
 
 

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE KURZU INŠTRUKTORA PRVEJ POMOCI A  
KURZU INŠTRUKTORA PRVEJ POMOCI - PREŠKOLENIE 

                       (v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník) 
 
1 Úvodné ustanovenie 

Slovenský Červený kríž je nezávislá právnická osoba, ktorá pôsobí v oblasti vzdelávania podľa zákona č. 460/2007 Z.z. „o 
Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Právnym 
základom spracúvania osobných údajov je §5 ods.1. písmeno e), zákona č.460/2007 Z.z. „o Slovenskom Červenom kríži 
a ochrane znaku a názvu Červeného kríža“. Prevádzkovateľom je Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46 
Bratislava, IČO: 00177466.  Všetky osobné údaje, ktoré poskytuje účastník kurzu ÚS SČK pred kurzom sú spracovávané 
podľa zákona a nie sú poskytované tretím osobám. 

 
2 Fakturačné údaje 

Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46 Bratislava 
IČO: 00177466     IČO DPH: SK2020530743 
IBAN: SK59 0200 0000 0000 08437012  Kód banky: 0200                    BIC: SUBASKBX 

 
3 Prihlásenie sa na kurz, objednanie kurzu 

Objednávateľ kurzu (fyzická alebo právnická osoba) sa prihlasuje na kurz  
-   vyplnením prihlášky a uhradením faktúry za kurz alebo objednávkou a uhradením faktúry za kurz. 
Prihlášky a objednávky na kurz sa prijímajú prostredníctvom elektronickej pošty na adrese silvia.erdelyiova@redcross.sk 
alebo sekretariat@redcross.sk. 
Objednávka na kurz obsahuje 
- obchodný názov spoločnosti, sídlo a fakturačné údaje spoločnosti 
- presnú špecifikáciu kurzu (Kurz inštruktora PP, Kurz inštruktora PP - preškolenie) 
- kontakt na účastníka kurzu 

 
4 Miesto realizácie   

Kurz inštruktora prvej pomoci je realizovaný vo výučbových miestach ÚS SČK, Grösslingová 24, Bratislava. Pri 
dostatočnom počte prihlásených uchádzačov aj vo výučbovom mieste ÚzS SČK, Moyzesova 37, Žilina. 
 

5 Lehota na absolvovanie kurzu  
V prípade, že záujemca uhradí faktúru za kurz inštruktora prvej pomoci a nemôže sa ho zúčastniť, môže požiadať 
o náhradný termín bez uplatnenia storno poplatku zo strany organizátora KIPP najviac jedenkrát. Kurz musí absolvovať  
najneskôr do polroka od úhrady kurzu. 

 
6 Platobné podmienky 

Po vyplnení prihlášky na kurz inštruktora prvej pomoci je záujemcovi vystavená faktúra. Faktúra je zasielaná 
elektronickou poštou - emailom. Cena kurzu je stanovená aktuálnym cenníkom kurzu inštruktora prvej pomoci 
zverejneného na webe SČK www.redcross.sk. Faktúra za kurz inštruktora prvej pomoci musí byť uhradená do termínu 
splatnosti uvedeného na doklade, najneskôr deň pred prvým dňom kurzu.  

 Číslo účtu  IBAN:   SK59 0200 0000 0000 08437012 Kód banky: 0200 
BIC:   SUBASKBX   Variabilný symbol: 02001   

 
7 Storno poplatky 

V prípade, že záujemca kurzu inštruktora prvej pomoci po úhrade faktúry sa z kurzu odhlasuje bez plnenia (nemá 
záujem o náhradný termín) má právo ÚS SČK požadovať úhradu vzniknutých nákladov vo výške 20% z ceny kurzu. 

 
 Bratislava, 21. 8. 2020 


