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Zápis na doktorandské štúdium v ak. roku 2017/2018 
na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. 6 v Bratislave. 

(označenie ročníka je ročníkom, do ktorého sa bude študent zapisovať) 

 

1. ročník – denná forma štúdia: 11.9.2017 o 09:00 hod. v miestnosti č. 326 Klub dekana 

(stará budova) 
Na zápis je potrebné priniesť: 

 občiansky preukaz, 

 dve farebné fotografie rozmerov ako na pas (index, študijný spis, preukaz ISIC), 

 prípadné doklady o zvýšení vzdelania (JUDr. a i.) 

 doklad o úhrade zápisného v celkovej výške 17,93 €, ktoré sa uhrádza prevodom 

na číslo účtu:  

IBAN: SK39 8180 0000 0070 0013 5329   

SWIFT: SPSRSKBAXXX  
súčasti sumy zápisného:   

o preukaz študenta ISIC 16,50 € variabilný symbol: 104 001 0009 

o výkaz o štúdiu (index)   1,43 € variabilný symbol: 104 001 0086 

 

1. ročník – denná forma štúdia: 11.9.2017 o 09:00 hod. v miestnosti č. 326 Klub dekana 

(stará budova) 
Na zápis je potrebné priniesť: 

 občiansky preukaz, 

 dve farebné fotografie rozmerov ako na pas (index, študijný spis, preukaz ISIC), 

 prípadné doklady o zvýšení vzdelania (JUDr. a i.) 

 doklad o úhrade zápisného v celkovej výške 17,93 €, ktoré sa uhrádza prevodom 

na číslo účtu:  

IBAN: SK39 8180 0000 0070 0013 5329   

SWIFT: SPSRSKBAXXX  
súčasti sumy zápisného:   

o preukaz študenta ISIC 16,50 € variabilný symbol: 104 001 0009 

o výkaz o štúdiu (index)   1,43 € variabilný symbol: 104 001 0086 

 doklad o úhrade školného za externé štúdium vo výške 1 500 €, ktoré sa uhrádza 

prevodom na číslo účtu: 

IBAN: SK67 8180 0000 0070 0013 5310  

SWIFT: SPSRSKBAXXX  

variabilný symbol: 104 001 0068 

 

2. ročník – denná forma štúdia: 12.9.2017 o 09:00 hod. v miestnosti č. 326 Klub dekana 

 Na zápis je potrebné priniesť: 

 občiansky preukaz, 

 prípadné doklady o zvýšení vzdelania (JUDr. a i.) 

 doklad o úhrade zápisného v celkovej výške 10,00 € (validácia preukazu 

študenta), ktoré sa uhrádza prevodom na číslo účtu:  

IBAN: SK39 8180 0000 0070 0013 5329   

SWIFT: SPSRSKBAXXX  

variabilný symbol: 104 001 0010 
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2. ročník – denná forma štúdia: 12.9.2017 o 09:00 hod. v miestnosti č. 326 Klub dekana 

Na zápis je potrebné priniesť: 

 občiansky preukaz, 

 prípadné doklady o zvýšení vzdelania (JUDr. a i.) 

 doklad o úhrade zápisného v celkovej výške 0,50 € (validácia preukazu 

študenta), ktoré sa uhrádza prevodom na číslo účtu:  

IBAN: SK39 8180 0000 0070 0013 5329   

SWIFT: SPSRSKBAXXX  

variabilný symbol: 104 001 0011 

 doklad o úhrade školného za externé štúdium vo výške 1 500 €, ktoré sa uhrádza 

prevodom na číslo účtu: 

IBAN: SK67 8180 0000 0070 0013 5310  

SWIFT: SPSRSKBAXXX  

variabilný symbol: 104 001 0068 

 

3. ročník – denná forma štúdia: 13.9.2017 o 09:00 hod. v miestnosti č. 319 SB  

Na zápis je potrebné priniesť: 

 občiansky preukaz, 

 prípadné doklady o zvýšení vzdelania (JUDr. a i.) 

 doklad o úhrade zápisného v celkovej výške 10,00 € (validácia preukazu 

študenta), ktoré sa uhrádza prevodom na číslo účtu:  

IBAN: SK39 8180 0000 0070 0013 5329   

SWIFT: SPSRSKBAXXX  

variabilný symbol: 104 001 0010 
 

3. ročník – externá forma štúdia: 13.9.2017 o 09:00 hod. v miestnosti č. 319 SB  

Na zápis je potrebné priniesť: 

 občiansky preukaz, 

 prípadné doklady o zvýšení vzdelania (JUDr. a i.) 

