Podmienky účasti na vzdelávacom programe Digital Media Campus 2021/2022

I. Úvodné ustanovenia
1.

Tieto Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Záväznej prihlášky do vzdelávacieho
programu Digital Media Campus (ďalej len „Prihláška“) a upravujú vzťah medzi Poskytovateľom
výučby a Študentom.

2.

Poskytovateľom výučby je spoločnosť Ringier Axel Springer Media s. r. o., Prievozská 14, 821 09
Bratislava, IČO: 53708792, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel:
Sro, Vložka č.: 152107/B (ďalej ako „Poskytovateľ výučby“). Spoločnosť poskytuje vzdelávacie
služby, vrátane pracovnej stáže a ponuky zamestnania, resp. pracovnej príležitosti počas a aj po
skončení poskytovania vzdelávacej služby. Spoločnosť disponuje personálnymi a vecnými
kapacitami na poskytovanie vzdelávacej služby.

3.

Študent/ka má záujem o poskytnutie vzdelávacej služby a počas jej trvania nemôže byť nahradený
inou osobou (ďalej len „Študent“).

4.

Poskytovanie výučby v rámci vzdelávacieho programu je bezodplatné.

5.

Podmienkou účasti na vzdelávaní je súčasné absolvovanie povinnej mediálnej praxe
u Poskytovateľa služieb alebo iného subjektu mediálnej skupiny Ringier (v spoločnostiach Ringier
Axel Springer Communities s. r. o. alebo United Classifieds s. r. o.) a to formou uzatvorenia
pracovnoprávneho vzťahu s niektorou s uvedených spoločností alebo inou formou spolupráce, na
základe dohody (stáž, externá spolupráca súvisiaca s predmetom výučby) s Poskytovateľom
výučby. Konkrétne podmienky praxe určuje poverený pracovník príslušnej spoločnosti po dohode
so Študentom. Za absolvovanie povinnej praxe nevzniká študentovi nárok na odmenu.
II. Charakteristika vzdelávacej služby

1.

Vzdelávacou službou sa rozumie vzdelávací program alebo štúdium (ďalej len „Program“), ktorého
cieľom je zlepšiť tvorivé autorské zručnosti, ako aj prezentačné a komunikačné kompetencie
mladých ľudí, a tým zvýšiť šancu ich uplatnenia na trhu práce v oblasti médií a komunikácie.
Študent v rámci vzdelávacieho programu absolvuje odborné prednášky, ktoré budú prebiehať
v priestoroch organizátora, spoločnosti Ringier Axel Springer Media, alebo vo výukových
priestoroch na inom vhodnom, vopred dohodnutom mieste.

2.

Vzdelávanie je realizované spravidla dvakrát mesačne v určený deň podľa rozvrhu, prezenčnou
formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii Študenta s lektorom a s ostatnými
študentmi, v prípade mimoriadnych epidemiologických opatrení alebo iných vážnych dôvodov
prostredníctvom virtuálnej učebne online. Študent je povinný absolvovať všetky povinné aktivity
/činnosti a úlohy vo vopred stanovenom čase, po dohode s lektorom v dohodnutej forme
a v stanovenom/dohodnutom čase a počas vopred stanovenej doby, alebo v ľubovoľnom čase
(ostatné aktivity/činnosti a úlohy). Vyžaduje sa pravidelná účasť na prednáškach, akceptované sú
najviac tri (3) absencie.

3.

Pri uskutočňovaní vzdelávacieho programu v učebni a vo virtuálnej učebni sa používajú rovnaké
metódy, prípadné nevyhnutné rozdiely nemajú vplyv na výsledky vzdelávania. Metóda je spôsob,
ktorý sa používa na dosiahnutie vzdelávacích cieľov.

4.

Vzdelávanie z hľadiska časovej náročnosti vyžaduje od Študenta určitý počet hodín samostatnej
alebo skupinovej tvorivej činnosti, určitý počet hodín práce na zadaniach a projektoch a účasť na
odborných prednáškach.

5.

