
                                                                                                         

Všeobecné obchodné podmienky 

I. Všeobecné ustanovenia 
 

1.1 Nezisková organizácia Od emócií k poznaniu, n. o., so sídlom: Šášovská 6, 851 06 Bratislava, 
IČO: 50 098 829, DIČ: 2012 017 06 79  zapísaná v registri neziskových organizácií pod číslom 
OVVS-105437/478/2015-NO (ďalej len „Organizácia“)  poskytuje služby v oblasti neformálneho 
vzdelávania.  
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Organizácie a Účastníka 
akreditovaného vzdelávania v rámci 4-vé akadémie rozvoja kritického myslenia – vychovávať, 
vzdelávať, viesť k vnímavosti v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
pričom tieto podmienky sú pre zúčastnené strany záväzné. 
  

1.2 Vzťah medzi Organizáciou a Účastníkom vzdelávania sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti 
a slobodnej voľby oboch zmluvných strán. Tým, že sa záujemca o vzdelávanie v rámci 4-vé 
akadémie rozvoja kritického myslenia záväzne prihlási na vzdelávanie v rámci vybraného alebo 
vybraných vzdelávacích modulov, súhlasí aj s uvedenými všeobecnými obchodnými 
podmienkami.   

  
II. Záväzné prihlásenie na vzdelávanie  

Vzťah medzi Organizáciou a účastníkom vzdelávania vzniká na základe vyplnenej a odoslanej 
elektronickej registračnej prihlášky na webovej stránke www.eduma.sk do 4-vé akadémie rozvoja 
kritického myslenia – vychovávať, vzdelávať a viesť k vnímavosti a uhradením účastníckeho poplatku. 
Účastník vzdelávania môže od zmluvy odstúpiť najneskôr 7 dní pred dňom zahájenia vzdelávania, a to 
písomne, podpísaním a odovzdaním alebo odoslaním Odhlášky zo vzdelávania. V tomto prípade je 
relevantný dátum uvedený na Odhláške.  
 
Prípad odstúpenia od zmluvy po riadnom zaplatení je upravený v bode 4. (Storno podmienky). 
 
      III.          Platba 
3.1. Poplatok za vzdelávanie na 4-vé akadémii rozvoja kritického myslenia  je možné hradiť prevodom 
na účet alebo vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke Tatra banky, a.s. Po dohode s Organizáciou 
je možné uhradiť vzdelávací poplatok aj v hotovosti a to v deň začiatku akreditovaného vzdelávania na 
základe príjmového dokladu alebo na základe faktúry so splatnosťou v deň úhrady v hotovosti. 
 



                                                                                                         
3.2 Splatnosť vzdelávacieho poplatku je najneskôr v deň zahájenia vzdelávania. V prípade 
vzdelávacieho programu v rámci 4-vé akadémie rozvoja kritického myslenia je možné zrealizovať 
úhradu aj v 2 splátkach, pričom prvú splátku je potrebné uhradiť pred začatím vzdelávania ako to určí 
Organizátor. 
 
3.3 Číslo účtu Organizácie je  IBAN: SK51 1100 0000 0029 4301 6058, variabilný symbol je uvedený v 
pokynoch k platbe, ktoré účastník vzdelávania obdrží na základe registračnej prihlášky. 
 
3.4 Zmluvná sankcia za omeškanie 
Ak sa Účastník vzdelávania dostane pri plnení si záväzkov z objednávky do omeškania, Organizácia si 
môže uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. 
Zmluvná sankcia sa vzťahuje aj pre prípad omeškania jednotlivých splátok v prípade hradenia 
vzdelávacieho poplatku v rámci 4-vé akadémia rozvoja kritického myslenia. V prípade, ak Organizácia 
z dôvodu omeškania účastníka vzdelávania s úhradou vzdelávacieho poplatku odstúpi od tejto zmluvy 
(Bod 7, c), účastník vzdelávania je povinný uhradiť Organizácii zmluvnú pokutu vo výške celého 
vzdelávacieho poplatku do 3 dní od odstúpenia od zmluvy. 
  

