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Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. 

Ul. 1. mája 697/26, 031 01  Liptovský Mikuláš 

IČO: 45 743 894, DIČ: 2024 134 585 

www.akademiavzdelavania.eu  

www.avtatry.sk 

 

PRIHLÁŠKA 

na akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania 

 

POHREBNÍCTVO 

(vzdelávací program podľa č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

schválený MŠ SR, číslo rozhodnutia o akreditácii 3418/2020/23/5 zo dňa 4.6.2020) 

 

Základné informácie o uchádzačovi:1 

Priezvisko, meno, titul: .............................................................................................................................................. 

Rodné priezvisko: ..................................................................................................................................................... 

Dátum narodenia: ............................................................ Miesto narodenia: .......................................................... 

Korešpondenčná adresa: ......................................................................................................................................... 

E-mail: ............................................................................. Tel.: ................................................................................ 

 

Fakturačné údaje (ak školenie platí spoločnosť): 

Názov a sídlo spoločnosti ......................................................................................................................................... 

IČO: ..................................... DIČ: ................................................. IČ DPH ............................................................. 

Korešpondenčná adresa: .......................................................................................................................................... 

 

Mám záujem o modul (zakrúžkovať): 

a) Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska – 60 VH 

b) Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebnej služby – 70 VH 

c) Odborná príprava na prevádzkovanie krematória – 60 VH 

 

 

 

Predpokladaný termín kurzu:   ............................................................................... 

 

 

 

                                                           
1 Vyplňte prosím paličkovým písmom 

http://www.akademiavzdelavania.eu/
http://www.avtatry.sk/
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Podmienky pre účastníkov kurzu 
I. Podmienky výučby 

1) Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. garantuje kvalitu výučby (študijný 
program, metodiku výučby, výber lektora, priebeh kurzu, testovanie a udelenie potvrdenia o absolvovaní 
kurzu) 
2) Maximálny počet účastníkov v kurze je 12. Priemerný počet účastníkov v kurze je 8. Ak sa počet 
prihlásených po otvorení kurzu zvýši nad stanovený limit, po dohode s poslucháčmi bude skupina 
rozdelená. 
3) Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. si vyhradzuje právo neotvoriť kurz 
v prípade, že sa neprihlási dostatočný počet záujemcov alebo vlastných prevádzkových dôvodov. 
4) Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. si vyhradzuje právo na zmenu termínu, 
rozsahu a času kurzov.   
5) Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. si vyhradzuje právo na zmenu lektora 
počas trvania kurzu. 
6) Poslucháč je povinný, ak to vyžaduje charakter kurzu,  zabezpečiť si na vyučovanie predpísanú 
učebnicu. 
7) 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. 
8) V triede nie je dovolené jesť ani používať mobilné telefóny.     
9) V priestoroch Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. je zakázané fajčiť 
a požívať alkoholické nápoje. 
10) Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. 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, ktorú odovzdá 
v Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. a po uhradení poplatku za kurz (ak sa nedohodne inak) 

III.  Poplatok za kurz a platobné podmienky 
1) Poplatok za kurz je uvedený v aktuálnom ponukovom liste Akadémia vzdelávania a mediačného 
poradenstva, n.o. a zahŕňa výučbu, učebné materiály, prax a vystavenie dokladu o absolvovaní kurzu – osvedčenie 
Pohrebisko resp. vybraného modulu.    
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.   
4) Vystavenie duplikátu potvrdenia o úhrade poplatku za kurz je možné maximálne 1 rok dozadu. 

IV. Podmienky vrátenia poplatku za kurz a storno poplatky 
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. vráti poslucháčovi 

1) 100% zo zaplatenej sumy za kurz v prípade zrušenia kurzu Akadémia vzdelávania 
a mediačného poradenstva, n.o  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. 

 

http://www.akademiavzdelavania.eu/
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V. Vylúčenie z kurzu 
1) Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. 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 Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, 
n.o. 
d) neuhradenie poplatku za kurz v stanovenom termíne, resp. v dohodnutom termíne   
1) Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. si vyhradzuje právo neumožniť poslucháčovi  
registráciu v kurze v nasledovných prípadoch:    
a) Neuhradenie poplatku za kurz v minulosti 
b) narušovanie vyučovacieho procesu (narušovanie vyučovacieho procesu viď Vylúčenie z kurzu  bod 1 
písm. v minulých kurzoch. 

 
 
V Liptovskom Mikuláši dňa 4.6.2020  riaditeľ Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o 

RNDr. Rastislav Haraga, PhD., v.r.     
 

 

 

 

Uchádzač svojim podpisom potvrdzuje, že uvedené údaje na prihláške sú úplné a pravdivé a že sa oboznámil 

s podmienkami pre účastníkov kurzu a súhlasí s nimi. 

 

V ..................................... dňa .......................................... 

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

                       vlastnoručný podpis2 

                                                           
2 Organizácia Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o., Ul. 1. mája 697/26, 031 01  Liptovský Mikuláš, IČO: 45 743 894 
(ďalej "Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o.") si je vedomá dôležitosti ochrany Vašich osobných údajov a plne ju 
rešpektuje. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných 
údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "Nariadenie 2016/679") je povinná Vás v súvislosti s registráciou požiadať o poskytnutie 
súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov. Vezmite, prosím, na vedomie, že registrácia a s ňou súvisiaci súhlas sú dobrovoľné a 
záleží úplne na Vašom rozhodnutí, či svoje osobné údaje organizácii Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. poskytnete a 
v akom rozsahu tak urobíte. Tento súhlas sa vzťahuje aj na údaje, ktoré ste už doteraz organizácii Akadémia vzdelávania a mediačného 
poradenstva, n. o. poskytli. Ďalej súhlasíte s tým, aby Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o., ako správca osobných údajov 
podľa Nariadenia 2016/679 zhromažďovala, uchovávala a používala na vytváranie a spracovanie dokumentácie o celoživotnom vzdelávaní 
podľa aktuálnych právnych predpisov a na komunikáciu s Vami rýchlou cestou (e-mail, telefón). Vami poskytnuté osobné údaje budú 
spracovávané iba zamestnancami organizácie Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. prípadne jej zmluvnými partnermi. 
Svojim podpisom udeľujete súhlas na spracovanie, uchovávanie a používanie osobných údajov organizáciou Akadémia vzdelávania 
a mediačného poradenstva, n. o. Tento súhlas je časovo obmedzený povinnou dobou archivácie dokumentácie o celoživotnom vzdelávaní. 
Po uplynutí tejto lehoty bude dokumentácia a Vaše osobné údaje zlikvidované. 
 


