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SMERNICA č. 02 /2022 

upravujúca podmienky organizácie  kurzov v CVČ 

Táto smernica upravuje podmienky organizácie kurzov v CVČ Považská Bystrica a 

podmienky prihlasovania sa do kurzov. 

CVČ Považská Bystrica počas školského roku, v rámci príležitostnej záujmovej činnosti, 

organizuje rôzne kurzy: spoločensko-vedné, športové, tanečné a pod., za účelom zabezpečiť 

vyššiu organizovanosť  detí, mládeže a dospelých na činnostiach, ktoré sú v ponuke CVČ a tým 

znižovať možnosť ich zapájania sa  do činností ohrozujúcich ich zdravie a život. 

CVČ Považská Bystrica na začiatku a aj počas školského roku bude otvárať 

a organizovať rôzne kurzy podľa ponuky CVČ a podľa požiadaviek detí a mládeže a ich rodičov. 

CVČ nebude po absolvovaní kurzu vydávať certifikáty ani potvrdenia o absolvovaní kurzu, 

nakoľko tieto kurzy sú organizované za účelom záujmovej činnosti, nie sú to vzdelávacie kurzy. 

1. Všeobecné podmienky 

1. Kurz bude otvorený ak sa prihlási minimálne 6 záujemcov o kurz. 

2. Záujemca o kurz musí vyplniť a odovzdať žiadosť o prijatie do kurzu, uhradiť účastnícky 

poplatok. Žiadosť o prijatie do kurzu si záujemcovia môžu vyzdvihnúť v CVČ. 

3. Kurz sa bude organizovať podľa ponuky v dohodnutom čase, v priestoroch CVČ, 

prípadne v iných priestoroch, ktoré CVČ zabezpečí. 

2. Cena a trvanie kurzu 

Trvanie kurzu je 20 hodín . Organizuje sa ako jedno až dvoj hodinové stretnutie, 



 
 

v priestoroch CVČ. Trvanie kurzu je minimálne 1 mesiac avšak maximálne 5 mesiacov do 

naplnenia počtu hodín. 

Jednotná cena za kurz je 20,00€, ktoré záujemca uhradí na účet CVČ IBAN SK 37 0200 

0000 0017 0683 8053. Úhrada účastníckeho poplatku a prihláška do kurzu je podmienkou 

prijatia do kurzu. V prípade zrušenia kurzu bude  poplatok vrátený. Poplatok sa nevracia ak 

účastník na kurz nastúpi, ochorie a neukončí ho. 

3. Všeobecné ustanovenie 

Táto smernica ruší platnosť Smernice 03/2020   

Táto smernica nadobúda platnosť v deň jej vyhotovenia. Účinnosť nadobúda deň po dni jej 

zverejnenia na webovej stránke CVČ Považská Bystrica. 

 

V Považskej Bystrici, dňa: 23.08.2022 

          Elena Martinková 

    riaditeľka  CVČ 


