
Všeobecne záväzné podmienky kurzu Interiérový dizajn 360hod.

V platnosti od 01.09.2019

 

I.
Charakteristika kurzu

1. Kurz Interiérový dizajn je pomaturitný, rekvalifikačný kurz, akreditovaný MŠVVaŠSR
v kategórií ďalšieho vzdelávania, s celkovým počtom 360 vyučovacích hodín. 

2.  Študijný plán kurzu Interiérový dizajn je pomocou odborníkov zostavený tak, aby
účastníci  získali  nielen  teoretické  vedomosti,  ale  obsahuje  aj  praktické  cvičenia,
pomocou ktorých si účastníci kurzu precvičia reálnu prácu interiérového dizajnéra a
tieto skúsenosti využijú pri každodennej praxi zariaďovania interiérov.

3.  Neobsahuje však podrobný návod - krok za krokom, ako zariadiť interiér. Ak sa chce
absolvent kurzu uplatniť v tejto profesii, vyžaduje sa od neho aj jeho vlastná iniciatíva
a kreativita. 

4. Náplň predmetov je zostavená tak, aby mal každý študent prístup k informáciám od
úplných základov. Kurz ponúka množstvo prednášok o teoretickej, ale aj praktickej
časti  zariaďovania  interiérov  obytných  a nebytových   priestorov.  Každý  projekt
simuluje reálnu zákazku. Zo svojich projektov si účastníci v závere kurzu pripravujú
svoje prvé portfólio, ktoré im pomôže pri získaní prvých zákaziek.

II.
Cieľová skupina, profil absolventa

1. Cieľovou skupinou vzdelávacieho kurzu sú hlavne tí,  ktorí  doteraz nevedeli,  čo so
svojou fantáziou a kreativitou a nenašli uplatnenie vo svojej profesii.

2. Účastník  kurzu  musí  mať  ukončené  úplne  stredoškolské  vzdelanie  s  maturitou  a
hlavne chuť učiť sa niečo nové. 

3. Profil absolventa- Absolventi budú po úspešnom ukončení kurzu schopní odborne a
kvalitne zariadiť interiér obytných, ale aj nebytových priestorov. Absolventi budú schopní
vyriešiť vyskytujúce sa problémy počas riešení návrhárskych úloh a svoju úlohu v termíne
a čo  najkvalitnejšie  realizovať.   Absolvent  nachádza  uplatnenie  v  kuchynskom štúdiu,
kúpeľňovom štúdiu, v predajni nábytku a interiérových štúdiách, ako odborný poradca,
alebo ako interiérový dizajnér SZČO. 

III.
Záväzné prihlásenie- registrácia

1.   Registrácia - Na rekvalifikačný kurz Interiérový dizajn sa prijímacie skúšky nekonajú.
Záujemca  o  kurz  musí  poslať  emailom,  alebo  poštou  na  adresu  organizátora  riadne
vyplnenú,  podpísanú  Prihlášku,  zaslať  doklad  o najvyššom  dosiahnutom  vzdelaní



a uhradiť   rezervačný poplatok s variabilným symbolom, ktorý mu poskytne organizátor
po prijatí prihlášky.

 2.   Rezervačný poplatok -  Rezervačný / registračný poplatok činí 100€ . Rezervačný
poplatok je zahrnutý do celkovej ceny kurzu.  Ak záujemca na kurz nenastúpi, alebo zruší
svoju registráciu, nemá nárok na vrátenie registračného poplatku. 

V prípade, ak sa daný kurz neotvorí, organizátor navrhne záujemcovi účasť v inej skupine,
alebo  v náhradnom  termíne.   Ak  záujemca  nemá  záujem  nastúpiť  do  kurzu  za
ponúknutých podmienok, organizátor sa zaväzuje vrátiť rezervačný poplatok do 30 dní
odo dňa oznámenia rozhodnutia zo strany záujemcu. 

Zaslaním  prihlášky  a úhradou  rezervačného  poplatku  vyjadruje  záujemca-  účastník
kurzu súhlas s Všeobecne záväznými podmienkami kurzu Interiérový dizajn.

