
 
Všeobecné pravidlá a podmienky  

opatrovateľského kurzu – AT personalistika, s.r.o. 
 

 1  Úvodné ustanovenia a definicía pojmov. 
 
 1.1  Vymedzenie základných pojmov: 
       a – organizátor kurzu – právnická osoba , ktorá pripravila a riadi rekvalifikačný kurz v 
 podobe opatrovateľského kurzu 
  b – účastník – fyzická osoba, ktorá v zmysle daných podmienok splnila podmienky účasti v 
 rekvalifikačnom (opatrovateľskom) kurze. 
 
 1.2  Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami opatrovateľského kurzu AT personalistika, 
 s.r.o. (ďalej len „kurzu AT personalistika“) sa riadia právne vzťahy medzi účastníkom 
 opatrovateľského kurzu AT personalistika (ďalej „účastník“) a obchodnou spoločnosťou AT 
 personalistika, s.r.o. so sídlom Hronského 2712, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 46 788 425 
 (ďalej „organizátor“), ako aj všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s konaním, ktorého 
 cieľom je uzatvorenie zmluvy medzi účastníkom a organizátorom. 
 
 1.3  Organizátor zverejňuje informácie týkajúce sa opatrovateľského kurzu AT personalistika na 
 svojej webovej stránke: www.atpersonalistika.sk a na nástenke nachádzajúcej sa v priestoroch 
 sídla organizátora. 
 
 1.4  Prihláška na opatrovateľský kurz AT personalistika (v elektronickej podobe nachádzajúca sa 
 webovej stránke organizátora, v tlačenej podobe nachádzajúca sa u zodpovedného pracovníka 
 organizátora) predstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy zo strany organizátora. 
 
 1.5  V prípade elektronickej prihlášky, skontaktuje organizátor každého účastníka, ktorý vyplnil 
 elektronickú prihlášku, a to buď telefonicky, alebo formou e-mailu za účelom overenia údajov 
 v nej obsiahnutých. 
 
 1.6  Vyplnenie prihlášky (elektronickej, tlačenej)  a úhrada minimálnej čiastky 10,00 eur  podľa 
 bodu 3.1 sa považuje za platné prijatie návrhu zo strany účastníka. Organizátor môže 
 účastníkovi kurzu vrátiť čiastku 10,00 za predpokladu splnenia dvoch podmienok, a to, 
 účastník o vrátenie čiastky písomne požiada a organizátor neotvorí opatrovateľský kurz v  
 
 1.7  Zmluva medzi organizátorom a účastníkom je uzatvorená platným prijatím návrhu. 
 
 1.8  Všeobecné obchodné podmienky opatrovateľského kurzu AT personalistika, s.r.o. sú 
 neoddeliteľnou súčasťou prihlášky (elektronickej, tlačenej)  a tvoria po platnom a účinnom 
 uzavretí zmluvy jej prílohu. 
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 2  Spôsob určovania ceny 
 2.1  Cena opatrovateľského kurzu je určená podľa aktuálneho cenníka, zverejneného na webovej 
 stránke organizátora - http://www.atpersonalistika.sk/cennik  
 
 2.2  Zľavy z ceny opatrovateľského kurzu, poskytnuté organizátorom sú zverejnené na webovej 
 stránke organizátora -  http://www.atpersonalistika.sk/cennik 
 
 2.3  Uzatvorením zmluvy medzi účastníkom a organizátorom (bod 1.7) vzniká účastníkovi 
 povinnosť uhradiť dohodnutú cenu kurzu (bod 2.1) a na danom kurze sa zúčastňovať. 
 

 3  Platobné podmienky 
 3.1  Cenu opatrovateľského kurzu, alebo čiastku 10,00 eur je možné uhradiť: 
          a- osobne - v kancelárii AT personalistika, s.r.o., Hronského 2712, 093 01 Vranov nad Topľou 
       (2. poschodie) 
          b- osobne v deň otvorenia kurzu 
          c- vkladom na bankový účet, resp. bezhotovostným prevodom 
          Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
          IBAN: SK70 1100 0000 0029 4946 0299 
          BIC: TATRSKBX 
 
 3.2  Cenu opatrovateľského kurzu je účastník povinný uhradiť v deň otvorenia kurzu, ak neplatí                 
          Bod 3.3. 
 
