
P r i h l á š k a na prípravný kurz 
pre záujemcov o štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave v akademickom 

roku 2017/2018 v bakalárskom študijnom programe právo

Záväzne sa prihlasujem na prípravný kurz na prijímacie skúšky v akademickom roku 

2017/2018 – v bakalárskom študijnom programe právo – v študijnom odbore 3.4.1. právo.

Meno a priezvisko:..................................................................................................................... 
(meno účastníka prípravného kurzu) 

Dátum a miesto narodenia:................................................. Číslo obč. preukazu....................... 

Kontaktná adresa pre korešpondenciu: ..................................................................................... 

E-mail:..................................................................telefón/mobil:................................................. 

Úplný názov strednej školy: ........................................................................................................ 

 Príloha:  kópia dokladu o zaplatení poplatku vo výške 160.- €

Dátum:  ......................................... 
 Podpis (účastníka kurzu) 

Fakulta si vyhradzuje právo zrušiť, resp. neuskutočniť kurz v prípade nedostatočného 

počtu záujemcov.  Absolvovanie kurzu nezakladá právo na prijatie. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Účastnícky poplatok  bol stanovený vo výške  160,-- € za celý kurz    (5 sobôt) 
Spôsob úhrady:  
účastnícky poplatok za prípravný kurz 160,--€ uhraďte najneskôr do 13. januára 2017 na:
Číslo účtu: SK 17 8180 0000 0070 0013 5337 
Názov banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, P.O.BOX 313, 810 05 Bratislava 15 
Variabilný symbol: 1040010085 
Konštantný symbol: 0308 
Do správy pre prijímateľa napíšte: meno účastníka kurzu - prípravný kurz 2017
IBAN: SK 17 8180 0000 0070 0013 5337 
Banka: Všeobecná úverová banka, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 
SWIFT kód: SUBA SK BX  (pre účastníkov mimo EÚ) 
Adresa pre zaslanie prihlášky: 
Právnická fakulta UK 
Šafárikovo nám. č. 6 
P.O.BOX 313 
810 00 Bratislava 1  

Súhlas: 
V súlade s § 6 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

dávam Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte súhlas so spracovaním mojich osobných údajov 

na účely evidencie prihlášok v prípravnom kurze. Tento súhlas sa vzťahuje na osobné údaje uvedené v prihláške. 

Beriem na vedomie, že údaje môžu spracúvať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia 

zákona  č. 122/2013 Z. z. a že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi 

predpismi.     
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