3. Potvrdenie o registrácií- Registrácia do kurzu je záväzná až po pripísaní registračného
poplatku na účet ALFA Education a zaslania všetkých dokumentov. Po obdržaní platby a
dokumentov vystaví ALFA Education do 5 pracovných dní POTVRDENIE O REGISTRÁCIÍ do
kurzu Interiérový dizajn. Potvrdenie o registrácií potvrdzuje záujemcovi miesto v skupine.
Následne  zasiela  organizátor  účastníkovi  Zmluvu  o  vzdelávacom  procese,  ktorú  je
účastník povinný doručiť podpísanú organizátorovi, najneskôr v deň zápisu. V opačnom
prípade  sa  zmluvný  vzťah  riadi  týmito  podmienkami.  Na zápis  si účastník   prinesie:  3
vlastné  práce  (1  nákres  interiéru,  2  výkresy  voľný  štýl)  ,  Potvrdenie  o  registrácií,
Občiansky  preukaz,  Podpísanú  Zmluvu  o vzdelávacom  procese,  Potvrdenie  o  úhrade
študijného (so splatnosťou podľa Zmluvy o vzdelávacom procese). 

IV.
Podmienky účasti

1.  Nakoľko je kurz Interiérový dizajn akreditovaný ako pomaturitný rekvalifikačný kurz,
záujemca musí mať ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. 

2. Kurz Interiérový dizajn 360 hod  je možné absolvovať iba ako celok, nie je možné
absolvovať                  iba jednotlivé predmety, alebo časti kurzu.

3. Pre  účastníka  kurzu  je  nevyhnutná  znalosť  slovenského  jazyka  slovom  i  písmom,
iniciatíva a chuť učiť sa, nevyhnutné je počítať so samo štúdiom a časom na prípravu
domácich úloh, projektov, ktoré si účastník pripravuje mimo vyučovacích hodín. 

4. ALFA Education si vyhradzuje právo rozhodnúť o tom, či uchádzača o štúdium prijme,
vyhradzuje si možnosť bez udania dôvodu uchádzača odmietnuť. 

5. Účasť na kurze Interiérový dizajn vyžaduje od účastníka kurzu schopnosť prijímať a
spracovávať informácie na úrovni vyššej ako je úroveň strednej školy s maturitou.

6. Účastník kurzu má právo absentovať maximálne 20% z celkového počtu prednášok a
cvičení. V prípade, ak študent neabsolvuje minimálne 80% z celkového počtu hodín
kurzu,  organizátor  má  právo  vylúčiť  ho  zo  štúdia,  prípadne  navrhnúť  opakovanie
polroka,  spoplatnené  podľa  aktuálnej  ceny  kurzu,  v  ktorej  zopakuje  zameškaný
polrok. Opakovať môže  účastník iba celý polrok.  



7. K účasti na kurze je potrebné, aby účastník  užíval spoločný gmail skupiny, nakoľko
90%  komunikácie  medzi  organizátorom  a  účastníkom  kurzu  prebieha  cez  emaily.
V prípade,  ak  účastník  nepoužíva  spoločný  gmail,  organizátor  nezodpovedá  za
nedoručenie organizačných záležitostí, podkladov, materiálov 

8. Účastník  je  povinný  dodržiavať  pokyny  organizátora,  plniť  úlohy  dané  lektormi
jednotlivých predmetov.

9. Ak organizátor alebo lektor poskytne účastníkovi  študijné/ učebné materiály,  tieto
slúžia výhradne k študijným potrebám v ALFA Education. Akékoľvek komerčné šírenie
iným osobám ako účastníkom kurzu, kopírovanie a zneužitie týchto materiálov  na iné
ako študijné účely  vo vzdelávacej ustanovizni ALFA Education je neprípustné. 

V.
Obsah, priebeh kurzu 

Obsahová náplň kurzu a predmety kurzu sú zostavené podľa prísnych kritérií MŠVVaŠSR,
zodpovedajú kategórií rekvalifikácia. 

