Odporúčané maximálne cenové limity rekvalifikačných kurzov*
Hlavná oblasť

Ekonomika a legislatíva

Podoblasť

Kurz

Finančný limit na
osobohodinu - 60 min.

Finančný limit na
osobohodinu - 45 min.

Účtovníctvo, dane, financie

Kurzy - účtovníctvo, dane, financie

6,82 €

5,12 €

Personalistika

Personalistika

9,45 €

7,09 €

Legislatíva, zákony

Legislatíva a zákony

9,25 €

6,94 €

7,14 €

5,36 €

7,35 €

5,51 €

8,62 €

6,47 €

6,31 €

4,73 €

4,20 €

3,15 €

Obchodné a predajné zručnosti
Marketing a obchod
Marketing a reklama
Kurzy opatrovania
Sociálna oblasť

Opatrovateľské služby
Opatrovateľské služby - iné
Strážna bezpečnostná služba

Odborné kurzy podľa osobitných
predpisov

Odborné kurzy súvisiace s profesiou vodiča
motorových vodidiel - iné
Zváranie
Odborné kurzy podľa osobitných predpisov - iné
Logistika, skladové hospodárstvo
Obsluha CNC strojov

Odborné kurzy
Odborné technické a remeselné kurzy

Obsluha motorových vozíkov
Remeslá
Odborné technické kurzy - iné
Beauty služby

Služby

Reštauračné služby
Služby - iné

* V prípade, ak má UoZ záujem absolvovať rekvalifikačný kurz, ktorý z relevantných dôvodov nespĺňa odporúčaný maximálny finančný limit na osobohodinu a poskytovateľ žiada o
uplatnenie špecifickej trhovej ceny, poskytovateľ rekvalifikačného kurzu je povinný predložiť k požiadavke na rekvalifikačný kurz písomné zdôvodnenie (v ktorom jasným a zreteľným
spôsobom vysvetlí, prečo žiada uplatniť trhovú cenu a z akého dôvodu nie je možné dodržať odporúčané maximálne cenové limity) a cenový prieskum (nie starší ako 3 mesiace),
preukazujúci, že cena uvedená v časti B požiadavky predstavuje trhovú cenu.
Poskytovateľ rekvalifikácie cenový prieskum:
- vykoná oslovením minimálne 2 ďalších poskytovateľov rekvalifikácie, ktorí realizujú rovnaký rekvalifikačný kurz – pre účely zdokladovania takto vykonaného prieskumu,
poskytovateľ rekvalifikačného kurzu predloží celú komunikáciu s týmito poskytovateľmi rekvalifikačného kurzu, ktorých oslovil alebo
- preukáže informáciami z webových stránok minimálne 2 ďalších poskytovateľov rekvalifikačného kurzu, ktorí realizujú rovnaký rekvalifikačný kurz - pre účely zdokladovania takto
vykonaného prieskumu poskytovateľ rekvalifikačného kurzu predloží „print screeny“ predmetných webových stránok (môžu byť aj vrátane dokumentov stiahnutých z týchto webových
stránok), ktoré budú jasne a zreteľne preukazovať cenu rekvalifikačných kurzov.
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