Všeobecné podmienky
Žilinskej detskej univerzity
Žilinskej univerzity v Žiline
Článok I
Všeobecné informácie
1. Organizátor podujatia (identifikačné údaje):
Žilinská univerzita v Žiline,
Elektrotechnická fakulta
Univerzitná 8215/1, 010 01 Žilina
Kontakt: Nadežda Remencová, +421 41 513 2339, nadezda.remencova@fel.uniza.sk
(ďalej len „UNIZA“)
2. Žilinská detská univerzita Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „ŽDU“) je vzdelávacia aktivita
určená pre deti – žiakov základných škôl. Štúdium na ŽDU je tvorené prednáškami
univerzitných docentov, profesorov a pedagógov najmä Elektrotechnickej fakulty, Strojníckej
fakulty, Fakulty špeciálneho inžinierstva, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,
Stavebnej fakulty a Fakulty riadenia a informatiky UNIZA a je doplnené o praktické ukážky a
experimenty v laboratóriách a priestoroch UNIZA.
3. Štúdium na ŽDU je možné v dvoch programoch:
a) Štúdium ukončené titulom "bakalárik", ktoré je určené pre žiakov základných škôl, ktorí
majú ukončený aspoň 2.ročník základnej školy.
b) Štúdium ukončené titulom "inžinierik" je určené pre žiakov základných škôl, ktorí
absolvovali niektorý z predchádzajúcich ročníkov ŽDU, t.j. im bol pridelený titul "bakalárik“.
4. Štúdium trvá 1 týždeň a spravidla sa uskutočňuje v mesiaci júl. Udelenie titulu a získanie
diplomu je možné iba v prípade, ak študent absolvuje najmenej 4 dni výučby určenej rozvrhom.
5. Predpokladaný maximálny možný počet prijatých študentov v jednotlivých typoch štúdia ako aj
termín konania ŽDU bude určený pre každý rok samostatne, pričom táto informácia je vždy
vopred zverejnená na internetovej stránke ŽDU https://zdu.uniza.sk/.
Článok II
Prihlasovanie
1. Prihlasovanie záujemcov o štúdium na ŽDU sa vykonáva na základe prihlášky. Prihláška sa
podáva prostredníctvom webového formulára zverejneného na stránke https://zdu.uniza.sk/.
Záujemca je povinný vyplniť všetky údaje, ktoré vyžaduje formulár. Po riadnom vyplnení
a odoslaní prihlasovacieho formulára bude záujemca informovaný prostredníctvom e-mailu
o zaregistrovaní jeho prihlášky. Súčasťou správy bude aj predbežná (nezáväzná) informácia,
o tom, či bola prihláška záujemcu zaregistrovaná ako predbežne akceptovaná (t.j. či je
záujemca vedený ako predbežne prijatý alebo či je vedený ako náhradník).
2. Lehota na podávanie prihlášok prostredníctvom webového formulára je 1 týždeň (7
kalendárnych dní) a začiatok jej plynutia je určený pre každý rok samostatne, a to zverejnením
na internetovej stránke ŽDU https://zdu.uniza.sk/. Zo strany UNIZA nebudú akceptované
prihlášky doručené po naplnení stavu záujemcov alebo po uplynutí lehoty na prihlasovanie. Pre
rozhodnutie o akceptovaní prihlášky na štúdium na ŽDU a prijatí na štúdium je rozhodujúci čas
odoslania webovej prihlášky zverejnenej na https://zdu.uniza.sk/. Na prihlášky, ktoré neboli
vyplnené správne alebo neobsahovali všetky vyžadované údaje, nebude UNIZA prihliadať.
3. V prípade, ak bude počet prihlášok doručených počas lehoty na prihlasovanie vyšší ako
stanovený počet študentov, nebudú akceptované prihlášky a umožnené štúdium tým
záujemcom, ktorí už štúdium v programoch ŽDU absolvovali.
4. Po celkovom vyhodnotení prihlášok podaných prostredníctvom webového formulára, budú
záujemci informovaní formou e-mailu (zadaného ako kontaktný e-mail do webového
prihlasovacieho formulára) o tom, či ich dieťa bolo alebo nebolo prijaté na štúdium na ŽDU.
5. Súčasťou e-mailu zaslaného záujemcom, ktorých dieťa bolo prijaté na štúdium na ŽDU bude aj
informácia o platobných podmienkach týkajúcich sa úhrady účastníckeho poplatku a bude
k nemu priložená prihláška s údajmi záujemcu a prihláseného dieťaťa, ktorú je potrebné

skontrolovať, podpísať vlastnoručným alebo zaručeným elektronickým podpisom zákonného
zástupcu dieťaťa a zaslať na adresu UNIZA uvedenú v článku I týchto podmienok s označením
„ŽDU – prihláška“. V prípade nedoručenia takto podpísanej prihlášky v lehote uvedenej v emaile, považuje to UNIZA za odstúpenie od podanej prihlášky. Na takúto prihlášku záujemcu
sa nebude prihliadať a uvoľnené miesto bude obsadené záujemcom evidovaným ako
náhradník.
