VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
JAZYKOVEJ ŠKOLY STORM
(ďalej len „Obchodné podmienky“)
Článok I
Úvodné ustanovenia
1.1

1.2

1.3
1.4

Mgr. Peter Guldan Storm, s miestom podnikania Bajkalská 9/B, 831 04 Bratislava, IČO: 43706185, zapísaný
v živnostenskom registri pod č. 140-14184 vedený Obvodným úradom v Senci za účelom vytvorenia a prevádzkovania
jazykovej školy zameranej na výučbu cudzích jazykov pod označením „Jazyková škola Storm“(ďalej len „Jazyková
škola Storm“).
Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Jazykovej školy Storm zastúpenú Mgr. Petrom Guldanom na
jednej strane a prijatých záujemcov do jednotlivých otvorených kurzov s výučbou cudzích jazykov (ďalej len
„Študent“) počas trvania jazykového kurzu a jednotlivých vyučovacích hodín.
Odchýlne písomné dojednania medzi Jazykovou školou Storm a študentom majú prednosť pred ustanoveniami týchto
Obchodných podmienok, pokiaľ budú riadne podpísané obidvoma stranami.
Tieto Obchodné podmienky, cenník jazykových kurzov ako aj ďalšie informácie ohľadne Jazykovej školy Storm sú,
resp. budú zverejnené na webovej strán www.jazykovaskolastorm.eu (ďalej len „Webová stránka“).
Článok II
Činnosť Jazykovej školy Storm a podmienky obsadenosti

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

2.7

Jazyková škola Storm ponúka Študentom výučbové jazykové kurzy pre deti, mládež a dospelých predmetom ktorých
je výučba cudzích jazykov podľa aktuálnej ponuky na Webovej stránke (ďalej len „jazykové kurzy“).
Výučba jazykových kurzov prebieha v priestoroch ZŠ Pavla Marcelyho na adrese Drieňová 16, 821 03 Bratislava a na
SOŠKIŠ na Kadnárovej 7 v Bratislave.
Jazyková škola Storm poskytuje výučbu cudzích jazykov v jazykových kurzoch na systéme výučby 1 školského roka,
a to tak, že ten trvá od septembra do mája kalendárneho roka.
Každý jazykový kurz končí uplynutím doby trvania kurzu pokiaľ nie je v týchto Obchodných podmienkach dohodnuté
inak.
Jednotlivé jazykové kurzy sú rozdelené do skupín podľa nasledovných kritérií:
a. vyučovaný cudzí jazyk,
b. veková skupina študentov (deti alebo dospelí) a
c. stupeň znalosti daného cudzieho jazyka (podľa zaraďovacieho vstupného testu).
Na otvorenie jazykového kurzu na určitý cudzí jazyk je potrebné, aby v jednej skupine bolo minimálne sedem (7)
študentov (ďalej len „Minimálna obsadenosť“). V prípade, ak sa neprihlási minimálny počet študentov a nedosiahne
sa Minimálna obsadenosť, tak sa jazykový kurz pre danú skupinu neotvorí.
Maximálny počet študentov na jednu skupinu jazykového kurzu je dvanásť (12) študentov a v osobitných prípadoch a
po rozhodnutí zástupcov Jazykovej školy Storm môže byť maximálny počet študentov na jednu skupiny jazykového
kurzu až pätnásť (15) študentov (ďalej len „Maximálna obsadenosť“)
Článok III
Uzatváranie zmluvy

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

K uzatvoreniu zmluvy o výučbe cudzieho jazyka v jazykovom kurze (ďalej len „Zmluva“) medzi Jazykovou školou
Storm a budúcim Študentom dôjde až po kumulatívnom splnení všetkých nasledovných podmienok:
a. budúci Študent, resp. jeho oprávnený zástupca riadne a úplne vyplní prihlášku do jazykového kurzu vo
formáte schválenom Jazykovou školou Storm,
b. absolvovaním vstupného zaraďovacieho testu,
c. zaplatením ceny za príslušný jazykový kurz podľa cenníka zverejneného na Webovej stránke a
d. naplnením Minimálnej obsadenosti skupiny jazykového kurzu.
Za maloletých vypĺňa prihlášku a platí cenu jazykového kurzu, t.j. uzatvára Zmluvu, ich zákonný zástupca alebo iný
určený zástupca, ktorý sa preukáže oprávnením konať za maloletého.
K uzavretiu Zmluvy nedôjde v prípade okolností a dôvodov osobitného zreteľa na strane Jazykovej školy Storm, ako
napríklad choroba, chýbajúce alebo nevyhovujúce priestory na výučbu cudzích jazykov a podobné, o čom sú povinní
zástupcovia Jazykovej školy Storm budúcich Študentov alebo ich oprávnených zástupcov bezodkladne informovať.
Čo najskôr po ukončení termínu zápisu budúcich Študentov do jazykových kurzov a po riadnom spracovaní všetkých
prihlášok a vstupných zaraďovacích testov, budú zástupcovia Jazykovej školy Storm informovať budúcich Študentov,
či bola dosiahnutá Minimálna naplnenosť jazykového kurzu a aké jazykové kurzy sa otvoria.
V prípade, ak nedôjde k Minimálnej obsadenosti jazykového kurzu, bude táto skutočnosť oznámená budúcim
Študentom, resp. ich oprávneným zástupcom rovnako im bude ponúknutý osobitný jazykový kurz s menším počtom
Študentov za cenu podľa cenníka uvedeného na Webovej stránke. Ak budúci Študenti, resp. ich oprávnení