 3.3  Ak účastník nastúpi na opatrovateľský kurz, je povinný uhradiť cenu opatrovateľského kurzu              
           v plnej výške bez ohľadu na to, či kurz účastník absolvuje v plnom, alebo čiastočnom   
          rozsahu. 
 
 3.4  Organizátor môže povoliť účastníkovi platbu za opatrovateľský kurz formou splátok. Prvá 
 splátka je v hodnote 50% ceny opatrovateľského kurzu a účastník je povinný ju uhradiť v deň 
 nástupu na opatrovateľský kurz. Ak účastník uhradil minimálnu čiastku 10,00 eur, organizátor 
 mu o túto zaplatenú čiastku zníži cenu opatrovateľského kurzu a z takto upravenej ceny 
 vypočíta sumu pripadajúcu na prvú splátku. Zvyšnú sumu je účastník kurzu povinný uhradiť 
 najneskôr v deň konania záverečnej skúšky. 
 
 3.5  V prípade, že bude účastník v omeškaní s platbou za opatrovateľský kurz, alebo si zvolí 
 platbu na splátky, stráca účastník nárok na niektoré zľavy poskytnuté organizátorom uvedené 
 v bode 2.2. 
 
 3.6  Podmienky uplatnenia zliav vo vzťahu k cene opatrovateľského kurzu stanovuje a upravuje 
 organizátor. 
 
 3.7  Ak účastník po dni otvorenia kurzu oznámi, že sa na kurze nezúčastní, nemá nárok na 
 vrátenie ceny kurzu. Suma rovnajúca sa 80 % ceny kurzu si organizátor započíta na náhradu 
 za vzniknuté výdavky, ktoré súviseli s organizovaním kurzu a sumu rovnajúcu sa 20 % ceny 
 kurzu si organizátor započíta ako sankciu za nesplnenie záväzku účastníka zúčastňovať sa na 
 danom kurze. 
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 4  Podmienky kurzu 
 4.1  Právo zúčastňovať sa na opatrovateľskom kurze, má účastník až po úhrade ceny 
 opatrovateľského kurzu, alebo jeho čiastky na účet organizátora, alebo v hotovosti 
 organizátorovi. 
 
 4.2  Účastník súhlasí s formou, postupmi a metódami výučby tak, ako to stanoví organizátor. 
 
 4.3  Účastník súhlasí, že dohodnutý termín opatrovateľského kurzu je pevne daný a nie je ho 
 možné meniť, ak organizátor neurčí inak. 
 
 4.4  V prípade akejkoľvek absencie zo strany účastníka, nebudú zameškané hodiny účastníkovi 
 preplatené. 
 
 4.5  V prípade neskoršieho nástupu účastníka na opatrovateľský kurz, nebude dovtedy prebraté 
 učivo účastníkovi samostatne opakované. 
 
 4.6  Účastník kurzu bude pripustený k záverečnej skúške po absolvovaní teoretickej výučby 
 dennou formou a odbornej praxe v zariadení sociálnych služieb, ktoré určí organizátor. 
 Odbornú prax je účastník povinný ukončiť v termíne, ktorý určí organizátor. V prípade, že 
 účastník neukončí odbornú prax v stanovenom termíne, môže sa účastník zúčastniť 
 záverečnej skúšky, avšak nebude mu vydané osvedčenie. Osvedčenie bude účastníkovi 
 vydané až v dobe, keď účastník zdokladuje vykonanie odbornej praxe.  
 
 4.7  Za rozvrhnutie hodín v rámci odbornej praxe, ako aj zadanie náplne práce účastníkom kurzu 
 je zodpovedný pracovník zariadenia v ktorom odborná prax prebieha. 
 
