
OBCHODNÉ PODMIENKY - KURZY 

 

 
 

Organizátor kurzov 

 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Právnická fakulta 

Šafárikovo nám. č. 6 

810 00 Bratislava 

Slovenská republika 
 

 

IČO: 00397865 

DIČ: 2020845332 

IČ DPH: SK2020845332 

 

IBAN: SK17 8180 0000 0070 0013 5337 

  

  

Prihláška na kurz: 
Prihlášky prijímame prostredníctvom webovej stránky (https://comeniuskurzy.flaw.uniba.sk/courses/). V 

prihláške, prosíme, uvádzajte vždy kompletné, nami požadované fakturačné údaje. 

Prihláška účastníka sa stáva záväznou dňom doručenia Právnickej fakulte UK v Bratislave. Po prijatí 

prihlášky Vám zašleme do 7 pracovných dní informáciu o konaní kurzu, o spôsobe úhrady účastníckeho 

poplatku za kurz. Minimálna kapacita kurzu je 6 účastníkov. V prípade nedostatočného počtu účastníkov sa 

kurz neotvorí. Záujemcovia o kurz budú informovaní o konaní alebo nekonaní kurzu najneskôr 7 pracovných 

dní pred konaním kurzu. Najmenej 3 dni pred konaním kurzu obdržia všetci účastníci organizačné pokyny 

ku konkrétnemu kurzu, a to na e-mailovú adresu, ktorú uviedli v prihláške. Prihlásením na kurz dáva účastník 

súhlas k vyhotovovaniu obrazovej dokumentácie seminára zo strany Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty za účelom zdokumentovania priebehu seminára. 

  

Platba: 
Po prijatí prihlášky bude záujemcovi o kurz zaslaný email s informáciou o konaní kurzu, o spôsobe úhrady 

účastníckeho poplatku za kurz. K úhrade účastníckeho poplatku Vás Právnická fakulta UK v Bratislave 

vyzve emailom zaslaním faktúry, po dosiahnutí minimálnej kapacity účastníkov kurzu, a to najneskôr 7 

pracovných dní pred konaním kurzu. Účastnícky poplatok za seminár je potrebné uhradiť najneskôr 3 

pracovné dni pred konaním seminára. Účastnícky poplatok sa považuje za uhradený pripísaním 

fakturovanej  ceny semináru na bankový účet určený vo faktúre. Úhrada je možná len bankovým prevodom. 

Neprijímame hotovosť ani platobné karty.  

  

Miesto konania seminárov: ONLINE alebo na pôde Právnickej fakulty UK v Bratislave 
  

Univerzita Komenského v Bratislave 

Právnická fakulta 

Šafárikovo nám č. 6 

Bratislava 

  

ONLINE 
Použitá platforma: Microsoft TEAMS 

 

KONTAKTNÁ OSOBA PRE KURZY 
  

Mgr. Silvia Senková 
Tel. +421 2 9012 9169 

https://comeniuskurzy.flaw.uniba.sk/courses/


E-mail:  comeniuskurzy@flaw.uniba.sk 

  

Storno podmienky: 
Akékoľvek zmeny a storná objednávok/prihlášok na kurz prijímame iba písomne na emailovú adresu: 

comeniuskurzy@flaw.uniba.sk. Zrušiť prihlášku je možné v rámci stornovacích podmienok: bez poplatku do 

15 dní pred začatím kurzu. V prípade zrušenia 14 až 8 dní pred začatím kurzu vzniká povinnosť uhradiť 

storno poplatok vo výške 50 % z celkovej sumy kurzu vrátane DPH, v prípade zrušenia účasti 7 a menej dní 

pred konaním kurzu vzniká povinnosť uhradiť 100 % z ceny kurzu vrátane DPH. V prípade, že sa účastník 

nemôže na kurz dostaviť z akýchkoľvek dôvodov, môže za seba poslať náhradníka. Pokiaľ bude kurz zrušený 

zo strany Právnickej fakulty UK v Bratislave, účastníkovi bude cena vrátená v plnej výške. 

Organizátor kurzov si vyhradzuje právo na zmenu programu, termín kurzu, zmenu miesta konania a 

prednášajúceho lektora. Je povinný o týchto skutočnostiach informovať účastníka včas pred začatím kurzu, 

a to buď telefonicky alebo e-mailom. Na základe týchto zmien sa na účastníka nevzťahujú žiadne storno 

podmienky. 

 

ONLINE KURZ: Poskytovateľ online kurzu nezodpovedá za kvalitu internetového pripojenia účastníkov 

online kurzu. Nekvalitné pripojenie zo strany účastníka spôsobujúce prerušovanie online kurzu alebo 

nemožnosť pripojenia sa na online kurz nie je dôvodom storna a vrátenia poplatku za kurz. 

 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY - WEBINÁRE 

  

Poskytovateľ webinárov 

 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Právnická fakulta 

Šafárikovo nám. č. 6 

810 00 Bratislava 

Slovenská republika 
 

 

IČO: 00397865 

DIČ: 2020845332 

IČ DPH: SK2020845332 

 

IBAN: SK17 8180 0000 0070 0013 5337 

  

  

Prihláška na webinár: 
Prihlášky na webináre prijímame len prostredníctvom webovej stránky 

(https://comeniuskurzy.flaw.uniba.sk/webinars/). V prihláške, prosíme, uvádzajte vždy kompletné, nami 

požadované fakturačné údaje. Po vyplnení a zaslaní prihlášky Vám bude zaslané potvrdenie o jej prijatí na 

emailovú adresu, ktorú uvediete v prihláške.  

Prihláška účastníka sa stáva záväznou dňom doručenia Právnickej fakulte UK v Bratislave. Po prijatí 

prihlášky Vám zašleme do 7 pracovných dní informáciu o spôsobe úhrady poplatku za webinár. Po 

zaevidovaní platby poplatku Vám na Váš email zašleme link, prostredníctvom ktorého si stiahnete webinár, 
ktorý bude dostupný na stiahnutie 14 dní.   

https://comeniuskurzy.flaw.uniba.sk/webinars/


Platba: 
Po prijatí prihlášky bude záujemcovi o webinár zaslaný email s informáciou o spôsobe úhrady poplatku za 

webinár. K úhrade poplatku Vás Právnická fakulta UK v Bratislave vyzve emailom zaslaním faktúry. Po 

zaevidovaní poplatku na ekonomickom oddelení Právnickej fakulty UK v Bratislave Vám zašleme email 

s linkom na stiahnutie webináru.  

   

  

KONTAKTNÁ OSOBA PRE WEBINÁRE 
  

Mgr. Silvia Senková 
Tel. +421 2 9012 9169 

E-mail:  comeniuskurzy@flaw.uniba.sk 

  

Storno podmienky: 
Prihláška na webinár je záväzná dňom doručenia Právnickej fakulte UK v Bratislave a nie je možné ju 

stornovať.  

Poskytovateľ webinárov nezodpovedá za kvalitu internetového pripojenia používateľa webinára. Nekvalitné 

pripojenie zo strany používateľa spôsobujúce prerušovanie webináru nie je dôvodom storna a vrátenia 

poplatku za webinár. 

 

 