3.6

zástupcovia písomne nepotvrdia do troch (3) dní, že súhlasia aj s osobitným jazykovým kurzom nedôjde k uzavretiu
Zmluvy.
Pokiaľ nedôjde k uzavretiu Zmluvy z dôvodu uvedenom v ods. 3.3 a ods. 3.5 tohto článku, Jazyková škola Storm
bezodkladne vyzve budúceho Študenta, resp. jeho oprávneného zástupcu, aby si prišiel prevziať zaplatenú cenu za
jazykový kurz na ktorý sa neuzavrela Zmluva.
Článok IV
Jazykové kurzy, dĺžka vyučovacej hodiny a počet vyučovacích hodín

4.1

4.2
4.3

4.4
4.5

4.6

4.7

Všetky otvorené jazykové kurzy trvajú počas školského roka ako je uvedené ods. 2.3 týchto Podmienok. Na jazykový
kurz pre deti sa môžu prihlásiť výlučne budúci Študenti od 5 rokov do 15 rokov vrátane. Na jazykové kurzy pre
dospelých sa môže prihlásiť ktorýkoľvek budúci Študent od 14 rokov.
Každý jazykový kurz sa poskytuje ako jeden (1) celok a nie je možné sa prihlásiť iba na jeho časť alebo akokoľvek
kombinovať dva (2) rôzne jazykové kurzy spoločne.
Dĺžka vyučovacej hodiny pre jazykové kurzy pre deti je 45 min a dĺžka vyučovacej hodiny pre jazykové kurzy pre
dospelých je 90 min alebo 75 min. podľa typu kurzu (ďalej len „Vyučovacia hodina“). Počas Vyučovacej hodiny sa
neposkytujú Študentom prestávky.
Každý jazykový kurz má šesťdesiat (60) alebo tridsať (30) Vyučovacích hodín v jednom jazykovom kurze podľa typu
kurzu.
Pre každý jazykový kurz bude určený rozvrh Vyučovacích hodín spravidla dva (2) krát týždenne tak, aby bol naplnený
celkový počet Vyučovacích hodín za obidva polroky. Po určení rozvrhu Vyučovacích hodín pre každý konkrétny
jazykový kurz, bude tento rozvrh záväzný a pevný pre všetkých Študentov a v prípade vymeškania Vyučovacej hodiny
Študentom z akéhokoľvek dôvodu Jazyková škola Storm neposkytne Študentovi žiadnu náhradu a ani vrátenie
pomernej časti ceny za jazykový kurz za vymeškanú Vyučovaciu hodinu.
V prípade, ak sa zruší Vyučovacia hodina zo strany Jazykovej školy Storm, budú študenti informovaní na ďalšej
vyučovacej hodine kedy dôjde k jej nahradeniu tak, aby počas trvania jazykového kurzu bol naplnený celkový počet
Vyučovacích hodín jazykového kurzu.
Študenti nemajú žiadny nárok na náhrady za zrušenie Vyučovacej hodiny, ak táto bude v priebehu trvania jazykového
kurzu nahradená Jazykovou školou Storm.
Článok V
Cena jazykových kurzov a platobné podmienky

