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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

Certifikačná skúška Slovenský certifikovaný arborista – 

Pozemný pracovník 

 
                                                   Dátum a miesto: 15.10.20120  

                                                    Miesto v rámci Bratislavského kraja  

                                       resp. Piešťany – bude včas upresnené 

 

 
 
Meno, priezvisko, titul:   

Dátum 
narodenia:  

 
 
FAKTURAČNÉ ÚDAJE 

Názov organizácie *):  

Fakturačná adresa: 
(ulica, PSČ, mesto)  

IČO:                                                                  DIČ: 

E-mail:   Telefón:   

 
 
 
KONTAKTNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA (ak sú iné ako fakturačné) 
 
Kontaktná adresa: 
(ulica, PSČ, mesto)  

Kontaktný email:  

Kontaktný 
telefón:  

 

 

□ Skúšku budem absolvovať celú  

□ Opakujem časť skúšky (ktorú):  

 

Účastnícky poplatok:   - za absolvovanie celej skúšky v plenom rozsahu  195 EUR 

                            - za opakovanie praktickej časti rez alebo výsadba stromov 110 EUR 

                            - za opakovanie teoretickej časti test alebo poznávanie drevín 85 EUR  
 
 

mailto:sekretariat@isa-arbor.sk
http://www.isa-arbor.sk/


 
Povinné vybavenie uchádzača:  
Záhradnícke nožnice - dvojsečné, ostré (musia strihať papier!) a plne funkčné, plne funkčná pílka (10 zubov do palca), 
prípadne iná vhodná pílka pre výchovné rezy, vhodné oblečenie – pracovné oblečenie a pracovná kotníková obuv, 
pracovné rukavice, ochranné okuliare. Nožnice a pílka musia mať puzdro. 
 

Povinné doklady uchádzača: 
Uchádzač musí ku skúške doložiť potvrdenie o preškolení BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci), ktorého 
súčasťou je aj Vyhláška č. 147/2013 Z. z. so zameraním sa na prácu s rebríkom. Potvrdenie o preškolení nesmie byť 
staršie ako 12 mesiacov. 
 

• Obchodné podmienky  
1. Na akciu sa môžete prihlásiť prostredníctvom zaslania riadne vyplneného formulára e-mailom na adresu:   sekretariat@isa-arbor.sk  
2. Prijatie Vašej prihlášky sekretariát ISA Slovensko potvrdí krátkym e-mailom na uvedenú e-mailovou adresu. 
3. Prihláška je záväzná a nie je možné od nej dodatočne odstúpiť bez dohody s radou ISA Slovensko s ohľadom na storno podmienky 

(nižšie upravujú body 8-13). 
4. Cena akcie je uvedená vrátane DPH a je celkom 195 EUR za skúšku v celom rozsahu, za opakovanie praktickej časti rez alebo 

výsadba 110 EUR a za opakovanie teoretickej časti test alebo poznávanie drevín 85 EUR. 
5. Záväzné rezervácie prípadného ubytovania a stravovania si zaisťuje každý účastník individuálne, pokiaľ nie je uvedené inak.  
6. Platba prebieha na základe vystavenej faktúry, ktorá je vystavená na základe záväznej prihlášky a zaslaná e-mailom na e-mailovou 

adresu uvedenú na prihláške. 
7. Platba – účastnícky poplatok za absolvovanie skúšky musí byť uhradená na účet ISA Slovensko najskôr do 14.10.2020 . 

Storno podmienky  
8. Zrušenie účasti (storno) musí byť oznámené mailom na adresu sekretariat@isa-arbor.sk . Rozhodujúcim dátumom je dátum, kedy 

ISA Slovensko dostane storno prihlášky e-mailom.  
9. Bezplatné storno prihlášky je možné previesť najskôr do termínu vystavenia a zaslania faktúry účastníkovi, čo je bezprostredne po 

potvrdení prijatia prihlášky sekretariátom. Za neskoršie storno účasti je účtovaný storno poplatok. 
10. Storno poplatok za stiahnutie prihlášky v termíne do 1.10.2020 (t. .j. 2 týždne pred termínom skúšky) bude účtovaný v sume 100 

eur resp. 55 eur a 45 eur pri opakovaní časti skúšky. 
11. Storno poplatok za stiahnutie prihlášky v termíne po 2.10.2020 (až do termínu konania skúšky) bude účtovaná plná suma za skúšku. 
12. V prípade neúčasti zo zdravotných dôvodov je účtovaný storno poplatok 50 EUR.  V tom prípade je  však treba zaslať potvrdenie 

tejto skutočnosti od lekára. 
13. V prípade nedokončenia skúšky alebo neúčasti na všetkých jej častiach je účastník povinný uhradiť celý účastnícky poplatok. 

Ostatné ustanovenia 
14. ISA Slovensko si vyhradzuje právo presunúť dátum konania akcie v prípade, že dôjde k udalosti, ktorá konanie akcie znemožní 

(zásah vyššej moci, prerušenie dodávky prúdu, náhle ochorenie lektora, sprísnenie preventívnych opatrení v súvislosti so šírením 
COVID 19). V takom prípade to bude okamžité oznámené záujemcom a zároveň s nimi môže byť zjednaný nový termín akcie.  

15. ISA Slovensko si taktiež vyhradzuje právo neuskutočniť plánovanú akciu, dostatočne dopredu pred začiatkom akcie záväzne 
neprihlásil minimálny počet uchádzačov. V tomto prípade môže byť s už prihlásenými zjednaná dohoda nového termínu konania. 

16. V záujme plynulého priebehu skúšky a pre Vaše pohodlie venujte pozornosť informáciám tu uvedeným. ISA Slovensko nenesie 
zodpovednosť za problémy či škody spôsobené nepresným či neúplným vyplnením prihlášky! 

 

 

Ďakujeme Vám a tešíme sa na Vašu účasť! 
 
 
 
Dátum:                                        Podpis (pečiatka) účastníka:  
 
Konečný termín pre prihlásenie je 8.10.2020! Minimálny počet pre konanie certifikácie je 10 prihlásených 
účastníkov na celú skúšku.  
     

 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, súhlasím s evidenciou vyššie uvedených osobných údajov, pre potreby evidencie ISA 
Slovensko 
                                           dátum:                                                                    podpis: 
 

 

*) Údaj vyplňujte v prípade, že firma/inštitúcia platí zápisné!  

IČO : 30849179  DIČ: 2022299389       Bankové spojenie : Tatrabanka   Číslo účtu: 2928908891/1100 

 


