ŠTUDIJNÝ PORIADOK OBČIANSKEHO ZDRUŢENIA
1.ŠKOLA PRÍRODNEJ MEDICÍNY
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Tento študijný poriadok je záväzný pre členov Občianskeho združenia 1.ŠKOLA
PRÍRODNEJ MEDICÍNY (ďalej len združenie) a ďalšie osoby, ktoré sa zúčastňujú kurzov
a seminárov zaisťovaných združením.

Článok II.
Predmet úpravy
Študijný poriadok upravuje práva a povinnosti, ktoré vznikajú osobám uvedeným v článku I.
tohto Študijného poriadku (ďalej len „študenti“).

Článok III.
Formy štúdia
1. Komplexné štúdium
2. Kurzy pre verejnosť

Článok IV.
Komplexné štúdium
1. Komplexné štúdium je združením zaisťované vo forme štvorročného a 2,5 ročného
ročníkového štúdia a je poskytované výhradne členom združenia.
2. Orientačný vyučovací program je uvedený na aktuálnych internetových stránkach
školy.
3. Jednotlivé ročníky komplexného štúdia budú otvorené v prípade, že sa k štúdiu v ročníku
zapíše min. 30 členov združenia. V druhom až štvrtom ročníku je povinný študent uhradiť
príspevok z organizačných dôvodov vždy najneskôr mesiac pred začatím príslušného
ročníku. Člen združenia nemá nárok na vrátenie príspevku okrem prípadov uvedených v
článku X, bod 4. Pre nasledujúci rok je možné príspevok zvýšiť, ale iba v prípade, že takéto
navýšenie bude dôvodné s ohľadom na infláciu a rast cien služieb, ktoré združenie využíva.
4. V prípade smrti alebo dlhodobého ochorenia osoby, ktorá z viac než 50 % vyučuje v

ročníkovom štúdiu, je výbor oprávnený rozhodnúť o tom, že ročník sa s okamžitou platnosťou
uzatvára a študentovi je vrátená pomerná čiastka príspevku.

Článok V.
Kurzy pre verejnosť
Výbor združenia organizuje podľa záujmu verejnosti semináre a kurzy pre verejnosť, ktorých
náplňou sú jednotlivé metódy prírodnej medicíny a osobného rozvoja. Presná obsahová
náplň jednotlivých kurzov pre verejnosť je uvedená na aktuálnych internetových
stránkach školy. Podmienkou účasti na seminári či kurze je poskytnutie daru združeniu vo
výške stanovenej výborom združenia.

Článok VI.
Miesto a termíny vyučovania
1. Študent má právo zúčastňovať sa vyučovania zabezpečeného občianskym združením na
mieste a v termínoch stanovených výborom združenia.
2. Študent je povinný priebežne sledovať internetové stránky združenia, kde bude najmenej
jeden mesiac pred začatím školského roku uverejnená informácia o presnom mieste a
termínoch vyučovania.
3.Výbor združenia je oprávnený v prípade potreby miesto a termíny vyučovania zmeniť, čo je
povinný s dostatočným predstihom e-mailom oznámiť študentom na e-mailovú adresu,
ktorú študent združeniu poskytol.

Článok VII.
Prezenčná listina
1. Po úhrade členského príspevku podpisuje študent komplexného štúdia prezenčnú listinu na
každom seminári v danom študijnom roku.

Článok VIII.
Študijné práva a povinnosti
1. Študent komplexného štúdia je v rámci študijného roku oprávnený zúčastniť sa
tematických prednášok z jednotlivých oblastí v súlade s vyučovacím plánom. Prednášajúcimi
sú osoby vybrané výborom združenia.