Po úspešnom absolvovaní Programu získa Študent Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho
programu. Pod úspešným absolvovaním Programu, resp. jeho časti, sa rozumie splnenie
nasledujúcich podmienok:
 minimálna vyžadovaná účasť na výučbe (ospravedlnená neúčasť na prednáške a jej
absolvovanie v inom termíne sa nepovažuje za neúčasť na výučbe),
 absolvovanie všetkých povinných úloh, individuálnych alebo spoločných projektov,
 vypracovanie a odovzdanie samostatnej záverečnej práce na dohodnutú tému v určenom
termíne,
 vyhodnotenie záverečnej práce Poskytovateľom ako dostatočnej pre úspešné ukončenie
vzdelávacieho programu.

III. Práva a povinnosti Poskytovateľa výučby a Študenta
1.

2.

3.

4.

5.

Odoslaním (potvrdením) Prihlášky Študentom vzniká zmluvný vzťah medzi Študentom
a Poskytovateľom výučby (ďalej len „Dohoda“). Poskytovateľ výučby má právo posúdiť každú
Prihlášku samostatne a rozhodnúť o jej akceptovaní a/alebo odmietnutí najneskôr do začiatku
Programu. V prípade jej odmietnutia túto skutočnosť Poskytovateľ výučby bezodkladne oznámi
Študentovi, pričom svoje rozhodnutie nie je povinný zdôvodniť.
Študent je povinný pred začatím vzdelávacieho Programu informovať zástupcov Poskytovateľa
výučby o akejkoľvek forme spolupráce s iným vydavateľom digitálnych, printových alebo iných
médií, vysielateľom, agentúrou a pod. (pracovný pomer, prax, stáž, externá spolupráca a pod.)
a o úmysle začať takúto spoluprácu v priebehu trvania vzdelávacieho Programu. Pokiaľ Študent
poruší túto povinnosť a je Poskytovateľ výučby oprávnený vylúčiť ho z Programu.
Poskytovateľ výučby sa zaväzuje zabezpečiť Študentovi výučbu počas celého trvania Programu.
Poskytovateľ výučby je povinný zabezpečiť pre každého Študenta študijné materiály potrebné
k výučbe. Poskytovateľ výučby zodpovedá za vady služby podľa všeobecného predpisu.
V prípade, že dosiahnuté študijné výsledky Študenta sú v súlade s požiadavkami na získanie
Certifikátu o absolvovaní Programu, Poskytovateľ výučby má právo vydať Certifikát o absolvovaní
Programu Študentovi. V prípade vzniku nepredvídateľných okolností na strane Poskytovateľa
výučby, resp. jeho zmluvných partnerov, alebo v dôsledku okolností vyššej moci (napr.
práceneschopnosť vyučujúceho lektora, nepriazeň počasia, výpadok technických prostriedkov,
atď.), následkom ktorých nebude možné uskutočniť niektorú z vyučovacích aktivít/činností, sa
Poskytovateľ výučby zaväzuje o týchto skutočnostiach ako aj o navrhovaných opatreniach
bezodkladne informovať Študenta. Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja sa nevyučuje
a výučba sa nenahrádza, pokiaľ nie je stanovené inak. Poskytovateľ výučby má právo kedykoľvek
zmeniť obsah, harmonogram, miesto, formu, metódu, postup a spôsob výučby ako aj spôsob
hodnotenia úloh, resp. aktivít/činností.
Obsah, harmonogram, metódy, postupy a spôsob výučby ako aj spôsob hodnotenia úloh, resp.
aktivít/činností každého Programu, zmluvné, všeobecné a iné podmienky, ako aj informácie

