  

 

Podľa prechodných ustanovení (§ 113am ods. 1) novely zákona o vysokých školách, ktorá 

nadobudla účinnosť 25. apríla 2022, vysoké školy zosúladia do 31. augusta 2023 svoje vnútorné 

predpisy a vnútorné predpisy fakúlt s predpismi účinnými od 25. apríla 2022. Od 1. septembra 2023 

sa zrušujú vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022.  

V skupine vnútorných predpisov FMFI UK, ktoré sú medzi prvými predkladané na opätovné 

schválenie (resp. v prípade vnútorných predpisov upravujúcich vnútorný systém kvality UK 

v podmienkach fakulty predkladané na opätovné prerokovanie) Akademickému senátu FMFI UK, 

sú vnútorné predpisy v oblasti štúdia a ďalšieho vzdelávania, a to: 

• Študijný poriadok FMFI UK, 

• Štipendijný poriadok FMFI UK, 

• Zásady rigorózneho konania na FMFI UK, 

• Študijný poriadok doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia FMFI UK, 

• Pravidlá prijímacieho konania na FMFI UK, 

• Pravidlá zriaďovania odborových komisií na FMFI UK. 

 

Podkladové materiály obsahujú farebné vyznačenie zmien v platných vnútorných predpisoch 

fakulty (červená farba - úpravy vyplývajúce zo zmeny nadradenej legislatívy, modrá farba - úpravy 

nad rámec zosúladenia so novelou zákona o vysokých školách) a čistopis vnútorných predpisov. 

V prípade Študijného poriadku doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia 

FMFI UK je nadradenou legislatívou novela zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch účinná od 1. januára 2022. 

V prípade Pravidiel zriaďovania odborových komisií na FMFI UK nie je predkladané farebné 

vyznačenie zmien, pretože vnútorný predpis bol prepracovaný ako celok (zo smernice dekana do 

podoby vnútorného predpisu ako súčasti vnútorného systému kvality UK v podmienkach fakulty). 

 