 4.8  Organizátor neposkytuje ošatenie, ani ochranné a pracovné pomôcky v súvislosti s výkonom 
 odbornej praxe. 
 

 5  Povinnosti účastníka 
 
 5.1  Účastník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach s ktorými prišiel do styku v 
 súvislosti s účasťou na opatrovateľskom kurze, a to tak počas trvania opatrovateľského kurzu, 
 ako aj po jeho ukončení.  
 
 5.2  Účastník je povinný rešpektovať pracovný a organizačný (prevádzkový) poriadok a pravidlá 
 hygieny v príslušnom zariadení sociálnych služieb v ktorom je odborná prax realizovaná. 
 Účastník je povinný plniť pridelené úlohy, rešpektovať druh práce a spôsob získavania 
 odborných skúseností počas vykonávania odbornej praxe a prax vykonávať pod vedením a 
 podľa pokynov zodpovedného personálu zariadenia, v ktorom sa odborná prax realizuje. 
 
 
 5.3  Účastník zodpovedá v plnom rozsahu za všetky škody spôsobené organizátorovi, ako aj jeho 
 zmluvným partnerom v súvislosti s účasťou na opatrovateľskom kurze. Ak účastník spôsobí 
 škodu organizátorovi, alebo jeho zmluvným partnerom, je organizátor oprávnený uplatňovať 
 si voči účastníkovi náhradu škody. 
 
 5.4  Účastník je povinný zachovávať disciplínu a dodržiavať režim výučby stanovený 
 organizátorom tak, aby svojim konaním nerušil ostatných účastníkov, nenarušal samotný 
 priebeh výučby, či dokonca nespôsoboval prekážky vo výučbe. V prípade zistenia uvedených 



 skutočností, si organizátor vyhradzuje právo v daný deň nevpustiť účastníka, ktorý sa previnil 
 proti týmto podmienkam na výučbu, alebo vylúčiť účastníka z opatrovateľského kurzu bez 
 nároku na vrátenie poplatku, ktorý bol už účastníkom uhradený. 
 
 5.5  Organizátor nie je zodpovedný za straty a škody na majetku, ktoré účastníkovi počas trvania 
 kurzu vzniknú. Organizátor nie je zodpovedný ani za ujmu na zdraví, ktoré vzniknú 
 účastníkovi počas trvania kurzu. Účastník je povinný správať sa tak, aby nedochádzalo k 
 poškodeniu a stratám na zdraví, či majetku počas celej doby trvania kurzu. 
 

 6  Záverečné ustanovenia 
 
 6.1  Účastník súhlasí, že podmienkou získania osvedčenia o absolvovaní kurzu je plnenie týchto 
 VOP a osvedčenie o absolvovaní bude účastníkovi vydané po uhradení celej ceny kurzu a 
 splnenia všetkých náležitosti stanovených týmito VOP. 
 
 6.2  V prípade, že nedôjde k vytvoreniu skupiny s minimálnym počtom 10 účastníkov, organizátor 
 si vyhradzuje právo neotvoriť daný kurz, resp. posunúť termín začiatku výučby.  Ak sa kurz 
 neotvorí do 2 mesiacov od termínu, na ktorý sa účastník pôvodne prihlásil, zaväzuje sa 
 organizátor vrátiť účastníkovi kurzu už uhradenú sumu. 
 
 6.3  Vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky, resp. vyplnením a odovzdaním prihlášky 
 dávam organizátorovi kurzu súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 
 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre 
 účely administratívneho spracovania. 
 
 6.4  Ja, účastník kurzu súhlasím, aby fotografické poprípade filmové zábery zhotovené s mojím 
 vedomím počas trvania kurzu v priestoroch určených k výučbe, boli v prípade potreby použité 
 na marketingové účely organizátora (zverejnené na webovej stránke organizátora, nástenke 
 organizátora a pod.) 
 
 6.5  Ja, účastník kurzu, vyhlasuje, že Všeobecné podmienky opatrovateľského kurzu AT 
 personalistika, som si pred uzatvorením zmluvy prečítal, ich obsahu som porozumel a na znak 
 súhlasu  som po vyplnení prihlášky (elektronickej, tlačenej) postupoval podľa bodu 1.6 . 
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