uvedené na webových stránkach Poskytovateľa sú duševným vlastníctvom Poskytovateľa
vzdelávacej služby prípadne jeho zmluvného partnera, a Študent ani nikto iný nie je oprávnený ich
akýmkoľvek spôsobom upravovať, kopírovať, reprodukovať, prenášať, predávať, licencovať,
napodobňovať, rozmnožovať, zobrazovať, zverejňovať alebo inak šíriť.
6. Poskytovateľ výučby má právo preniesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných
podmienok na tretiu osobu (ďalej len „Nadobúdateľ“), pričom však musí zabezpečiť plnenie
svojich záväzkov Nadobúdateľom tak, ako keby tieto záväzky plnil sám. V takomto prípade je
Nadobúdateľ oprávnený plniť záväzky vyplývajúce zo Všeobecných podmienok aj
prostredníctvom tretích osôb (napríklad prostredníctvom Poskytovateľa výučby), pričom však voči
Študentovi zodpovedá tak, ako keby tieto záväzky plnil sám.
7. Študent je povinný zúčastňovať sa pravidelne výučby tak, aby bez vážnych dôvodov nedochádzalo
k vymeškaniu vyučovacích hodín, resp. činností. V prípade, že sa Študent nebude môcť zúčastniť
výučby, je vopred povinný písomne oznámiť svoju neúčasť emailom na
daria.chriastelova@ringieraxelspringer.sk, a to bez zbytočného odkladu, odkedy sa dozvedel
o dôvode vylučujúcom jeho účasť na prednáške. Za neúčasť Študenta na výučbe nemá Študent
nárok na žiadnu kompenzáciu.
8. Študent je bezodkladne povinný informovať Poskytovateľa výučby o zmene údajov uvedených
v Prihláške, o zmene iných podstatných skutočností (napr. o jeho prijatí do zamestnania)
a o rozhodnutí o predčasnom ukončení štúdia aj s uvedením dôvodu takéhoto ukončenia
na daria.chriastelova@ringieraxelspringer.sk.
9. Študent je povinný správať sa k ostatným študentom, lektorom a predstaviteľom Poskytovateľa
výučby slušne a úctivo. Študent je povinný správať sa v súlade s dobrými mravmi a zaužívanými
normami tak, aby nerušil priebeh výučby.
10. V priestoroch konania výučby je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné
látky alebo byť pod ich vplyvom. Študent je povinný zaobchádzať so všetkým poskytnutým
technickým vybavením a zariadením rozumne, šetrne a chrániť ho pred poškodením. Študentovi
sa zakazuje vynášať z priestorov konania výučby akékoľvek predmety, ktoré nie sú jeho
vlastníctvom.
11. Poskytovateľ výučby nenesie hmotnú zodpovednosť za veci vnesené Študentom do priestorov,
kde je zabezpečovaná výuka.
12. Študent môže svoje návrhy na zlepšenie, pripomienky, podnety, reklamácie alebo sťažnosti poslať
emailom na daria.chriastelova@ringieraxelspringer.sk. Každý podnet bude vybavený individuálne
a o jeho riešení bude Študent informovaný.
IV. Podmienky predčasného ukončenia štúdia
1.

Pred uplynutím dohodnutej doby Programu je možné Program predčasne ukončiť:
a) jednostranným rozhodnutím o ukončení štúdia zo strany Študenta,
b) vylúčením Študenta z Programu zo strany Poskytovateľa výučby,
c) dohodou.

2.

Študent je povinný rozhodnutie o jednostrannom ukončení štúdia v Programe vopred písomne
oznámiť na daria.chriastelova@ringieraxelspringer.sk, a to aspoň 7 dní pred jeho posledným
dňom účasti na výučbe s uvedením dôvodu ukončenia.

3.

V prípade nesplnenia študijných povinností zo strany Študenta vo vopred stanovenom čase
a/alebo počas vopred stanovenej doby (ostatné aktivity/činnosti a úlohy, konzultácie po

stanovení, resp. po dohode s lektorom) a/alebo porušenia týchto Všeobecných podmienok
a/alebo Dohody Študentom a/alebo opakovanej neospravedlnenej neúčasti Študenta na výučbe
a/alebo nevhodného správania Študenta, je Poskytovateľ výučby oprávnený vylúčiť Študenta
z Programu.
V. Záverečné ustanovenia
Tieto Všeobecné podmienky sú zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa výučby
www.digitalmediacampus.sk a môžu byť v priebehu trvania Programu upravené. Študent sa
zaväzuje oboznámiť sa s ich aktuálnou verziou a najneskôr s odoslaním prihlášky akceptovať ich
aktuálne znenie, ktoré je platné počas celej doby trvania Programu.
V Bratislave, 1. 10. 2021