  Predmety kurzu/ počet vyučovacích hodín:  Techniky kresby- 50 vyuč.  hodín, Materiály
v interiéri 35 vyuč. hodín,  Farby v interiéri 15 vyuč. hodín,  Základy staviteľstva- 35 vyuč.
hodín,  Zariaďovanie  interiérov  120  vyuč.  hodín,  Digitálne  zobrazovanie  70  vyuč.  hodín,
Dejiny interiérov a nábytku 25 vyuč. hodín,  Marketing a komunikácia 10 vyuč. hodín

PRVÝ POLROK kurzu dáva základ k celkovému ďalšiemu štúdiu. Predmety v prvom polroku
slúžia  k  tomu,  aby  sme  poslucháčov  s  rôznym  vzdelaním  a  s  rozličnými  skúsenosťami
priviedli na rovnakú úroveň. Predmety v prvom polroku: Techniky kresby , Farby v interiéri,
Materiály v interiéri, Základy staviteľstva

DRUHÝ  POLROK kurzu  pripravuje  študentov  na  prácu  interiérového  návrhára  hlavne  z
teoretického  hľadiska.  Nastupuje  hlavný  predmet  kurzu  Zariaďovanie  interiérov,  kde
študenti  získavajú  postupne  teoretické  informácie  o  zariaďovaní  obytných  priestorov.
Predmety  v druhom  polroku:   Zariaďovanie,  Materiály  v interiéri,  Základy  staviteľstva,
Digitálne  spracovanie  projektov.
Z  predmetu  Zariaďovanie  interiérov  študenti  pripravujú  niekoľko  menších  projektov,
zariadenie interiéru obytného priestoru podľa zadania lektora. Každý študent musí svoje
projekty konzultovať s lektorom. 

TRETÍ  POLROK študentov  pripravuje  na  reálnu  prácu  dizajnéra.  Popri  teoretických
poznatkoch  o  obytných  priestoroch  si  študent  cvičí  svoje  znalosti  už  na  viacerých
projektoch/ cvičeniach. Predmety: Digitálne spracovanie projektov ,Zariaďovanie interiérov,
Základy staviteľstva, Materiály v interiér.  Počas polroka dostávajú študenti viacero menších
cvičení  na návrh zariadenia interiéru,  zároveň pracujú na  tzv.  postupovom projekte.  Na
konci  polroka  odovzdávajú  študenti  postupový  projekt-  komplexný  návrh  zariadenia
obytného  priestoru  .  Úspešné  vyhotovenie  tejto  práce  je  podmienkou  postupu  do
posledného polroka. Konzultácie projektu sú povinné!



ŠTVRTÝ POLROK svojim obsahom pripravuje študenta medzi inými aj k uplatneniu sa na trhu
práce.  K  ostatným  predmetom  sú  pridané  Dejiny  interiérov  a nábytku  a  aj  základy
marketingu a  komunikácie . V predmete Zariaďovanie interiérov sa účastníci kurzu venujú
nebytovým  priestorom,  príprave  záverečného  projektu  a utvrdzujú  si  získané  vedomosti.
Predmety: Zariaďovanie interiérov, Dejiny interiéru a nábytku, Marketing a Komunikácia..

ALFA Education si vyhradzuje právo na zmenu poradia hodín, predmetov, resp. tematického
zadelenia  na  jednotlivé  polroky.  Súčasťou  vyučovania  sú  aj  návštevy  predajní,  exkurzie,
ktoré sú pre študentov povinné, neúčasť na týchto akciách sa počíta do absencie.

 

VI.
Skúšky

1. Priebežné skúšky-  K tomu, aby mohol študent úspešne absolvovať kurz a aby bol
pripustený k Záverečnej skúške a následne mu bolo vydané Osvedčenie o získanom
vzdelaní  s  celoštátnou  platnosťou,  je  podmienkou  absolvovanie  a  vyhovenie  na
polročných  skúškach,  vyhotovenie  záverečnej  práce.  Na  základe  akreditácie
MŠVVaŠSR  je  podmienkou  dosiahnuť  aspoň  50%-nú  úroveň  znalostí  z  daných
predmetov.  Zo  všetkých  predmetov  sú  skúšky  povinné,  študent  dostáva
vyhodnotenie  v  percentách.  Organizátor  aj  lektori  majú  právo  na  určenie  druhu
priebežných skúšok  (ústna, písomná, praktická). 