5.1
5.2

5.3
5.4
5.5
5.6

Cena jednotlivých jazykových kurzov je uvedená v cenníku na Webovej stránke Jazykovej školy a je možné si zakúpiť
výlučne len celý jazykový kurz. Cena za Vyučovaciu hodinu má len informatívny charakter.
Cenu za jazykový kurz je povinný budúci Študent zaplatiť pri zápise na jazykový kurz v celosti alebo v dvoch splátkach.
Pri platbe v splátkach je prvá splátka vo výške určenej v cenníku na Webovej stránke splatná okamihom zápisu
a druhá splátka bude splatná do konca mesiaca november príslušného kalendárneho roka kedy má jazykový kurz
začať.
Cena jazykového kurzu sa považuje za zaplatenú až jej zaplatením k rukám zástupcov Jazykovej školy Storm alebo
pripísaním na bankový účet Jazykovej školy Storm, ktorý bude zverejnený na Webovej stránke.
V prípade omeškania so zaplatením ceny za jazykový kurz má Jazyková škola Storm nárok na úrok z omeškania vo
výške 0,05% denne z dlžnej sumy.
Učebnice, učebné pomôcky ako aj ďalšie potreby Študentov na jazykových kurzoch nie sú zahrnuté v cene kurzu
podľa cenníka na Webovej stránke.
Po uzavretí Zmluvy sa zaplatená cena za jazykový kurz nevracia Študentovi zo žiadnych dôvodov, okrem dôvodov
zrušenia jazykového kurzu zo strany Jazykovej školy Storm, a to len v pomernej časti nevyčerpaných Vyučovacích
hodín z tohto dôvodu a len pokiaľ nebol poskytnutý náhradný jazykový kurz, resp. chýbajúci počet Vyučovacích hodín
Študentovi.
Článok VI
Práva a povinnosti študentov

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Študent má právo navštevovať jazykový kurz, na ktorý uzatvoril s Jazykovou školou Storm Zmluvu, a to podľa
určeného rozvrhu Vyučovacích hodín.
Študent má právo, aby mu Jazyková škola Storm zabezpečila učebnice na daný jazykový kurz za určenú odplatu.
Pokiaľ Študent vymešká alebo príde neskoro na Vyučovaciu hodinu z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nebude spôsobený
na strane Jazykovej školy Storm, nebude mať nárok na náhradnú Vyučovaciu hodinu.
Študent je povinný chodiť na každú Vyučovaciu hodinu včas tak, aby nerušil ostatných Študentov a lektorov pri
výučbe počas Vyučovacej hodiny.
Študent je povinný počas Vyučovacej hodiny nevyrušovať svojím správaním lektora a ani ostatných Študentov.
Študent je povinný počas Vyučovacej hodiny dávať pozor a pozorne počúvať výklad lektora a zapisovať si poznámky
do zošita. Taktiež je povinný zapájať sa do vyučovacích aktivít lektora.

Článok VII
Práva a povinnosti Jazykovej školy Storm
7.1
7.2

7.3
7.4
7.5

Jazyková škola Storm má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny za jazykový kurz od budúcich Študentov.
Lektori Jazykovej školy Strom majú právo nevpustiť, resp. vyzvať na odchod z triedy Študentov, ktorí vykazujú známky
požitia alkoholu alebo iných návykových a psychotropných látok alebo agresívnych Študentov. Takíto Študenti
nemajú nárok na náhradu za vymeškanú Vyučovaciu hodinu a zodpovedajú za spôsobenú škodu Jazykovej škole
Storm a ostatným študentom.
Jazyková škola Storm má právo zmeniť rozvrh Vyučovacích hodín z akéhokoľvek dôvodu, avšak sa bude snažiť vykonať
zmenu tak, aby sa to čo najmenej dotklo Študentov.
Jazyková škola Storm má právo zrušiť alebo zmeniť termín Vyučovacej hodiny z akéhokoľvek dôvodu, avšak je
povinná poskytnúť náhradný termín zrušenej Vyučovacej hodiny počas dvoch polrokov jazykového kurzu.
Jazyková škola Storm je povinná zabezpečiť jazykové kurzy lektormi, ktorí ovládajú vyučovaný jazyk primerane
k stupňu výučby Študentov.
Článok VIII
Trvanie a ukončenie Zmluvy

8.1
8.2

8.3
8.4

Zmluva sa uzatvára medzi Jazykovou školou Storm a Študentom na celý jazykový kurz, t.j. 60 Vyučovacích hodín počas
trvania obidvoch polrokov. Zmluva zanikne ukončením poslednej Vyučovacej hodiny daného jazykového kurzu.
Jazyková škola Storm môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Študent:
a. hrubo porušuje pokyny lektora počas Vyučovacej hodiny,
b.neustále ruší ostatných študentov spojím správaním a aspoň počas troch (3) Vyučovacích hodín bol lektorom
vyzvaný na vykonanie nápravy,
c. hrubo uráža alebo fyzicky napadne lektora alebo iných študentov,
d.donesie na Vyučovaciu hodinu nebezpečné predmety, najmä zbrane, ktorými môže ohroziť zdravie a život lektora
a ostatných študentov.
Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy Študentovi, resp. jeho
oprávnenému zástupcovi.
V prípade, odstúpenia od Zmluvy podľa ods. 8.2 tohto článku má Jazyková škola Storm nárok na náhradu škody, ktorý
si paušalizuje zmluvnou pokutou vo výške ceny nespotrebovaných Vyučovacích hodín, a túto si započíta
s povinnosťou vrátiť cenu nespotrebovaných Vyučovacích hodín Študentovi, resp. jeho oprávnenému zástupcovi.
Článok IX
Doručovanie

