
    
 

 
 
 

 Vás pozýva 
na  akreditovaný vzdelávací program 

 
 

Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie 
a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne 

použitie 
 

Modul: 
Aktualizačná odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na 

prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na 
prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na 

profesionálne použitie 
 

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej 
republiky    

 č. 2782/2015/41/3   

  
13. 05. - 14. 05.2019 

 
 
 
 

Nitra, 2018 

 
 
 
 

                 mediálny partner:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami 
na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie 

Aktualizačná odborná príprava 
13. – 14. 05. 2019   

 
 

Term ín konania:  13.- 14.05.2019 od 8:00 do 16:00 

Miesto konania:   Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra 

Cieľ  sem inár a:  poskytnúť aktuálne informácie na odborné využitie dezinfekčných 
prípravkov na profesionálne použitie alebo prípravkov na reguláciu živočíšnych 
škodcov na profesionálne použitie v zmysle platnej legislatívy. Absolvent dokáže 
vykonať identifikáciu zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých živočíšnych 
škodcov a ich likvidáciu v súlade s platnými legislatívnymi a bezpečnostnými 
predpismi. 

Požadované vzdelanie: minimálne stredné odborné vzdelanie 

Cieľová skupina:  Fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na 
prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa 
§ 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Osoby 
pracujúce v oblasti dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie, sú držiteľmi osvedčenia o 
odbornej spôsobilosti a podľa § 16 ods. 29 a 30 na vykonávanie činností majú 
povinnosť absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti aktualizačnú odbornú prípravu. 

 

Program :  

 Právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti 

 Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci 

 Toxikológia a zásady prvej pomoci 

 Teoretické vedomosti pri výkone tejto činnosti 

 Epidemiológia a základy z mikrobiológie vo vzťahu k tejto činnosti 

 Hygiena životného prostredia vo vzťahu k činnosti 

 Charakteristika, biológia a spoznávanie (určovanie) škodlivých živočíchov 

 Pracovné postupy a praktické zručnosti pri výkone tejto činnosti 

 

 



 

 

 

 

Lektor i :  MUDr. Zuzana Machatová; Ing. Eleonóra Halzlová, MPH;                         
   MVDr. Rudolf Hromada, PhD. 

Rozsah vzdelávan ia:  16 hodín 

Forma vzdelávania : prednášky, diskusia, odborné konzultácie s lektormi 
 

Účastn ícky  poplatok:   
 138 €   vrátane DPH pri platbe prevodom z účtu    
 140 €  vrátane DPH, pri  úhrade v hotovosti pri registrácii 
 (organizačné náklady, študijný materiál, občerstvenie, 2x obed) 

 

Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami 
na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie 

Aktualizačná odborná príprava   
 
 

Or ganizačný  gar ant:   Ing. Andrea Lehotayová, PhD. 

 ☎: 037/7910 280 
  e-mail: andrea.lehotayova@agroinstitut.sk 
 
 

Infor mác ie pre záu jemcov a  or gan izačné  pokyny:  

 

1. Registrácia účastníkov: v deň konania seminára od  7.30 hod. v  učebni 
Agroinštitútu Nitra, štátny podnik,  Akademická 4,  Nitra. 

2. Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky online, prostredníctvom 
webovej stránky www.agroinstitut.sk v časti Aktuálne termíny pre kurzy 
a semináre, najneskôr do 10. 05. 2019. 

3. Účastnícky poplatok: uhraďte bankovým prevodom, resp. v hotovosti pri 
registrácii. 
Bankové spojenie:  
  Štátna pokladnica, č. ú.:  
  IBAN:  SK85 8180 0000 0070 0033 0247,   
  SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX,  
  konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 113 004 
  špecifický symbol (uviesť Vaše IČO). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. V prípade, že máte záujem o ubytovanie v mieste konania školenia, 
ubytovanie si môžete rezervovať prostredníctvom linku: 
http://www.agroinstitut.sk/hotel-agroinstitut-rezervacia/ 

5. Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú podmienky uvedené v 
organizačných pokynoch záväzné pre Agroinštitút Nitra, štátny podnik, ako aj 
pre účastníka, resp. jeho vysielajúcu organizáciu. 

 
 

V zmysle § 63c ods. 2 sú osoby, ktoré získali osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti v rokoch od 2012 do 31.júla 2014, povinné absolvovať 
aktualizačnú odbornú prípravu do 31. decembra 2019 a následne minimálne 
každých 5 rokov od dátumu vystavenia osvedčenia o odbornej spôsobilosti. 
Osvedčenie predložia príslušnému RÚVZ do 30 dní po absolvovaní tejto 
prípravy. 

Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a vykonaní 
záverečnej skúšky absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej 
odbornej prípravy na overenie odbornej spôsobilosti na prácu 
s dezinfekčnými  prípravkami na profesionálne  použitie a na prácu 
s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie. 

 
Podmienkou na získanie odbornej spôsobilosti na vyššie uvedené činnosti je 
podľa § 16 ods. 13 zákona 355/2007 Z.z. preukázať :  
a) ukončené vysokoškolské vzdelanie v technickom odbore alebo 
prírodovednom odbore alebo ukončené stredoškolské vzdelanie  
b) odborná prax (min. 2 roky - na obchodovanie s prípravkami DDD, min.3 
roky - na odborné využívanie prípravkov DDD)  
c) absolvovanie odbornej prípravy podľa druhu vykonávanej činnosti. 
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