2.        Opravné termíny-  V prípade,  ak študent nedosiahne 50%-nú úroveň na
skúškach, má právo na 1 opravný termín. Opravný termín určuje organizátor. Ak tieto
termíny študentovi nevyhovujú, môže požiadať o individuálny termín, ktorého cena je
35€.
Ak sa študent nedostaví na riadny termín skúšky bez udania vážneho dôvodu, môže ju
absolvovať v opravný termín určený pre skupinu. V tomto prípade mu zaniká právo 1
bezplatný  opravný  termín.   Skúšky  z  predmetu  Zariaďovanie  sú  postupové.  Z
predmetu zariaďovanie má študent rovnako právo na jeden opravný termín na svoje
práce (zadanie na hodine aj polročné projekty). V prípade, ak účastník ani po oprave
svojho  projektu  nedosiahne  50%-nú  úroveň,  organizátor  má  právo  vylúčiť  ho  zo
štúdia,  (študent  môže  požiadať  o  2.  opravný  termín  za  cenu 35€).  V  prípade,  ak
študent neuspel z viacerých predmetov, organizátor má právo vylúčiť ho zo štúdia,
alebo navrhnúť opakovanie daného polroka, ktorý bude spoplatnený podľa aktuálnej
ceny kurzu v plnej výške. Ak študent neodovzdá svoje projekty v stanovenom čase,
nedostaví sa na skúšku bez udania vážneho dôvodu, organizátor má právo vylúčiť ho
zo štúdia. Termíny odovzdania polročných projektov, termíny skúšok oznamuje ALFA
Education minimálne 30 dní pred termínom konania.

3.        Záverečná skúška- každý študent, ktorý absolvoval kurz v rozsahu najmenej
80%,  uspel  na  polročných  skúškach,  odovzdal  záverečný  projekt  a  riadne  platil
študijné, má právo zúčastniť sa  Záverečnej skúšky. Ak účastník nesplnil niektorú zo
všeobecných podmienok kurzu, nemá právo zúčastniť sa Záverečnej skúšky, zároveň
mu zaniká právo získať Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.  



Záverečná skúška pozostáva z dvoch častí. 

Praktická časť: Záverečný projekt- kompletné zariadenie interiéru- rodinný dom, byt, alebo
kaviareň, prípadne iný priestor, podľa zadania lektora. Obhajoba projektu pred skúšobnou
komisiou.

Ústna  časť:  Dejiny  interiéru  a  nábytku,  Farby  v  interiéry,  Materiály  v  interiéry,  Základy
staviteľstva,  Zariaďovanie  interiérov.  Otázky  k ústnej  časti  záverečnej  skúšky  dostávajú
študenti v závere kurzu, najmenej 1 mesiac pred konaním skúšky. 

Termín záverečnej skúšky je oznámený študentom najmenej dva mesiace pred jej konaním.
Úspešní absolventi kurzu dostanú Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou
a  Potvrdenie  o  absolvovaní  kurzu.  
Študenti, ktorí neuspejú na niektorej časti Záverečnej skúšky majú právo na 1 opravný termín
skúšky.  Termín opravnej  skúšky  určuje  organizátor,  ak  študent  neuspeje  ani  na  riadnom
opravnom  termíne,  môže  požiadať  o  druhý  opravný  termín  Záverečnej  skúšky,  ktorý  je
spoplatnený v cene 70 €. Študent, ktorý ani opravnom termíne neuspeje na skúške, nemá
nárok  získať  Osvedčenie  o  získanom  vzdelaní  s  celoštátnou  platnosťou,  má  možnosť
zopakovať polrok, ktorý mu bude spoplatnený podľa aktuálnej ceny kurzu v skupine, v ktorej
opakuje  polrok.   
 

VII. 
Zmena termínov, charakteristiky, podmienok, 

alebo rušenie akcie kurzu ALFA Education

1.      ALFA Education si vyhradzuje právo na zmenu v rozvrhu kurzu, napr. zmenu
termínu,  miesta,  presun  hodín/  predmetov  v  rámci  polrokov.
2.      ALFA Education nezodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú účastníkom kurzu
z  dôvodu  presunu,  zmeny,  alebo  zrušenia  prednášky  alebo  iného  organizačného
opatrenia.                3.      Všetky zmeny oznamuje organizátor emailom na spoločný
gmail skupiny, alebo sms správou. 