9.1

9.2

9.3

Všetky oznámenia, žiadosti alebo výzvy, ktoré majú byť uskutočnené na základe týchto Obchodných podmienok
alebo ktoré sa vzťahujú k týmto Obchodným podmienkam a k Zmluve, musia byť uskutočnené v písomnej podobe,
pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, a príslušnej strane doručené buď osobne, doporučeným listom alebo
prostredníctvom kuriérskej služby, prípadne tiež faxom alebo e-mailom, pokiaľ nie je stanovené alebo medzi stranami
dohodnuté inak.
Oznámenia, žiadosti alebo výzvy zasielané prostredníctvom kuriérskej služby alebo doručované osobne sa považujú
za doručené okamžikom ich prevzatia alebo odopretia ich prevzatia. Oznámenia, žiadosti alebo výzvy zasielané
doporučeným listom sa považujú za doručené tretí deň po ich preukázateľnom odoslaní. Oznámenia, žiadosti alebo
výzvy zasielané faxom alebo e-mailom sa považujú za doručené okamžikom obdržania správy o úspešnom doručení
oznámenia príslušnej strane
Pri preukazovaní doručenia bude stačiť preukázať, že doručenie bolo uskutočnené, že obálka obsahujúca oznámenie
alebo dokument bola riadne adresovaná a odovzdaná pošte ako vopred zaplatená doporučená poštová zásielka
alebo, že faxová správa alebo e-mailová správa bola riadne adresovaná a odoslaná.
Článok X
Osobitné dojednania

10.1 Študenti sú povinní správať sa počas Vyučovacích hodín tak, aby neohrozovali svojím správaním život a zdravie
ostatných ľudí. Sú povinní dodržiavať pokyny lektora, zástupcov Jazykovej školy Storm ako aj osôb zastupujúcich
vlastníka nehnuteľnosti, aby nedochádzalo k úrazom a ohrozeniu života a zdravia. Študenti sú povinní dodržiavať
právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady
bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10.2 Študenti, resp. ich oprávnení zástupcovia podpisom prihlášky na jazykový kurz dávajú svoj písomný súhlas na
spracúvanie svojich osobných údajov Jazykovou školou Storm v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o
ochrane osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, dátum narodenia, e-mailová adresa,

telefóne číslo, za účelom riadneho poskytovania výučby cudzích jazykov. Osobné údaje sa budú uchovávať počas
trvania Zmluvy a po dobu stanovenú právnymi predpismi v oblasti registratúr a archivácie a po uplynutí tejto doby
budú zničené.
10.3 V prípade, že Študent vytvorí v súvislosti s a počas jazykového kurzu svojou duševnou činnosťou dielo v zmysle
zákona č. 618/2003 Z.z. autorský zákon v platnom znení, udeľuje týmto zástupcom Jazykovej školy Storm časovo
a geograficky neobmedzenú licenciu na použite takéhoto diela, a to všetkými možnými spôsobmi ako aj na
propagáciu Jazykovej školy Storm v médiách, konferenciách a v laických a odborných kruhoch. Takáto licencia sa
poskytuje bezodplatne.
10.4 Študent súhlasí s tým, aby Jazyková škola Storm použila jeho podobizne, resp. obrazové snímky a práce a ďalšie
výtvory vytvorené počas a v súvislosti s jazykovým kurzom na marketingové účely a propagáciu Jazykovej školy Storm
bez obmedzenia, avšak v takom rozsahu, aby neprimerane nezasahovala do práv Študenta.
Článok X
Záverečné ustanovenia
11.1 Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Jazyková škola Storm si vyhradzuje právo
jednostranne zmeniť tieto Obchodné podmienky o čom bude študentov v primeranom čase vopred informovať na
svojej Webovej stránke.
11.2 Tieto Obchodné podmienky sa riadia slovenským právnym poriadkom najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení a ďalšími na vec sa vzťahujúcimi sa právnymi predpismi Slovenskej republiky.
11.3 V prípade akýchkoľvek sporov vzniknutých zo Zmlúv a týchto Obchodných podmienok sa zaväzujú strany vyriešiť
najmä vzájomnou dohodou
11.4 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.09.2009.

J a z y k o v á
Mgr. Peter Guldan
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