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Úvod
Na začiatok sa nám dovoľte poďakovať, že ste si vybrali jeden z našich prípravných
kurzov na prijímacie skúšky.
Školský rok 2016/2017 je v našom systéme výučby takpovediac prelomový, pretože
spúšťame kompletne nový spôsob výučby, preto vám na nasledujúcich riadkoch
poskytneme základné informácie o priebehu štúdia atď.
V rukách držíte “predbežný” informačný bulletin. Na prvom osobnom stretnutí, o ktorom sa
dočítate viac na nasledujúcich riadkoch, od nás dostanete kompletné detailné informácie v
tlačenej forme.
Vzhľadom k tomu, že celý systém je komplexný, súhrnné informácie o fungovaní systému
nájdete na našich webových stránkach: www.brain-on.org v sekcii brainON - Training
System.

Forma výučby
Výučba v balíku INTENSIVE pozostáva z niekoľkých častí:
1. Inteligentný software
2. Webináre
3. Osobné stretnutia
4. brainON - Newsletter
Výučbový systém, resp. jeho online časť bude spustená 06.11.2016, 20:00 na webovej
stránke www.brain-on.org.
1. Inteligentný software:
Inteligentný software brainON - Training System obsahuje niekoľko zložiek:
videoprezentácie, interaktívne karty, testové otázky so systémom inteligentného testovania
a databázou testov a Training System Communication.
Tieto časti systému vám budú sprístupnené v deň spustenia systému, teda 06.11.2016.
Vaše otázky a problémy týkajúce sa biológie, chémie a fyziky budeme postupne nahrávať
do systému či už vo forme testových otázok alebo videí/videoprezentácií, aby ste sa k
tomu mohli kedykoľvek vrátiť.
2. Webináre:
Webináre budú organizované minimálne raz mesačne v počte hodín, ako je uvedené na
webovej stránke. V prípade potreby/záujmu nemáme žiadny problém pre vás
zorganizovať ďalší webinár ZADARMO, stačí sa vzájomne dohodnúť a radi vám
pomôžeme.
POZOR! Prvý webinár bude po prvom osobnom kurze, kde si povieme jednotlivé
technické požiadavky, aby webinár všetkým fungoval a osobne si ukážeme, ako to bude
prebiehať, aby ste o prvý webinár neprišli z dôvodu neporozumenia. Technické detaily a
návod na spustenie webináru dostanete vo finálnom informačnom bulletine na prvom
osobnom stretnutí.
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V novembri teda webinár nebude, v decembri alebo januári (po osobnej dohode)
absolvujete webináre dva.
3. Osobné stretnutia:
Prvé osobné stretnutie sa bude konať 26.11.2016 v Košiciach a 27.11.2016 v
Bratislave a bude venované chémii. Tento dátum sa môže v prípade dohody do 06.11.
zmeniť (veľké množstvo stužkových). Na tomto webinári sa zároveň spoznáme a ako sme
už spomínali, ukážeme si, ako budú fungovať webináre.
Na osobných stretnutiach si zhrnieme učivo (program bude uverejnený v deň spustenia
systému na webovej stránke), napíšeme si test a vysvetlíme si každú otázku z testu, ak v
nej bude mať čo i len jeden študent chybu. Samozrejme bude priestor aj na odpovedanie
Vašich otázok.
Keďže sme si vedomí toho, že máte veľa školských povinností a vieme, čo znamená
prežiť sviatky v rodinnom kruhu, všetky termíny osobných stretnutí sme tvorili s ohľadom
práve na tieto aspekty.
Decembrový kurz bude pred vianočnými sviatkami, januárový po klasifikačnej porade
(preto je medzi týmito dvoma stretnutiami najväčšia medzera), marcový po písomných
maturitných skúškach, májový po ústnych (aspoň čo sa týka väčšiny škôl, tento termín
môže byť zmenený na začiatok mája - ozveny? :-) a júnový pred prijímačkami.
Detailný prehľad všetkých termínov je na webovej stránke v sekcii Kalendár akcií.
V informačnom bulletine, ktorý dostanete na prvom osobnom stretnutí, bude program na
celý rok.
Vzhľadom k tomu, že u niektorých prihlásených študentov nevieme, či budú navštevovať
kurz v Bratislave alebo Košiciach, prosíme týmto všetkých študentov, aby nám na email info@brain-on.org napísali, na kurz v ktorom meste sa hlásia.
Zároveň prosíme všetkých študentov, aby sa vyjadrili “k hlasovaniu” pre začiatok
kurzu. Keďže chceme, aby bol pre vás kurz príjemný, napíšte nám do e-mailu aj to, či by
ste boli radšej, keby osobné kurzy začínali 08:00 alebo 09:00, keďže niektorí budete
cestovať z iných miest Slovenska. Ďakujeme :-)
Presný počet prihlásených študentov budeme vedieť 06.11., takže do 14.11.2016
dostanete od nás e-mailom presnú adresu, kde sa bude v Košiciach a Bratislave kurz
konať. Od počtu študentov v jednotlivých mestách totiž záleží, akú kapacitu konferenčnej
sály budeme potrebovať. Tieto informácie budú zverejnené aj na našej webovej stránke v
aktualitách a na našom facebooku do 14.11.
4. brainON - Newsletter:
Každý mesiac po osobnom stretnutí bude vychádzať náš online magazín, ktorý si budete
môcť stiahnuť na našej webovej stránke. Budú v ňom vysvetlené najčastejšie chyby, tipy,
mnemotechnické pomôcky, poprípade zaujímavé novinky z oblasti medicíny a prírodných
vied.
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Náš tím
V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na ktoréhokoľvek člena nášho tímu.
Jednou zo špecifík brainON - Training System je Connection Students, resp.
Študentsko-poradenská divízia. Členovia tejto divízie sú väčšinou naši bývalí študenti, na
ktorých sa môžete kedykoľvek obrátiť e-mailom alebo na facebooku a radi vám
zodpovedajú vaše otázky ohľadom štúdia na danej fakulte.
Všetky kontakty nájdete na webovej stránke.

Platba
Platba na účet resp. osobne na adrese Zimná 59 v Spišskej Novej Vsi sú samozrejme
možné.
Číslo účtu je 14881435/5200, účet je vedený v OTP banke.
Platobná brána TrustPay pre možnosť platby kartou je z našej strany kompletne
softwérovo a právne zabezpečená (všeobecné práve podmienky nájdete na webovej
stránke), čakáme len na schválenie zo strany poskytovateľa platobnej brány, TrustPay.
Do utorka rána (01.11.2016) uverejníme na webe a facebooku stanovisko TrustPay zo
zajtrajšieho jednania (dňa 31.10.2016).
V prípade akýchkoľvek otázok nás kedykoľvek kontaktujte telefonicky - 0911 908 924
alebo e-mailom - info@brain-on.org.

V Prahe 30.10.2016

Tím brainON - Training System

