
 

Univerzita Komenského v Bratislave  

Centrum ďalšieho vzdelávania 

Šafárikovo nám. 6 

P.O.BOX 440 

814 99  Bratislava 1 

Útvar jazykovej a odbornej prípravy 

 

 

 

ujop@cdv.uniba.sk 

 

www.uniba.sk 

 

 

 

PODMIENKY PRE VZDELÁVACIE PROGRAMY ÚTVARU JAZYKOVEJ A ODBORNEJ PRÍPRAVY 

S POVINNOSŤOU 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 s povinnosťou 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 vrátane jej príloh Poskytovateľovi a prijatím úhrady poplatkov 
za vzdelávací program na účet Poskytovateľa v zmysle akceptačného listu. 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. 

1.4 Poplatky za vzdelávací program a lehota ich splatnosti sú uvedené v akceptačnom liste.  
 

Čl. 2 
Povinnosti účastníka vzdelávacieho programu 

 
2.1 Účastník pred nástupom na vzdelávací program 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) uvedené v akceptačnom liste; 

b) dodržať miesto a čas nástupu účastníka na vzdelávací program, ktoré je špecifikované 
v rozhodnutí o prijatí účastníka na vzdelávací program, prípade oznámené účastníkovi 
prostredníctvom elektronickej pošty v dostatočnom časovom predstihu; 

c) hradiť si všetky cestovné náklady. 
2.2 Účastník po príchode do SR je povinný: 

a) do 30. 9. aktuálneho akademického roka sa zapísať a nastúpiť na vzdelávací program;  
b) pri zápise predložiť všetky dokumenty špecifikované v rozhodnutí o prijatí účastníka na 

vzdelávací program, prípade oznámené účastníkovi prostredníctvom elektronickej pošty 
v dostatočnom časovom predstihu,  
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c) predložiť platné víza typu D;  
d) predložiť apostilovaný / superlegalizovaný Výpis z registra trestov štátu, ktorého je štátnym 

príslušníkom a Výpis z registra trestov štátu, v ktorom sa štátny príslušník tretej krajiny v 
posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich 
mesiacoch, 

e) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 
404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) na vlastné 
náklady absolvovať vstupnú zdravotnú prehliadku na Poliklinike cudzokrajných chorôb v 
Bratislave. Po absolvovaní prehliadky predložiť kópiu výsledku zdravotnej prehliadky 
Poskytovateľovi. 

f) predložiť Poskytovateľovi výsledok zdravotnej prehliadky z domovskej krajiny nie starší ako 
30 dní;  

g) zabezpečiť si zdravotné poistenie na území SR vrátane úrazového poistenia a ostatné druhy 
poistenia na vlastné náklady; 

h) predložiť potvrdenie o ubytovaní na území SR. 
2.3 Účastník počas pobytu v SR a počas účasti na vzdelávacom programe je povinný: 

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

Bratislave; 
c) 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. 
2.4 Účastník zodpovedá za škody, ktoré počas štúdia spôsobí na majetku UK alebo majetku tretích 

osôb. 
2.5 Ak účastník v stanovenom termíne nenastúpi na vzdelávací program, je povinný bezodkladne 

najneskôr do 10 kalendárnych dní od určeného termínu nástupu (najneskôr do 10. 10. aktuálneho 
akademického roka) písomne oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi aj s uvedením dôvodov 
a doložením príslušných dokladov. 

2.6 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. 

 

Čl. 3 
Povinnosti poskytovateľa 

 
3.1 Poskytovateľ je povinný poskytnúť účastníkovi vzdelávanie vo zvolenom vzdelávacom programe 

v rozsahu stanovenom učebným plánom. 
3.2 Poskytovateľ je povinný: 

a) po prijatí úhrady poplatkov za vzdelávací program vystaviť a zaslať účastníkovi nasledovné 
doklady: 
- Rozhodnutie o prijatí,  
- Potvrdenie o prijatí platby za vzdelávací program, 

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; 
d) poskytnúť účastníkovi informácie, ako a kde si zabezpečí: 

- vstupnú lekársku prehliadku, 
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- zdravotné poistenie na území SR, 
- povolenie na prechodný pobyt, resp. predĺženie prechodného pobytu na území SR. 

3.3 Poskytnúť účastníkovi informácie a pomoc pri kontaktoch a komunikácii s vysokými školami v 
SR, prípadne s ďalšími inštitúciami. 

3.4 Poskytovateľ pre účastníka nezabezpečuje: 
- úhradu cestovného, stravného a nevypláca štipendium, 
- žiadny druh poistenia, 
- ubytovanie, ak sa so študentom nedohodne inak. 

 

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 na vzdelávací program v stanovenom termíne (pozri aj čl.2 ods. 2.5 týchto 
podmienok) s výnimkou prípadu uvedeného v čl. 2 ods. 2.6, 

b) zanechaním štúdia zo strany účastníka, 
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 pri splnení ustanovenia čl. 2 ods. 2.5 týchto podmienok. 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. V prípade, že účastník nesplní ustanovenie podľa čl. 
2 ods. 2.5 týchto podmienok, nárok na vrátenie poplatkov za vzdelávací program mu nevzniká. 

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

 

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 vzdelávacieho 

programu. 
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 
 
 

https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov

