
 

 

Údaje o účastníkovi 

Priezvisko: ...................................... Meno: ................................Titul:  ......................................................  

Telefón: ......................................................... e-mail:  ..............................................................................  

Podpis účastníka: ..................................................................................Dátum:  .......................................  

Podpisom prihlášky sa záväzne prihlasujem na študijný program Master of Science in Healthcare 
Management. 

Údaje o platiteľovi 

Názov platiteľa: ........................................................................................................................................  

Adresa platiteľa:  ......................................................................................................................................  

Korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa platiteľa):  ........................................................................  

www: ......................................................... e-mail: ................................Telefón: ......................................  

IČO: ................................. IČ-DPH: .................................Rodné číslo/DIČ:  .............................................  

Bankové spojenie: ..................................... IBAN:  ...................................................................................  

Meno zodpovednej osoby:  ......................................................................................................................  

Podpis zodpovednej osoby: .....................................................................Dátum: .....................................  

Pozn.: Osobu uvedenú v prihláške nie je možné v priebehu programu dodatočne vymeniť. 

 

››  Cena študijného programu zahŕňa odmeny lektorom, študijné materiály, odborné 

publikácie, interaktívne pomôcky, občerstvenie a organizačno-administratívne 

zabezpečenie programu. Pri prednáškových blokoch realizovaných mimo Bratislavu, 

majú účastníci programu plne hradené ubytovanie, stravu a večerný program. 

››  V prípade účasti viacerých študentov od jedného platiteľa je cena predmetom dohody.  

››  Cenu programu je možné zaplatiť v splátkach podľa individuálne dohodnutých 

podmienok. 

››     Registračný poplatok na štúdium je  1 000 € plus DPH. V prípade, že sa študijný program 

nebude realizovať z rozhodnutia organizátora, bude registračný poplatok vrátený. 

V prípade, že sa účastník študijného programu nezúčastní, registračný poplatok sa 

nevracia. 

 Master of Science  
in Healthcare Management 
  Prihláška 

      Cena programu pre jedného účastníka:  11 300 € plus DPH   



 
 
 

Vyplnenú prihlášku zašlite e-mailom (scan prihlášky) alebo poštou na adresu: 
 

Health Management Academy, s.r.o. 
Miletičova 559/21, 821 08  Bratislava 

sekretariat@hma.sk 
www.hma.sk 

 

Súhlas s použitím osobných údajov: 

Vyššie podpísaný účastník programu týmto vyhlasuje, že výslovne súhlasí s použitím všetkých hore 

uvedených osobných údajov pre potreby Health Management Academy, s.r.o. v súlade so zákonom o 

ochrane osobných údajov (zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). Účastník má právo na 

prístup a opravu informácií, ktoré sa ho týkajú, a to na adrese:  

Health Management Academy, s.r.o., Miletičova 559/21, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, 

sekretariat@hma.sk, www.hma.sk. 

 

V prípade otázok kontaktujte: sekretariat@hma.sk, +421 911 596 050 

   

 

Termín uzávierky prihlášok je 30.6.2020 

 

Upozornenie:  

Prihláseným uchádzačom budú zaslané podrobné podmienky pre prijatie na štúdium. Informácia 

o splnení podmienok pre prijatie na štúdium  bude uchádzačovi zaslané bezodkladne po rozhodnutí. 

V prípade nesplnenia podmienok pre účasť na štúdium, bude registračný poplatok vrátený. 
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