2. Študent komplexného štúdia je oprávnený zložiť v závere študijného roku skúšky z
jednotlivých predmetov vyučovaných v uplynulom študijnom roku. Prvý opravný termín
skúšky je spoplatnený čiastkou 20,- eur, druhý opravný termín je spoplatnený čiastkou 40,eur. Opravné termíny sú určené zo strany školiteľov.
3. Študent komplexného štúdia sa po skončení študijného roku zapisuje do nasledujúceho
ročníka štúdia. Podmienkou zápisu do nasledujúceho ročníka štúdia je trvanie členstva
študenta v združení.
4. V prípade, že študent komplexného štúdia absolvuje všetky štyri ročníky s minimálne
80% dochádzkou, na záver každého študijného roku úspešne zloží všetky skúšky a
úspešne obháji záverečnú prácu, bude mu občianskym združením vystavený absolventský
diplom. Študent berie na vedomie, že združenie nemá žiadnu akademickú akreditáciu
vydanú Ministerstvom školstva SR alebo akoukoľvek inštitúciou.
5. Študent komplexného štúdia je povinný správať sa počas vyučovania tak, aby
nerušil ostatných študentov a nebránil im štúdium. V prípade, že študent toto pravidlo
poruší, alebo sa dostaví na vyučovanie pod vplyvom návykových látok alebo alkoholu, bude z
vyučovania vykázaný a výbor združenia ho písomne upozorní na možnosť vylúčenia zo
združenia bez náhrad. V prípade, že nedôjde zo strany študenta k náprave, navrhne výbor
združenia členskej schôdzi vylúčenie člena zo združenia.
6. Študent nie je oprávnený robiť audio alebo video záznam vyučovania, iba ak k tomu
obdržal písomný súhlas výboru združenia.

Článok IX.
Prerušenie štúdia
Študent môže prerušiť štúdium iba s písomným súhlasom výboru združenia. Výbor
združenia môže súhlas udeliť na základe písomnej žiadosti študenta podanej hlavne z
týchto dôvodov :
• tehotenstvo študentky – v takom prípade môže povoliť prerušenie maximálne na dobu
dvoch rokov
• dlhodobá hospitalizácia študenta.
V prípade prerušenia štúdia študenta komplexného štúdia zostáva zachované členstvo
študenta v združení po celú dobu prerušenia, študent je však oprávnený zúčastniť sa
vyučovania až potom, čo písomne oznámi výboru združenia, že je pripravený v štúdiu
pokračovať a za predpokladu, že bol v danom študijnom roku otvorený príslušný ročník, ktorý
má študent navštevovať.

Článok X.
Ukončenie štúdia
Štúdium je ukončené:
1. absolvovaním príslušného kurzu pre verejnosť,
2. absolvovaním celého vyučovacieho bloku,
3. absolvovaním jednotlivého školského roku v prípade, že sa študent rozhodne naďalej
v štúdiu nepokračovať,
4. zánikom členstva študenta v združení.
V prípade, že nebude otvorený príslušný ročník štúdia, pretože sa k štúdiu nezapísalo
dostatočné množstvo členov, členstvo študenta v združení automaticky zaniká. Združenie je
povinné uhradiť bývalému členovi čiastku, ktorá odpovedá výške členského príspevku, a
to do 30 dní odo dňa skončenia členstva v združení. V prípade, že určitý ročník štúdia
bude s okamžitou platnosťou uzavretý v súlade s článkom IV. bod 4 platí, že k tomuto dňu
členovi automaticky zaniklo členstvo. Združenie je povinné uhradiť bývalému členovi sumu,
ktorá odpovedá čiastke členského príspevku s tým, že od tejto sumy bude odpočítaná
čiastka, ktorú združenie vynaložilo na vzdelávanie študenta, ktoré do momentu automatického
zániku členstva bolo združením zaisťované. V ostatných prípadoch zániku členstva nemá
združenie voči bývalému členovi žiadne povinnosti.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia
Tento Študijný poriadok bol schválený výborom združenia v súlade so stanovami združenia
dňa 24.9.2013. Študijný poriadok nadobúda platnosť dňom 25.9.2013
Prehlasujem, že som sa dôsledne oboznámil so stanovami a ostatnými vnútornými predpismi
združenia a stotožňujem sa s nimi a budem sa nimi riadiť a toto potvrdzujem nižšie uvedeným
podpisom.
Podpis člena združenia:
……………………………..