6. Záujemci, ktorí odoslali webové prihlášky po čase dosiahnutia stanoveného počtu študentov
budú o tomto informovaní prostredníctvom e-mailu podľa bodu 4 a budú evidovaní ako
náhradníci. V prípade, ak riadne prijatý študent neuhradí účastnícky poplatok, nedoručí UNIZA
podpísanú prihlášku alebo oznámi UNIZA, že nemá záujem o účasť na ŽDU, budú náhradníci
informovaní o možnosti prijatia na ŽDU v poradí, v akom boli ich webové prihlášky odoslané.
Táto informácia bude náhradníkom poskytnutá prostredníctvom e-mailu zaslaného na
kontaktný e-mail uvedený v prihláške spolu so všetkými informáciami uvedenými v bode 5.
Článok III
Poplatky
1. Účastnícky poplatok je stanovený vo výške 96,- € (vrátane DPH). Účastnícky poplatok je splatný
vopred, pričom konkrétne podmienky spojené s úhradou tohto poplatku budú záujemcom,
ktorých prihlášky boli akceptované oznámené prostredníctvom e-mailu o prijatí dieťaťa na
štúdium (článok II, bod 5 týchto podmienok).
2. V prípade, ak nebude účastnícky poplatok riadne a včas uhradený, UNIZA to považuje za
odstúpenie od podanej prihlášky. Na takúto prihlášku záujemcu sa nebude prihliadať
a uvoľnené miesto bude obsadené záujemcom evidovaným ako náhradník.
Článok IV
Osobitné podmienky
1. V prvý deň štúdia na ŽDU sa uskutoční otvorenie ŽDU, ktorého súčasťou je oboznámenie
študentov za účasti zákonného zástupcu s organizačnými pokynmi a rozvrhom vyučovania.
Študenti budú rozdelení do skupín a dostanú od UNIZA ruksak, tričko, písacie potreby, index,
a prípadne ďalšie pomôcky. UNIZA poskytuje študentom v priebehu konania ŽDU stravovanie
(obed vo svojom stravovacom zariadení) a zabezpečuje pitný režim.
2. V posledný deň štúdia na ŽDU sa uskutoční slávnostná promócia
Článok V
Osobné údaje
1. Zákonný zástupca študenta súhlasí, že UNIZA bude spracúvať osobné údaje študenta
v rozsahu uvedenom v prihláške na štúdium na ŽDU. Účelom spracúvania osobných údajov je
prihlasovanie na štúdium na ŽDU na základe podanej prihlášky, vedenie zoznamu študentov
a náhradníkov, ako aj poskytovanie štúdia a s ním spojených služieb na ŽDU.
2. Zoznam spracúvaných osobných údajov je uvedený v prihláške na štúdium; jedná sa o meno
a priezvisko dieťaťa, dátum jeho narodenia, konfekčná veľkosť a osobné údaje týkajúce sa
zákonného zástupcu dieťaťa – jeho meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo
a e-mail. Poskytnutie týchto osobných údajov je nevyhnutné z dôvodu potreby vedenia
zoznamu študentov ŽDU a náhradníkov zo strany UNIZA, komunikácie UNIZA so zákonnými
zástupcami prihlásených osôb a následné poskytovanie štúdia na ŽDU. Osobné údaje
zákonných zástupcov sú potrebné aj pre ich riadnu identifikáciu a prípadne posúdenie
oprávnenia podať prihlášku v mene dieťaťa. Konfekčná veľkosť dieťaťa je potrebná z dôvodu,
že UNIZA poskytuje študentom ŽDU tričká s jej logom.
3. UNIZA informuje zákonných zástupcov záujemcov a študentov ŽDU o nasledovných právach
vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov:
a) právo na základe písomnej žiadosti od UNIZA vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné
údaje o nej alebo jej dieťati spracúvané,
b) právo na základe písomnej žiadosti od UNIZA vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme
informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
c) právo na základe písomnej žiadosti od UNIZA vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme
zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

d) právo na základe písomnej žiadosti od UNIZA vyžadovať opravu alebo likvidáciu nesprávnych,
neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) právo na základe písomnej žiadosti od UNIZA vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých
účel spracúvania sa skončil,
f) právo na základe písomnej žiadosti od UNIZA vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré
sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
g) právo na základe písomnej žiadosti od UNIZA vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z
dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.
4. Žiadosť dotknutej osoby podľa bodu 3 vybaví UNIZA bezplatne v lehote do 30 dní odo dňa
doručenia žiadosti. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene
spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o
ochrane osobných údajov.
Článok VI
Záverečné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.04.2018.
2. Akékoľvek zmeny týchto Všeobecných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia
na internetovej stránke https://zdu.uniza.sk.
3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok je alebo sa stane neplatným,
neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo
vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle
príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.
V Žiline, dňa 26.03.2018

