
 
 
 

 
Vás pozýva na  akreditovaný vzdelávací program 

 
PRÁCA S VEĽMI TOXICKÝMI LÁTKAMI A ZMESAMI A TOXICKÝMI 

LÁTKAMI A ZMESAMI 
Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi 

toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami 
 

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky    
 č. POA: 2782/2014/95/2 

 

29. 05. 2018 
Miesto a termín konania: od 8:00 do 15:30,  registrácia od 7:30 

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra 
 
 

Cieľová skupina: Fyzická osoba (podnikateľ, vedúci zamestnanec zodpovedný za 
vykonávanie prác s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami a zamestnanec 
pracujúci samostatne), ktorá je žiadateľom o overenie odbornej spôsobilosti na prácu 
s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami podľa § 15 ods. 3 
písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 

Požadované vstupné vzdelanie: minimálne stredoškolské 
 

Profil absolventa: Absolvent modulu pozná platnú legislatívu súvisiacu 
s problematikou uvádzania na trh a výkonom, práce s veľmi toxickými látkami 
a zmesami a toxickými látkami a zmesami. Zároveň vie bezpečne vykonávať činnosti 
spojené s odborným  využitím veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí  
a obchodovaním s nimi. 
 
Učebné osnovy modulu: 

 Právne  predpisy súvisiace s problematikou uvádzania chemických látok a 
zmesí na trh, najmä z hľadiska ich vplyvov na život a zdravie ľudí a životné 
prostredie 

 Právne predpisy súvisiace s výkonom práce s chemickými faktormi, osobitne 
práce s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami 

 Toxikológia 

 Zásady prvej pomoci pri intoxikácii organizmu veľmi  toxickými látkami a 
zmesami a toxickými látkami a zmesami 

 

 
 
 
 
 
Odborný garant:                 MUDr. Zuzana Machatová 

 

Rozsah modulu:  10 hodín 
 
Účastnícky poplatok: 70,00 € (vrátane DPH) pri platbe bankovým prevodom 

72,00 € (vrátane DPH) pri platbe v hotovosti na mieste. 
(organizačné náklady, študijný materiál, občerstvenie, obed) 
 

Organizačný garant: Ing. Andrea Lehotayová, PhD. 
tel.: 037/7910 280 
e-mail: andrea.lehotayova@agroinstitut.sk 

 

Informácie pre záujemcov: 
1. Registrácia účastníkov:  v deň odbornej prípravy od 7.30 hod. v mieste 

konania odborného vzdelávania  
2. Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky online, prostredníctvom 

webovej stránky www.agroinstitut.sk v časti Aktuálne termíny pre kurzy 
a semináre, najneskôr do 25.05. 2018. 

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:  113 003 
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO): 

4. Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú podmienky uvedené  
v organizačných pokynoch záväzné pre účastníka, resp. jeho vysielajúcu 
organizáciu. 
 
UPOZORNENIE: 
Po absolvovaní  akreditovaného vzdelávacieho programu  a vykonaní 
záverečnej skúšky absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní odbornej 
prípravy na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými 
látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami.  
Žiadatelia o overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými 
látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami predkladajú získané 
osvedčenie spolu so žiadosťou o odbornú spôsobilosť a ďalšími 
požadovanými dokladmi príslušnému Regionálnemu úradu verejného 
zdravotníctva. 

 
                               mediálny partner: 
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