IV.    Storno podmienky 
Storno podmienky a poplatky sa vzťahujú pre prípady, kedy Organizácia poskytla účastníkovi 
vzdelávania možnosť zúčastniť sa vzdelávania podľa jeho požiadaviek uvedených v registračnej 
prihláške. Podmienky pre stornovanie vzdelávania a vrátenia vzdelávacieho poplatku sú nasledovné: 
4.1 Stornovanie vzdelávania po termíne registrácie do začatia vzdelávania – storno poplatok 
predstavuje 10 % zo vzdelávacieho poplatku. 
4.2 Stornovanie vzdelávania po zahájení prvého dňa vzdelávania – storno poplatok predstavuje plnú 
výšku vzdelávacieho poplatku. 
4.3 Organizácia si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom účastníkov vzdelávania nižším ako 15 a 
ponúknutia účastníkovi vzdelávania možnosti pokračovať s inou skupinou v rovnakom vzdelávacom 
module. 
4.4 Organizácia si vyhradzuje právo na zrušenie vzdelávania, prípadne jeho časti, z dôvodu pracovnej 
neschopnosti lektora. 
4.5 Ak dôjde k zrušeniu vzdelávania, účastník vzdelávania bude bezodkladne informovaný najmenej 2 
dni pred dátumom začatia vzdelávania. 
4.6 V prípade zrušenia vzdelávania alebo jeho časti Organizáciou, vzniká Účastníkovi vzdelávania nárok 
na náhradný termín vzdelávania v rovnakom module. 
  
     V.    Zmeškané hodiny 
Za neúčasť Účastníka na vzdelávaní v rámci 4-vé akadémie rozvoja kritického myslenia Organizácia 
neposkytuje Účastníkovi žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnenom prípade (absencia na základe 



                                                                                                         
predloženia lekárskeho potvrdenia) bude Účastníkovi vzdelávania ponúknutá možnosť nahradiť si 
zameškané hodiny v inej skupine na rovnakej úrovni, ak takáto existuje. 
 
     VI.     Osvedčenie a záverečné skúšky 
Každý Účastník vzdelávania má po absolvovaní minimálne 80 % rozsahu vzdelávania a zložení 
záverečných skúšok nárok na získanie Osvedčenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o 
absolvovaní vzdelávania v špecializovanej činnosti práce s mládežou.  
 
6.1 V prípade nezloženia záverečnej skúšky môže Účastník vzdelávania opakovať skúšku v najbližšom 
termíne, ktorý mu bude Organizáciou oznámený elektronickou komunikáciou. 
6.2 Osvedčenie je vydané automaticky Organizáciou na základe úspešného absolvovania záverečnej 
skúšky Účastníkom vzdelávania. Osvedčenie je doručené Účastníkovi vzdelávania osobne alebo poštou 
na adresu udanú v registračnej prihláške.  
  
    VII.     Odstúpenie od zmluvy 
7.1 Organizácia môže z dôvodu naplnenia kapacít vzdelávania od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr 
platiaci účastníci vzdelávania. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet 
Organizácie. 
7.2 Organizácia si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s účastníkom vzdelávania a zrušiť 
bez náhrady účasť účastníka vzdelávania vo vzdelávaní, a to v prípade, že svojím správaním ohrozuje 
majetok alebo zdravie ostatných účastníkov vzdelávania, alebo zamestnancov a lekorov Organizácie, 
alebo závažným spôsobom narušuje priebeh vzdelávania. 
7.3 Organizácia je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak účastník vzdelávania neuhradí 
dohodnutý vzdelávací poplatok v lehote jeho splatnosti. 
  
    VIII.    Zmeny podmienok 
Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované v písomnej forme so súhlasom 
oboch zúčastnených strán. 
  
   IX.       Ochrana osobných údajov 
9.1 Organizácia  sa pri spracovaní osobných údajov účastníkov vzdelávania riadi zákonom č. 122/2013 
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných 
údajov“). Organizácia zhromažďuje, spracováva a využíva osobné údaje účastníkov vzdelávania na 
plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje účastník vzdelávania  ako jedna zo zmluvných strán alebo v 
predzmluvných vzťahoch s účastníkom vzdelávania,  alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa 
uskutočňujú na žiadosť účastníka vzdelávania. 
9.2 Účastník vzdelávania vyplnením prihlášky v písomnej alebo on-line forme poskytuje svoje osobné 
údaje a  súhlasí s ich spracovaním na dohodnutý účel, ako aj pre informačné účely Organizácie.  



                                                                                                         
9.3 Účastníkom vzdelávania poskytnuté osobné údaje  budú manuálne alebo pomocou prostriedkov 
výpočtovej techniky spracovávané Organizáciou ako prevádzkovateľom. 
9.4 Účastník vzdelávania výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany 
Organizácie sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa Účastník vzdelávania 
výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu 
oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä rozmnožením (kópií) materiálov. 
 
Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.7.2017 a boli aktualizované 24.10.2019 
 
 
  
  
 


