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PODMIENKY PRE VZDELÁVACIE PROGRAMY ÚTVARU JAZYKOVEJ A ODBORNEJ PRÍPRAVY 

BEZ POVINNOSTI LEGALIZÁCIE PRECHODNÉHO POBYTU ÚČASTNÍKA 
 

Čl. 1 
Základné ustanovenia 

 
1.1 Tieto podmienky upravujú práva a povinností poskytovateľa a uchádzača/účastníka 

vzdelávacieho programu vyplývajúce z poskytovania vzdelávania vo vzdelávacích programoch. 
Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou prihlášky na vzdelávacie programy Jazyková 
a odborná príprava na vysokoškolské štúdium a Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské 
štúdium bez povinnosti legalizácie prechodného pobytu účastníka (ďalej len „vzdelávací 
program“).  

1.2 Poskytovateľom vzdelávacieho programu je Centrum ďalšieho vzdelávania Rektorátu 
Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „Poskytovateľ“), sídlo Šafárikovo nám. č. 6, 814 
99 Bratislava, IČO 00 397 865  Uchádzačom/Účastníkom vzdelávacieho programu je záujemca 
zo zahraničia pripravujúci sa na riadne vysokoškolské štúdium na Slovensku (ďalej len 
„účastník“). 

1.3 Právny vzťah medzi Poskytovateľom a účastníkom vzniká zaslaním kompletne vyplnenej online 
prihlášky na vzdelávací program a prijatím úhrady poplatkov za vzdelávací program na účet 
Poskytovateľa. Poplatky za vzdelávací program je účastník povinný uhradiť v lehote jej 
splatnosti. Uhradením poplatkov za vzdelávací program sa rozumie pripísanie sumy za daný 
vzdelávací program na účet Poskytovateľa. 
 

 

Čl. 2 
Povinnosti účastníka vzdelávacieho programu 

 
2.1 Účastník je povinný: 

a) bankovým prevodom uhradiť poplatky za vzdelávací program, registračný poplatok 
a prípadne ďalšie poplatky v zmysle špecifikácie (druh a výška poplatkov, lehota splatnosti, 
bankové údaje); 

b) plniť povinnosti vyplývajúce zo Vzdelávacieho a skúšobného poriadku Poskytovateľa; 
c) dodržiavať vnútorné predpisy Poskytovateľa a vnútorné predpisy Univerzity Komenského v 

Bratislave; 
d) plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení 

neskorších predpisov a dodržiavať príslušné všeobecne záväzné právne predpisy SR. 
2.2 Účastník zodpovedá za škody, ktoré počas štúdia spôsobí na majetku UK alebo majetku tretích 

osôb. 
2.3 Ak účastník zo závažných dôvodov nemôže nastúpiť na vzdelávací program v stanovenom 

termíne, môže písomne požiadať poskytovateľa o možnosť neskoršieho nástupu aj s uvedením 
dôvodov. 
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Čl. 3 
Povinnosti poskytovateľa 

 
Poskytovateľ je povinný: 

a) poskytnúť účastníkovi vzdelávanie vo zvolenom vzdelávacom programe v rozsahu 
stanovenom učebným plánom; 

b) po príchode účastníka k Poskytovateľovi zabezpečiť jeho zápis; 
c) poskytnúť pri zápise účastníkovi znenie Vzdelávacieho a skúšobného poriadku 

Poskytovateľa a ustanovenia, ktoré je povinný dodržiavať. 
 

Čl. 4 
Ukončenie právneho vzťahu 

 
4.1 Právny vzťah skončí riadnym skončením štúdia v zmysle ustanovení Vzdelávacieho 

a skúšobného poriadku ÚJOP CĎV UK.  
4.2 Právny vzťah ďalej skončí: 

a) nenastúpením účastníka na vzdelávací program v stanovenom termíne;  
b) zanechaním štúdia zo strany účastníka vzdelávacieho programu, 
c) vylúčením účastníka zo vzdelávacieho programu, 
d) stratou oprávnenia poskytovateľa uskutočňovať daný vzdelávací program, 
e) zrušením vzdelávacieho programu poskytovateľom, 
f) smrťou účastníka vzdelávacieho programu, alebo jeho vyhlásením za mŕtveho. 

 

Čl. 5 
Finančné vzťahy 

 
5.1 Poskytovateľovi nevzniká povinnosť vrátenia uhradených poplatkov za vzdelávací program, ak 

právny vzťah skončil podľa čl. 4 ods. 4. 2 písm. b), c) a f). 
5.2 Poskytovateľ môže vrátiť účastníkovi časť zaplatených poplatkov za vzdelávací program po 

odpočítaní 20% storno poplatku z celkovej sumy v prípade, ak nenastúpi na štúdium 
v stanovenom termíne. Vrátenie poplatkov za vzdelávací program podlieha schvaľovaciemu 
procesu a realizuje sa na základe písomnej žiadosti účastníka. Alikvotná časť poplatkov za 
vzdelávací program sa vracia výhradne na účet, z ktorého bola úhrada realizovaná.  

5.3 V prípade prerušenia štúdia zo strany účastníka nemá poskytovateľ povinnosť vrátiť časť 
zaplatených poplatkov za vzdelávací program. 

5.4 Neskorší nástup na vzdelávací program nie je dôvodom pre vrátenie uhradených poplatkov, 
alebo ich časti. Taktiež oneskorený nástup na vzdelávací program neoprávňuje účastníka 
požadovať nahradenie zmeškaných vyučovacích hodín. 

5.5 V individuálnych prípadoch hodných osobitného zreteľa môže Poskytovateľ rozhodnúť o vrátení 
časti zaplatených poplatkov za vzdelávací program. Na takéto vrátenie časti poplatkov nie je 
právny nárok. 

5.6  Účastník nemá právo žiadať o vrátenie poplatkov za vzdelávací program z dôvodu, že nebol 
spokojný s lektorom, metodikou výučby alebo použitými materiálmi. 
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Čl. 6 
Ďalšie ustanovenia 

 
6.1  Podrobnosti o ochrane osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke          

https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov. 
6.2 Poskytovateľ nezodpovedá za nedosiahnutie jazykového cieľa účastníka. 
6.3  Poskytovateľ nezodpovedá za zrušenie vzdelávacieho programu z dôvodu nepredvídateľných 

okolnosti. 
6.4 Zmena metódy uskutočňovania vzdelávacieho programu závisí od všeobecne záväzných 

právnych predpisov v Slovenskej republike a rozhodnuté verejných autorít v Slovenskej 
republike. 

 
 
 
Podpísaný účastník vyhlasuje, že je s týmito podmienkami oboznámený, porozumel im a 
akceptuje ich, čo svojím podpisom potvrdzuje.  
 
Zmluvné podmienky sú platné od 1. 9. 2022. 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa:    
 
 
Za CĎV UK        Meno a priezvisko účastníka kurzu: 
Mgr. Tatiana Ilavská, PhD. 
vedúca  
 
 
 
 
Podpis        Podpis 
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