Organizačné pokyny pre účastníkov online vzdelávacích služieb
I. Identifikačné údaje
Organizátor
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63
842 55 Bratislava 4
IČO: 30810701
DIČ: 2020908230
fax: 421 2 60294233
web: www.smu.sk

Miesto konania
Online - internet

Požiadavky na technické vybavenie účastníka
Jedna z alternatív:
✓ Osobný počítač (operačný systém Windows alebo macOS), reproduktory,
✓ Smartphone (operačný systém Android alebo iOS),
✓ Tablet (operačný systém Android alebo iOS)
a pripojenie na internet.

Informácie o vzdelávacích službách online
Všetky informácie o vzdelávacích službách Slovenského metrologického ústavu (ďalej len SMÚ)
nájdete na stránke SMÚ v sekcii odborné kurzy tu.
Pre online vzdelávanie je sprístupnenie kurzu možné iba po uhradenom účastníckom poplatku,
na základe ktorého SMÚ 3 dni pred konaním online kurzu zašle účastníkovi prihlasovacie údaje a link
na vstup do online vzdelávania.
Po zadaní prihlasovacích údajov si aplikácia vyžiada meno a emailovú adresu. Tieto údaje sa
zobrazujú všetkým účastníkom. Ak si účastník neželá údaje zobrazovať, je potrebné nahradiť údaje
podľa voľby účastníka zvoleným slovom, heslom,...
Aplikácia online vzdelávania umožňuje účastníkom kurzu položiť otázky lektorovi, ktorý
vo vyhradenom čase (diskusia) zodpovie na predložené otázky.
Po ukončení online vzdelávania bude účastníkovi vystavený doklad o absolvovaní kurzu.

Doklad o absolvovaní
Podmienkou na vystavenie dokladu bude účasť na online vzdelávaní, ktorá sa dokladuje prezenčnou
listinou a v určených kurzoch aj úspešným absolvovaním testu alebo skúšky.
Absolventom akreditovaných vzdelávacích programov Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky vydáva SMÚ Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho
programu ďalšieho vzdelávania vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Absolventom neakreditovaných kurzov vydáva SMÚ Potvrdenie o absolvovaní kurzu/ Osvedčenie o
absolvovaní kurzu/ Certifikát o absolvovaní nadstavbového kurzu, v ktorom sa uvádza jeho časový
rozsah a podstatné okruhy obsahového zamerania. Pri kurzoch, ktoré sú ukončené písomným testom
alebo skúškou sa uvádza aj konštatovanie o jej výsledku a SMÚ vydáva Osvedčenie o absolvovaní
kurzu. Uvedené doklady budú účastníkom doručené doporučene poštovou prepravou.

II. Podmienky účasti
Účasť na kurze je podmienená zaslaním správne vyplnenej záväznej prihlášky v stanovenom termíne,
uvedenom na prihláške a úhradou ceny kurzu 3 dni pred konaním kurzu. Vo výnimočných prípadoch

je účasť možná na základe objednávky, doručenej elektronicky na adresu: vzdelavanie@smu.gov.sk,
najneskôr 4 dni pred konaním vzdelávacej služby.

Záväzná prihláška
Účastník kurzu je povinný doručiť záväznú prihlášku najneskôr do dňa uvedeného v záväznej
prihláške príslušného kurzu na vyššie uvedenú adresu organizátora poštou alebo elektronicky na email: vzdelavanie@smu.gov.sk

Zmena termínu konania kurzu/ Zrušenie kurzu
Organizátor kurzu si v prípade menšieho počtu záujemcov ako 5, vyhradzuje právo na zmenu termínu
konania kurzu alebo na zrušenie kurzu. Informácia o zmene termínu alebo jeho zrušení bude
oznámená objednávateľovi elektronicky a zverejnená na internetovej stránke SMÚ.
V prípade zrušenia kurzu organizátor vráti uhradenú cenu objednávateľovi automaticky na účet,
z ktorého platbu prijal.

III. Cena a platobné podmienky
Cena kurzu je uvedená v záväznej prihláške v zmysle platného cenníka, zverejneného na stránke SMÚ
tu. Pre úhradu účastníckeho poplatku nie je rozhodujúca dĺžka pripojenia účastníka, to znamená,
že objednávateľovi služby vzniká povinnosť úhrady účastníckeho poplatku po pripojení sa účastníka
na online kurz, pokiaľ tento bude zrealizovaný.
Cena kurzu zahŕňa náklady na organizovanie kurzu (lektorskú činnosť, študijný materiál, náklady
spojené s organizačným a technickým zabezpečením a manipulačný poplatok).

Úhrada ceny kurzu
Cenu kurzu (účastnícky poplatok) hradí objednávateľ a je potrebné ho mať uhradený najneskôr 3 dni
pred konaním vzdelávacej služby, pričom úhradou sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov
na účet organizátora (ak sa zmluvné strany vopred nedohodnú inak). Účastník je povinný preukázať sa
organizátorovi dokladom o úhrade. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť prihláseného účastníka
v prípade, ak účastník neuhradil účastnícky poplatok.

Bankové údaje organizátora






bankové spojenie: Štátna pokladnica
názov účtu: Slovenský metrologický ústav
číslo účtu: 7000068840/8180
IBAN: SK6381800000007000068840
VS = ŠS číslo kurzu

Manipulačný poplatok a vrátenie uhradenej ceny
V prípade, že účastník kurzu po úhrade ceny kurzu zruší svoju účasť, organizátor vráti uhradenú cenu
zníženú o manipulačný poplatok nasledovne:
• vo výške 90 % z ceny kurzu, ak objednávateľ ruší účasť na kurze 3 a viac pracovných dní
pred jeho konaním,
• vo výške 85 % z ceny kurzu, ak objednávateľ ruší účasť na kurze 2 pracovné dni pred jeho
konaním,
• vo výške 80 % z ceny kurzu, ak objednávateľ ruší účasť na kurze 1 pracovný deň pred jeho
konaním.
Manipulačný poplatok predstavuje náklady organizátora, ktoré vzniknú v súvislosti s rušením
prihláseného účastníka.
Oznámenie o zrušení účasti je potrebné doručiť na email: vzdelavanie@smu.gov.sk, alebo poštou
na adresu organizátora kurzu (rozhodujúcim dátumom pre stanovenie výšky manipulačného poplatku
je deň podania listovej zásielky).
Ak účastník, resp. organizácia, ktorá záväzne prihlásila účastníka neoznámi organizátorovi svoju
neúčasť spôsobom a v lehotách uvedených vyššie, organizátor uhradenú cenu kurzu nevracia.

Ak účastníka prihlásila na kurz organizácia, ale účastník sa z rôznych dôvodov nemôže kurzu
zúčastniť a cena za prihláseného účastníka bola uhradená, objednávajúca organizácia môže nahradiť
účastníka inou osobou. V takom prípade je organizácia povinná bezodkladne zaslať novú záväznú
prihlášku organizátorovi a náhradný účastník je povinný predložiť doklad o úhrade.
Bratislava, apríl 2020

