
 
 
 
 

 
 
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o.

Zadarská ulica 2/15090 

974 04 Banská Bystrica, Slovakia 

 

Podmienky účasti na fyzických vstupoch od 1.10.2020 

Vážený klient, 

 

v reakcii na zmeny v súvislosti s pandemickou situáciou si Vás dovoľujeme informovať o zmene 

podmienok realizácie fyzických vstupov na školenia.

Našim záujmom je naďalej realizovať 

 

Z toho dôvodu sme boli nútení pristúpiť k nasledovným opatreniam: 

 

1) Zavádzame povinnosť nosenia rúšok

dezinfekcie počas školenia. 

2) Zavádzame povinnosť dodržiavania rozostupov medzi účastníkmi 

3) Meníme školiace priestory tak, aby bolo možné zachovať povinné rozostupy medzi účastníkmi

4) Gastro služby (servírovaný obed, 

výlučne prevádzkovateľ školiacich priestorov pri dodržaní všetkých aktuálne platných 

hygienických nariadení. 

5) Zriadili sme poplatok za zabezpečenie 

za každé školenie absolvované v sále.

fyzického školenia. 

6) Vyhradzujeme si právo zrušiť fyzický vstup do sály a odvysielať školenie výlučne v online 

forme v prípade zaradenia okresu medzi rizikové, tj. červené okresy

7) Vyhradzujeme si právo zrušiť 

forme v prípade nedostatočnej účasti

8) Prihlásenie na fyzické školenie je potrebné realizovať 

školenia. 

9) Storno objednávky alebo zmena na online prístup sú možné 

školenia. 

 

Pre bezproblémový priebeh školení Vás prosíme o

zmene v organizácii školení (zmena miesta konania, zmena formy na online a pod.) Vás budeme 

informovať emailom a na našej webovej stránke. 

 

Chráňte seba aj svoje okolie a využívajte 

informácie aj možnosť zapojiť sa do diskusie.
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Podmienky účasti na fyzických vstupoch od 1.10.2020  

v reakcii na zmeny v súvislosti s pandemickou situáciou si Vás dovoľujeme informovať o zmene 

podmienok realizácie fyzických vstupov na školenia.  

Našim záujmom je naďalej realizovať školenia v sálach a zároveň chrániť našich klientov a lektorov.

sme boli nútení pristúpiť k nasledovným opatreniam:  

rúšok alebo inej ochrany dýchacích ciest a používanie 

innosť dodržiavania rozostupov medzi účastníkmi školenia min. 

tak, aby bolo možné zachovať povinné rozostupy medzi účastníkmi

servírovaný obed, občerstvenie a nápoje) počas školení bude 

výlučne prevádzkovateľ školiacich priestorov pri dodržaní všetkých aktuálne platných 

poplatok za zabezpečenie gastro služieb na fyzickom školení vo výške 

za každé školenie absolvované v sále. Poplatok bude splatný v hotovosti v 

Vyhradzujeme si právo zrušiť fyzický vstup do sály a odvysielať školenie výlučne v online 

forme v prípade zaradenia okresu medzi rizikové, tj. červené okresy. 

 fyzický vstup do sály a odvysielať školenie výlučne v online 

forme v prípade nedostatočnej účasti. 

na fyzické školenie je potrebné realizovať najneskôr 3 dni pred konaním 

alebo zmena na online prístup sú možné najneskôr 3 dni pred konaním 

Pre bezproblémový priebeh školení Vás prosíme o včasné prihlasovanie na fyzické školenia. O

organizácii školení (zmena miesta konania, zmena formy na online a pod.) Vás budeme 

ašej webovej stránke.  

Chráňte seba aj svoje okolie a využívajte online prístup na školenia, kde získate plnohodnotné 

zapojiť sa do diskusie.  

Email: info@cus.sk 

+421 (0) 918 780 129 

v reakcii na zmeny v súvislosti s pandemickou situáciou si Vás dovoľujeme informovať o zmene 

školenia v sálach a zároveň chrániť našich klientov a lektorov. 

alebo inej ochrany dýchacích ciest a používanie 

min. 2 metre. 

tak, aby bolo možné zachovať povinné rozostupy medzi účastníkmi. 

počas školení bude zabezpečovať 

výlučne prevádzkovateľ školiacich priestorov pri dodržaní všetkých aktuálne platných 

vo výške 7 € s DPH 

 deň konania 

Vyhradzujeme si právo zrušiť fyzický vstup do sály a odvysielať školenie výlučne v online 

fyzický vstup do sály a odvysielať školenie výlučne v online 

pred konaním 

pred konaním 

včasné prihlasovanie na fyzické školenia. O každej 

organizácii školení (zmena miesta konania, zmena formy na online a pod.) Vás budeme 

na školenia, kde získate plnohodnotné 


