
	

 

Cenník jazykových služieb platný od 1.9.2022 
Platný pre jazykové kurzy: 

Language & Partner spol.s.r.o.  
Language College Slovakia n.o. 

 
Zápisné: 10 EUR, platné na školský rok 

 

Názov kurzu 

Cena za 1 vyučovaciu hodinu. 
Vyučovacia hodina=45min. 

Ceny sú uvedené v EUR. 
 

Face:Face (one to one) 
 

16,00 

TWO 
(skupina 2 študenti) 

9 

THREE 
(skupina 3 študenti) 7,50 

FOUR 
(skupina 4 študenti) 6,50 

FIVE 
(skupina 5 študenti) 5,50 

MINI 
(skupina 6, maximálne 7 študentov) 

5 

Ceny pre firmy dohodou 

 
 
 
Ceny sú udávané v EUR. Ceny pre Language&Partner spol.s.r.o. sú udávané bez DPH. Ceny pre Language College Slovakia n.o. sú udávané ako konečné 
ceny pre spotrebiteľa. Vyučovacia hodina trvá 45 minút.  
1. Hodiny face:face (one:one), ktoré klient odvolá 24 hodín vopred sa považujú za riadne odvolané, všetky riadne odvolané hodiny si klient môže 
nahradiť s lektorom podľa dohody. Hodiny odvolané neskôr ako 24 hodín pred dohodnutým časom vyučovania sa považujú za neskoro odvolané 
hodiny, klient je povinný hodiny zaplatiť a nemá nárok na ich náhradu.  
2. Skupinové kurzy: klient platí za každú hodinu, aj za vyučovacie hodiny, na ktorých sa nezúčastňuje. Cena kurzu platí pri plnom obsadení skupiny 
podľa zaradenia v cenníku.  Ak obsadenosť skupiny klesne pod stanovený počet členov, jej členovia majú právo zvoliť jednu z nasledovných variant: a) 
cena sa navýši o sumu študenta, ktorý sa odhlásil b) skupina/škola nájde náhradníka a pokračuje sa vo vyučovaní, pričom náhradník nastúpi v deň, ku 
ktorému sa odhlásený člen skupiny už nezúčastňuje vyučovania c) skupina sa zruší. Nároky na zľavy, štipendium alebo ospravedlnenia prijímame 
výlučne písomne formou žiadosti na info@languagepartner.eu. V žiadosti stačí uviesť stručne predmet a zdôvodnenie. Riaditeľka školy Vám písomne 
oznámi stanovisko najneskôr do 5 pracovných dní. Zápisné 10 EUR sa vzťahuje na každý školský rok (september – jún). 
Cena učebnice závisí od ceny distribútora a zvolenej literatúry, nie je zahrnutá v kurze.  