 

VIII.
Cena kurzu, študijné

Základná cena kurzu je 2 000€ vrátane registračného poplatku.  Cena zahŕňa : vyučovací
proces, skúšky, 2 ročnú študentskú licenciu programu Sketchup. Študijné je možné uhradiť
nasledovnými spôsobmi: 

Alternatíva č. 1- úhrada kurzu v jednej splátke
Cena kurzu pri úhrade v jednej splátke je 2 000€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€.
Uhradený registračný poplatok je odpočítaný z celkovej ceny kurzu. 
Alternatíva č. 2- úhrada kurzu v 4  polročných splátkach



Cena kurzu pri úhrade v štyroch splátkach je 2 080€. Rezervačný/ registračný poplatok je
100€. Uhradený registračný poplatok je odpočítaný z poslednej splátky kurzu.
Alternatíva č. 3- úhrada kurzu v 8  štvrťročných  splátkach
Cena kurzu pri úhrade v ôsmych splátkach je 2 160€. Rezervačný/ registračný poplatok je
100€. Uhradený registračný poplatok je odpočítaný z poslednej splátky kurzu. 
Alternatíva č. 4- úhrada kurzu v 20 splátkach
Cena kurzu pri mesačných splátkach je 2 244€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€.
Uhradený registračný poplatok je započítaný ako posledná splátka kurzu.

Záujemca pri vypĺňaní prihlášky zapíše do kolónky ´´forma úhrady kurzu´´ zvolenú alternatívu
úhrady.  Zvolená forma úhrady je pre účastníka záväzná.  Účastník sa zaväzuje k riadnemu
a včasnému  plateniu  študijného  poplatku,  podľa  termínov  ukotvených  v  Zmluve
o vzdelávacom procese. 
Študent, ktorý neuhradí študijné v stanovenej lehote, nemá nárok zúčastňovať sa prednášok
a  cvičení,  nemá  nárok  absolvovať  Záverečnú  skúšku.  Organizátor  má  právo  vylúčiť  .Za
neskorú platbu má organizátor nárok na úroky z omeškania.
Pri každej alternatíve úhrady platí, že študent nespláca aktuálny mesiac, alebo  polrok, ale
spláca, alebo platí celkové študijné kurzu!

IX.
Prerušenie štúdia

1. Účastník  môže  požiadať  organizátora  o prerušenie  štúdia  z vážnych  rodinných,
zdravotných, alebo pracovných dôvodov. Žiadosť o prerušenie štúdia zasiela účastník
na adresu organizátora poštou, alebo emailom. 

2. Organizátor  vystaví  Dohodu  o prerušení  kurzu,  v ktorej  budú  dohodnuté  presné
podmienky prerušenia a následného pokračovania v kurze.

3. Organizátor  poskytne  možnosť   pokračovať  v štúdiu  účastníkovi  v polročných
intervaloch,                          vo všetkých mestách, resp. skupinách, v  ktorých je
vyučovanie v úrovni, v ktorej účastník kurz prerušil.

4. Účastník  musí  pri  prerušení  ukončiť  kurz  záverečnou  skúškou  najneskôr  do  doby
platnosti aktuálnej akreditácie.

X.
Predčasné ukončenie, vylúčenie zo štúdia

1. Organizátor má právo vylúčiť účastníka z kurzu pre nedodržanie zmluvných 
podmienok.V prípade vylúčenia z kurzu pre porušenie zmluvných podmienok, resp. 
všeobecných podmienok kurzu, je účastník povinný uhradiť celý študijný poplatok.

2. V prípade, ak sa účastník rozhodne predčasne ukončiť kurz,  je povinný uhradiť celý 
študijný poplatok.

XI.
Reklamácia



1. Organizátor  nezodpovedá  za  odlišnosť  poskytovaného  kurzu  od  iných  typov
kurzov  u  iných  poskytovateľov.   Táto  odlišnosť  nemôže  byť  predmetom
reklamácie.

2. Organizátor  nezodpovedá  za  odlišnosť  poskytovaného  kurzu  od  pôvodných
očakávaní  alebo navyknutých  stereotypov účastníka.  Táto odlišnosť  nemôže byť
predmetom reklamácie.