 doklad o úhrade zápisného v celkovej výške 0,50 € (validácia preukazu 

študenta), ktoré sa uhrádza prevodom na číslo účtu:  

IBAN: SK39 8180 0000 0070 0013 5329   

SWIFT: SPSRSKBAXXX  

variabilný symbol: 104 001 0011 

 doklad o úhrade školného za externé štúdium vo výške 1 500 €, ktoré sa uhrádza 

prevodom na číslo účtu: 

IBAN: SK67 8180 0000 0070 0013 5310  

SWIFT: SPSRSKBAXXX  

variabilný symbol: 104 001 0068 

 

4. a 5. ročník (nadštandardné štúdium) – denná forma štúdia: 13.9.2017 o 12:30 hod. 

v miestnosti č. 319 SB  

Na zápis je potrebné priniesť: 

 občiansky preukaz, 

 prípadné doklady o zvýšení vzdelania (JUDr. a i.) 
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 doklad o úhrade zápisného v celkovej výške 10,00 € (validácia preukazu 

študenta), ktoré sa uhrádza prevodom na číslo účtu:  

IBAN: SK39 8180 0000 0070 0013 5329   

SWIFT: SPSRSKBAXXX  

variabilný symbol: 104 001 0010 

 doklad o úhrade školného za nadštandardné štúdium vo výške 1 200 €, ktoré sa 

uhrádza prevodom na číslo účtu: 

IBAN: SK67 8180 0000 0070 0013 5310  

SWIFT: SPSRSKBAXXX  

variabilný symbol: 104 001 0001 

 

4. ročník – externá forma štúdia: 13.9.2017 o 12:30 hod. v miestnosti č. 319 SB  

Na zápis je potrebné priniesť: 

 občiansky preukaz, 

 prípadné doklady o zvýšení vzdelania (JUDr. a i.) 

 doklad o úhrade zápisného v celkovej výške 0,50 € (validácia preukazu 

študenta), ktoré sa uhrádza prevodom na číslo účtu:  

IBAN: SK39 8180 0000 0070 0013 5329   

SWIFT: SPSRSKBAXXX  

variabilný symbol: 104 001 0011 

 doklad o úhrade školného za externé štúdium vo výške 1 500 €, ktoré sa uhrádza 

prevodom na číslo účtu: 

IBAN: SK67 8180 0000 0070 0013 5310  

SWIFT: SPSRSKBAXXX  

variabilný symbol: 104 001 0068 

 

5. ročník – externá forma štúdia: 13.9.2017 o 12:30 hod. v miestnosti č. 319 SB  

Na zápis je potrebné priniesť: 

 občiansky preukaz, 

 prípadné doklady o zvýšení vzdelania (JUDr. a i.)  

 doklad o úhrade zápisného v celkovej výške 0,50 € (validácia preukazu 

študenta), ktoré sa uhrádza prevodom na číslo účtu:  

IBAN: SK39 8180 0000 0070 0013 5329   

SWIFT: SPSRSKBAXXX  

variabilný symbol: 104 001 0011 

 doklad o úhrade školného za externé štúdium vo výške 1 500 €, ktoré sa uhrádza 

prevodom na číslo účtu: 

 

IBAN: SK67 8180 0000 0070 0013 5310  

SWIFT: SPSRSKBAXXX  

variabilný symbol: 104 001 0068 

 

6. a 7. ročník (nadštandardné štúdium) – externá forma štúdia: 13.9.2017 o 12:30 hod. 

v miestnosti č. 319 SB  

Na zápis je potrebné priniesť: 

 občiansky preukaz, 
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 prípadné doklady o zvýšení vzdelania (JUDr. a i.) 

 doklad o úhrade zápisného v celkovej výške 0,50 € (validácia preukazu 

študenta), ktoré sa uhrádza prevodom na číslo účtu:  

 

IBAN: SK39 8180 0000 0070 0013 5329   

SWIFT: SPSRSKBAXXX  

variabilný symbol: 104 001 0011 

 doklad o úhrade školného za externé štúdium vo výške 1 500 €, ktoré sa uhrádza 

prevodom na číslo účtu: 

IBAN: SK67 8180 0000 0070 0013 5310  

SWIFT: SPSRSKBAXXX  

variabilný symbol: 104 001 0001 

 

  

 

 

      doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                   dekan  
 


