
                                                                               Akadémia vzdelávania Michalovce  
                                                                                                                       Námestie slobdy 3 
                                                                                                                     071 01  Michalovce 
 

 
        
             

Záväzná prihláška do vzdelávacieho programu 

 
 

Meno, priezvisko, titul: ............................................................................................................................... 

Dátum a miesto narodenia......................................................................................................................... 

Adresa bydliska: .................................................................................................... PSČ: ........................ 

Kontaktné tel.č.: ......................................................................... e-mail: .................................................. 

 

 

* Vyplňte v prípade, že Vám kurz platí zamestnávateľ a zašlite objednávku 

Zamestnávateľ:*   

Presný názov: 

................................................................................................................................................................... 

Adresa:  .......................................................................................IČO: ..................................................... 

Kontakt: .....................................................................................................................................................  

                                             

 

 

Prihlasujem sa do:  

  

Názov vzdelávacieho programu:   ............................................................................................................. 

 

Začiatok vzdelávacieho programu: ...........................................................................................................   

  
 

Zakúpením vzdelávacieho programu v Akadémii vzdelávania Michalovce a podpísaním tejto prihlášky 

vyjadrujem súhlas so záväznými podmienkami realizácie vzdelávacích programov v Akadémii 

vzdelávania Michalovce. Záväzné podmienky vzdelávacích programov v Akadémii vzdelávania 

Michalovce sú uvedené na zadnej strane tejto prihlášky, ako aj na internetovej stránke 

www.avmichalovce.sk. Zároveň svojim podpisom vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov 

v rámci Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 

 

 
                                
 

 
 

V  ..........................................dňa.......................                      Podpis ........................................... 
      

 
 
 
 
 
 

 



Akadémia vzdelávania Michalovce o.z. 
                                                                                                       Námestie slobdy 3 

                                                                                                                                         071 01  Michalovce 
 

 
 

ZÁVÄZNÉ PODMIENKY PRE REALIZÁCIU VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV V AKADÉMII  

 

 I. Podmienky výučby 
1) Akadémia vzdelávania garantuje kvalitu výučby (študijný program, metodiku výučby, výber lektora, priebeh kurzu a testovanie)  

2) Maximálny počet účastníkov v kurze je 10. Priemerný počet účastníkov v kurze je 6. Ak sa počet prihlásených po otvorení 

kurzu zvýši nad stanovený limit, po dohode s poslucháčmi bude skupina rozdelená. 

3) Akadémia vzdelávania si vyhradzuje právo neotvoriť kurz v prípade, že sa neprihlási dostatočný počet záujemcov alebo 

vlastných prevádzkových dôvodov. 

4) Akadémia vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu termínu, rozsahu a času kurzov.   

5) Akadémia vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu lektora počas trvania kurzu.  

6) Poslucháč je povinný pred zaradením do kurzu absolvovať vstupný test. Vstupný test absolvovať nemusí v prípade, že je úplný 

začiatočník, alebo v lehote 1 roka v Akadémii vzdelávania absolvoval vstupný test alebo jazykový kurz alebo sa preukáže 

medzinárodne platným certifikátom.  

7) Poslucháč je povinný, ak to vyžaduje charakter kurzu,  zabezpečiť si na vyučovanie predpísanú učebnicu. 

8) Poslucháč je povinný správať sa tak, aby nenarušoval priebeh výučby vo svojom kurze a v iných kurzoch a v súlade s dobrými 

mravmi a zaužívanými normami. 

9)  V triede nie je dovolené jesť ani používať mobilné telefóny.     

10) V priestoroch Akadémie vzdelávania je zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje. 

11) Počas štátnych sviatkov sa nevyučuje a výučba sa nenahrádza, pokiaľ nie je stanovené inak. 

12) Akadémia vzdelávania nenesie hmotnú zodpovednosť za veci, ktoré si poslucháč na kurz prinesie. 

II. Registrácia do kurzu   

1) poslucháč je zaregistrovaný do kurzu na základe riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky ( do 18 rokov prihlášku podpíše 

zákonný zástupca), ktorú odovzdá v Akadémii vzdelávania a po uhradení poplatku za kurz.  

III.  Poplatok za kurz a platobné podmienky 

1) Poplatok za kurz je uvedený v aktuálnom ponukovom liste jazykových kurzov Akadémie vzdelávania  a zahŕňa vstupné 

testovanie, výučbu, vystavenie dokladu o absolvovaní kurzu  a v prípade, že to charakter kurzu vyžaduje, aj priebežné 

a záverečné testovanie.   

2) Poplatok za kurz musí byť uhradený pred začatím kurzu, resp. pred nástupom do kurzu, ak tento už prebieha alebo 

v dohodnutom termíne.  Doklad o úhrade poplatku za kurz je poslucháč povinný predložiť na registračnom mieste. 

3) V prípade pristúpenia do kurzu do konca 2 týždňa od jeho začatia, poslucháč uhradí  plnú sumu poplatku za kurz.   

IV. Podmienky vrátenia poplatku za kurz a storno poplatky Akadémia vzdelávania Michalovce  vráti poslucháčovi  

1) 100% zo zaplatenej sumy za kurz v prípade zrušenia kurzu Akadémiou vzdelávania alebo odstúpenia poslucháča z kurzu skôr, 

než začne,  

2) 80% zo zaplatenej sumy za kurz v prípade, že poslucháč odstúpi z kurzu v prvom týždni výučby. 

3) Po ukončení prvého týždňa výučby nemá poslucháč nárok na vrátenie poplatku za kurz.  

4) Vymeškávanie výučby zo strany poslucháča nie je dôvodom na pomerné zníženie ceny kurzu alebo vrátenie časti poplatku. 

V. Vylúčenie z kurzu 

1) Akadémia vzdelávania si vyhradzuje právo vylúčiť poslucháča z kurzu bez vrátenia zostávajúceho  poplatku za kurz 

v nasledovných prípadoch: 

a) poškodzovanie alebo krádež majetku a vybavenia školy 

b) vážne narušovanie vyučovacieho procesu (napríklad arogantné, urážlivé a ponižujúce vystupovanie voči poslucháčom 

a  lektorom, nekonštruktívna kritika lektora a zvolených  vyučovacích metód, stav pod vplyvom alkoholu a omamných látok, 

neprimerané oblečenie a nedostatočná hygiena, fyzické napadnutie, sexuálne obťažovanie a pod.)  

c) verbálne urážanie alebo fyzické napadnutie personálu Akadémie vzdelávania  

d) neuhradenie poplatku za kurz v stanovenom termíne, resp. v dohodnutom termíne   

 

VI. Doklady o absolvovaní kurzu  (AV Michalovce vystaví) 

a) potvrdenie o absolvovaní kurzu – na vyžiadanie poslucháča  

b) potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu 

 

VII.  Reklamácie 

a) Reklamácia na kvalitu výučby alebo organizačné zabezpečenie je potrebné podať písomne 

b) AV Michalovce bude sťažnosť riešiť okamžite, avšak najneskôr do 30 dní po jej doručení 

 

 

 

V Michalovciach  1.10.2013                                      Akadémia vzdelávania Michalovce    


