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PRIHLÁŠKA  (Pred odoslaním skontrolujte údaje ktoré ste vyplnili a vyznačte zvolenú úroveň.) 

ANGLICKÝ  
JAZYK  

 

Ú R O V E Ň 
AJ  B1 

 

☐ 

40h 
                                                                                 

TERMÍN 

DEŇ HODINA 

 

  ☐ Utorok a  Štvrtok 
 

16.30   ̶ 18.00 
 

 

Meno  * úroveň a termín označte X 
 

Priezvisko  * študent (š)   * 
 zamestnanec STU (z)  * 

Žena * Muž * ďalší záujemca (dz)  * 
 

Dátum narodenia  * Miesto narodenia  * 
 

Vzdelanie   
 

Škola   Zamestnanie  * 
 

Adresa - mesto   * Adresa - ulica  * 
 

PSČ  *  Adresa - štát  * 
 

E-mail  * Tel. /Mobil  * 
 

Dátum  *  Podpis  * 
 

Poznámka (uveďte príp. čas, ktorý by Vám vyhovoval...) 
POKYNY 
Udeľujem súhlas so spracovaním uvedených osobných 
údajov na účely vedenia dokumentácie o vzdelávaní, v 
súlade so zákonom č.122/2013 Z. z.  o ochrane osobných 
údajov. 
Vyplnenú a podpísanú prihlášku (skenovanú) pošlite                 
e-mailom na adresu: jazykove.centrum@stuba.sk 
Inštitút celoživotného vzdelávania STU 
Jazykové centrum ICV STU 
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 
Mobil: +421 917 669 198 
Miesto konania kurzov: Jazykové centrum ICV STU, 
Vazovova 5, 812 43 Bratislava (budova Rektorátu STU) 
Počet účastníkov kurzu: minimálne 8, maximálne 16 
Jazykové centrum si vyhradzuje právo, v ponuke kurzov 
ktoré propaguje na svojej internetovej stránke a inou 
formou, na zmenu kurzu a jeho časti, učebných plánov, 
učebných materiálov, miesta a času konania o ktorých bude 
účastník kurzu včas informovaný  e-mailom alebo 
telefonicky. V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti 
Jazykovým centrom, vzniká účastníkovi kurzu nárok na 
vrátenie pomernej časti poplatku za kurz. 
Školné nezahŕňa učebnú literatúru ak to nie je vyslovene 
uvedené. 

Hviezdičkou (*) označené údaje sú povinné. 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY 
Účastník kurzu vykoná platbu za kurz pred začiatkom kurzu a to 
buď prevodom na účet, alebo poštovým poukazom. 
Školné 
A1, A2 = 119 EUR š + z; dz 135 EUR 
B1, B2,C1 = 125 EUR š + z; dz 140 EUR 
Školné uhrádzajte prevodom na účet. Pri realizácií bankovej 
operácie je nevyhnutné uviesť nasledujúce informácie: 
IBAN: SK7881800000007000084090 
BIC (SWIFT): SPSRSKBA                                    
Variabilný symbol: 902046 
Popis transakcie / účel platby: Priezvisko, meno + Vaša značka 
(úroveň kurzu). 
Vrátenie školného 
 V plnej výške 100% v prípade, ak sa kurz neotvorí. 
 V lehote do druhého výučbového dňa kurzu možno požiadať 

o vrátenie školného na základe písomnej žiadosti podanej na 
JC ICV STU o zanechaní štúdia z vážnych dôvodov uvedených 
v žiadosti a predloženia bankovej identifikácie účtu, z 
ktorého platba bola poukázaná. Poplatok za školné bude  
znížený o prevádzkové náklady vo výške 15,00 EUR                  
a o sumu vypočítanú podľa počtu hodín kurzu, ktorých sa 
účastník zúčastnil.  

 Po druhom výučbovom dni  stráca prihlásený účastník nárok 
na vrátenie školného.  

 

 

    

   INŠTITÚT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA STU 

  JAZYKOVÉ CENTRUM ICV STU 

 

 Akademický rok 2017 / 2018 

Letný semester 

 


