
 
Joţko Mrkvička, Nekonečná 5, 841 05 Bratislava, tretí ročník bakalárskeho štúdia, denná forma štúdia 
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Vec: Žiadosť o vyznačenie absolvovania predmetov, o prenos kreditov a známok v rámci 
študentskej mobility 
 
V zmysle čl. 22 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 
schváleného Akademickým senátom fakulty dňa 21.10.2020 a Akademickým senátom Univerzity 
Komenského v Bratislave dňa 21.10.2020 v znení neskorších predpisov v súvislosti so študijným 
programom Erasmus+ - mobilita študenta 
 

Vás žiadam, 
 

1. o vyznačenie absolvovania predmetov, zapísaných v AIS2 podľa študijného plánu študenta na 
fakulte v akademickom roku: 2020/2021, semester zimný, (resp. letný,) 

 
Názov predmetu Počet ECTS 

[PREDMETY, KTORÉ MÁM ZAPÍSANÉ DOMA V AIS]  

Občianske právo 2 5 

Pracovné právo 2 5 

Kriminalistika 3 

Sports Law 3 

  

  

Spolu 16 

 
2. o započítanie ( prenos ) získaných kreditov a uznanie známok z predmetov zapísaných počas 

štúdia v zahraničí v akademickom roku 2020/2021, semester zimný, (resp. letný,) podľa Dohody 
o obsahu štúdia (Learning Agreement) a na základe výpisu výsledkov, ktoré vyhotovila zahraničná 
univerzita napr. University of Zagreb, Zagreb, Chorvátsko. 

 
Názov predmetu Počet ECTS Hodnotenie 

[PREDMETY, KTORÉ SOM ABSOLVOVAL V ZAHRANIČÍ] Počet kreditov, 
ktoré Vám 

udelili 

 

International Space Law 4 B 

Criminal Justice in Italy 4 B 

Politics and culture 4 C 

German for beginners 1 4 A 

   

   

Spolu 16  

 
     Ďakujem. 
     S pozdravom,                                                                                       
                                                                                            Podpis študenta: 

 

Komentár [KM1]: Ak máte klasické 
hodnotenie A,B,C,D,E, vpíšte si podľa ToR 

tieto známky do tabuľky. Ak má zahraničná 
univerzita iné hodnotenie, nevpisujte nič. 



Vec: Rozhodnutie o uznaní absolvovaných predmetov v rámci programu Erasmus+ 

V zmysle čl. 22 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 
schváleného Akademickým senátom fakulty dňa 21.10.2020 a Akademickým senátom Univerzity 
Komenského v Bratislave dňa 21.10.2020 v znení neskorších predpisov 

 vyhovujem Vašej žiadosti o vyznačenie absolvovania predmetov, o prenos kreditov a známok v 

rámci študentskej mobility v plnom rozsahu 

 zamietam Vašu žiadosť o vyznačenie absolvovania predmetov, o prenos kreditov a známok v 

rámci študentskej mobility 

 vyhovujem Vašej žiadosti o vyznačenie absolvovania predmetov, o prenos kreditov a známok v 

rámci študentskej mobility v uvedenom rozsahu*: 

 

 

 

*Nehodiace sa preškrtne 

Odôvodnenie 

Predmety uznané v zmysle čl. 22 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 
fakulty, schváleného Akademickým senátom fakulty dňa 21.10.2020 a Akademickým senátom 
Univerzity Komenského v Bratislave dňa 21.10.2020 v znení neskorších predpisov v súvislosti so 
študijným programom Erasmus+ - mobilita študenta boli absolvované v rámci študentskej mobility. 

Poučenie 

Podľa čl. 39 ods. (4) a (5) a v nadväznosti na čl. 22 Študijného poriadku Univerzity Komenského v 
Bratislave, Právnickej fakulty, schváleného Akademickým senátom fakulty dňa 21.10.2020 a 
Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 21.10.2020 v znení neskorších 
predpisov, môţete proti tomuto rozhodnutiu podať ţiadosť o jeho preskúmanie. Ţiadosť sa podáva 
dekanovi v lehote do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 
dekan PraFUK 

 
 
 

   doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 
fakultný koordinátor programu Erasmus+, PraFUK 

 


