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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty určuje spôsob a lehotu 

úhrady pomernej náhrady nákladov vynaložených na obstaranie licencie ASPI pre užívateľov, 

ktorými sú študenti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorí sa 

podpisom vyhlásenia užívateľa ASPI zaviazali na úhradu tejto náhrady (ďalej len „náhrada“), 

nasledovne: 

 

 

1.  Výška náhrady v akademickom roku 2016/2017 je 1,30 eur za akademický rok. 

 

2.  Náhrada sa uhrádza v hotovosti v pokladni fakulty (miestnosť č. 314 SB) do  28. 10. 2016, 

a to v pracovných dňoch v tomto čase: 

 

Pondelok:   09.00 hod. - 11.00 hod. 

Streda:   09.00 hod. - 11.00 hod. a 13.00 hod. - 14.00 hod. 

Piatok:   09.00 hod. - 11.00 hod. 

 

3.  Študenti fakulty, ktorí v zimnom semestri akademického roku 2016/2017 študujú 

v rámci programu Erasmus+ v zahraničí (ďalej len „študenti Erasmus+“), môžu 

vyhlásenie užívateľa ASPI s vlastnoručným podpisom zaslať naskenované alebo odfotené 

študijnému oddeleniu fakulty. Študenti Erasmus+ po návrate zo štúdia v rámci programu 

Erasmus+ doručia podpísané písomné vyhotovenie vyhlásenie užívateľa ASPI študijnému 

oddeleniu fakulty. 

 

4.  Študenti Erasmus+ môžu náhradu uhradiť bezhotovostným prevodom do 28. 10. 2016: 

 

a) Platby krajiny EÚ: 

 

číslo účtu / IBAN: SK39 8180 0000 0070 0013 5329 

VS  1040010102 

banka: STATNA POKLADNICA, Radlinskeho 32, 810 05 Bratislava, Slovakia 

BIC / Swift: SPSRSKBAXXX 

  

b) Platby krajiny mimo EÚ: 

 

číslo účtu / IBAN: SK39 8180 0000 0070 0013 5329 

VS  1040010102 

banka: VSEOBECNA UVEROVA BANKA, Mlynske Nivy 1, 829 90 Bratislava 

BIC / Swift: SUBASKBX 

 

Pri uskutočňovaní platby je potrebné uviesť poznámku „ASPI“. 

 

5. V prípade neuhradenia náhrady v určenej lehote môže dôjsť k deaktivácii prístupu 

užívateľa k systému ASPI. 

 

6. Dňom účinnosti tohto opatrenia sa zrušuje opatrenie dekana č. 3/2016, ktorým sa určuje 

spôsob a lehota úhrady pomernej náhrady nákladov vynaložených na obstaranie licencie 

ASPI pre užívateľov, ktorými sú študenti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty. Plnenia vykonané a prijaté v súlade s opatrením dekana č. 3/2016, ktorým sa 

určuje spôsob a lehota úhrady pomernej náhrady nákladov vynaložených na obstaranie 

licencie ASPI pre užívateľov, ktorými sú študenti Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, jeho zrušením nie sú dotknuté. 
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7.  Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. 10. 2016. 

 

V Bratislave 30. 9. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

dekan fakulty 