3. V prípade, že sa účastník neriadi na kurze inštrukciami organizátora, alebo lektora,
výsledné  účastníkove  dojmy,   zručnosti,  vedomosti  ani  práce  nemôžu  byť
predmetom reklamácie.

4. V  prípade,  ak  účastník  vynechal  viac  ako  20%  hodín  kurzu  z celkového  počtu
odučených  hodín,  nemôžu  byť  jeho  názory,  zručnosti  ani  práce  predmetom
reklamácie.

5. Reklamácia musí byť  zaslaná písomne na adresu organizátora.

XII.
Študijný materiál

1. ALFA Education,  ani  lektori,  partneri  kurzu sa nezaväzujú k poskytnutiu študijných
materiálov.
2. Účastník  kurzu  si  v  rámci  vlastného  záujmu  robí  poznámky  z  prednášok.
3. Lektor  kurzu  odporučí  účastníkovi  zdroje  informácií  (literatúra,  výstavy,  časopisy,
katalógy,  návštevu  predajní).
4. Lektor kurzu môže poskytnúť účastníkovi študijný materiál, ale poskytnutie materiálu
nie  je  pre  lektora,  ani  ALFA  Education  povinné.
5. Ak organizátor  alebo lektor poskytne účastníkovi  študijné- učebné materiály,  tieto
slúžia výhradne k študijným potrebám v ALFA Education. Akékoľvek  šírenie iným osobám
ako účastníkom kurzu,  kopírovanie a zneužitie týchto materiálov  na iné ako študijné
účely  vo vzdelávacej ustanovizni ALFA Education je neprípustné.

XIII.
Ďalšie zodpovednosti ALFA Education

1.  Organizátor zabezpečí účastníkovi vzdelávaciu aktivitu v zmysle čl. I.,  bod 1. podľa
podmienok uvedených v akreditácií MSSVVaŠSR.

2. Organizátor  je  povinný  oznámiť  účastníkom  harmonogram  vyučovania  -  rozvrh,
najmenej týždeň pred začiatkom daného polroka.

3. Organizátor si  vyhradzuje právo na zmenu v rozvrhu kurzu, napr.  zmenu termínu,
miesta, presun hodín/predmetov aj v rámci polrokov.

4. Organizátor  nezodpovedá  za  prípadné  škody,  ktoré  vzniknú  účastníkom  kurzu  z
dôvodu  presunu,  zmeny,  alebo  zrušenia  prednášky  alebo  iného  organizačného
opatrenia. 

5. Všetky zmeny oznamuje organizátor emailom – na spoločný gmail skupiny, alebo sms
správou. 
6. Organizátor po úspešnom absolvovaní kurzu vydá účastníkovi Osvedčenie o získanom



vzdelaní  s celoštátnou  platnosťou,  podľa   §  14  ods.  9  zákona  č.  568/2009  Z.z.
o celoživotnom vzdelávaní                 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
7. Organizátor, ani lektori, alebo partneri  kurzu sa nezaväzujú k poskytnutiu študijných
materiálov.  Účastník  kurzu  si  v rámci  vlastného  záujmu  robí  poznámky  z prednášok.
Lektor  kurzu  odporučí  účastníkovi  zdroje  informácií  (literatúra,  výstavy,  časopisy,
katalógy, návštevu predajní). Organizátor alebo lektor kurzu môže poskytnúť účastníkovi
študijný materiál, ale poskytnutie materiálov nie je pre lektora, ani organizátora povinné.
8. Organizátor,  ani  jeho  lektori  nenesú  žiadnu  zodpovednosť  za  aplikáciu  poznatkov
získaných v rámci výuky.
9. Kurz  Interiérový  dizajn  poskytuje  znalosti,  informácie,  ale  nie  detailný  návod  ako
zariadiť interiér (krok za krokom). Štúdium si od účastníka vyžaduje aj vlastnú iniciatívu a
samoštúdium.

  

Dúfam, že ste preštudovaním našej stránky našli dostatok informácií, ktoré sú dôležité pre
Vaše rozhodnutie, teším sa na Vašu Prihlášku a osobné stretnutie pri Zápise. Ak máte nejaké
otázky, neváhajte nás kontaktovať na našich kontaktných adresách, číslach.

 

Zuzana Miklósová
majiteľka vzdelávacej agentúry

 

 


