
Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín 
 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 
 

 

- pre vedúcich pracovníkov v poľnohospodárskej a lesníckej praxi  (modul 02) 

- aplikátorov v lesníctve        (modul 04) 
 

 

Záväznú žiadosť je potrebné zaslať na mailovú adresu: RLS@nlcsk.org  

 

V žiadosti treba jasne uviesť číslo modulu, ktorý chcete absolvovať. Nie je možné vybrať si oba moduly. 

 

Odborné vzdelávanie bude realizované online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.  

 

Vaša účasť na vzdelávaní bude kontrolovaná v priebehu celého jeho trvania.  

 

Pre absolvovanie vzdelávania online formou je potrebné technické vybavenie: PC resp. notebook s webovým 

prehliadačom Google Chrome a funkčné pripojenie na internet. 

 

Nie je možné, aby na jednom PC alebo notebooku bol viac ako jeden účastník odborného vzdelávania. 

 

Vzdelávacia aktivita bude mať presný harmonogram, v rámci ktorého bude vyhradený časový priestor na 

vzájomnú interakciu s lektorom resp. ostatnými účastníkmi vzdelávania.   

 

Súčasťou odborného vzdelávania je absolvovanie záverečného testu, ktorý bude prebiehať na portáli Moodle.  

 

V prípade, že si daný typ vzdelávania zvolíte, bude Vám zaslaný mail s podrobnými pokynmi na prihlásenie sa do 

aplikácie Microsoft Teams a pokynmi na prihlásenie sa na portál Moodle.  

 

Po absolvovaní vzdelávacej aktivity a úspešného absolvovania testu Vám bude zaslaná faktúra a následne 

po verifikácii platby Vám bude mailom zaslané osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na 

ochranu rastlín. 

 

Pred školením bude možnosť si vyskúšať funkčnosť Vášho pripojenia – podľa pokynov, ktoré dostanete po zaslaní 

záväznej žiadosti. 

 

Termíny vzdelávacej aktivity: 15.02. 2022 (utorok) 

22.02. 2022 (utorok) 

29.03. 2022 (utorok)  

 

Priebeh vzdelávacej aktivity:  07:30 – 08:00 prihlasovanie účastníkov    

    08:00 – 16:00 odborný program v rozsahu 8 vyučovacích  hodín 

 

Záverečný test: sprístupnený po ukončení vzdelávacej aktivity - do 15:00 hod. nasledujúceho 

dňa 

     

Cena vzdelávacej aktivity  
za jedného účastníka :  50,- € (základ dane), 10,- € (DPH 20 %) 

    60,- € (spolu s DPH) 

 

Spôsob úhrady: platbu je potrebné realizovať po ukončení vzdelávacej aktivity a to formou 

faktúry so splatnosťou 7 dní, ktorá bude zasielaná poštou na Vašu adresu 

uvedenú v žiadosti 

 

Organizačný garant:  Ing. Katarína Bugalová 

  NLC – Centrum transferu poznatkov a lesnej  pedagogiky 

tel.: 045/5314 262, RLS@nlcsk.org 
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ŽIADOSŤ 

o účasť na odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre: 
 

- vedúcich pracovníkov v poľnohospodárskej a lesníckej praxi    (modul 02) 

- aplikátorov v lesníctve        (modul 04) 

 

v termíne: (VYBRAŤ JEDNU MOŽNOSŤ !!) 

 

o  15.02.2022 (utorok) online forma  

 

o 22.02.2022 (utorok) online forma 

 

o 29.03.2022 (utorok) online forma 

 

Žiadam o zaradenie do modulu: .......................................(dopíšte číslo modulu, uviesť len jedno číslo modulu) 

 

Meno, priezvisko, titul: ............................................................................................................................................ 

 

Dátum narodenia: .................................................................................................................................................... 

 

Miesto narodenia: ........................................................................................ ............................................................. 

 

Adresa trvalého pobytu: ............................................................................................................................. ............. 

 

Telefónne číslo: ............................................................................................................................................... .......... 

 

e-mailová adresa: ...................................................................................................................................................... 

 

Žiadam o účasť na odbornom vzdelávaní s cieľom získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti 

prípravkov na ochranu rastlín podľa § 32 zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti 

a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

MPRV SR č. 492/2011 Z. z. o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín. 

 

V ..................................  dňa ...........................       

        .................................................. 

    Podpis žiadateľa 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE 

 

Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín  

 

Cena: 50,- € (základ dane), 10,- € (DPH 20 %),  60,- € (spolu s DPH)  

Meno, priezvisko, titul: ......................................................................................................................................... 

Žiadam vystaviť daňový doklad – faktúru pre:  

 

FO /súkromná osoba/   PO /organizácia  SZČO              VYBRAŤ JEDNU MOŽNOSŤ !! 

 

Názov subjektu, adresa, PSČ: ............................................................................................. .................................... 

 

Bankové spojenie: ..................................................................................................................................................... 

IČO: ...................................................................IČ DPH: ........................................................................................ 

DIČ: .............................................................................................................. ............................................................. 

 

Vyplnenú a podpísanú záväznú žiadosť a fakturačné údaje zašlite obratom, najneskôr však do 7. februára 

2022 na e-mailovú adresu: RLS@nlcsk.org !  (nie poštou) 
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Poskytnutie informácií k ochrane osobných údajov pri získavaní osobných údajov. 
(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  z 27. apríla 2016.) 
 

- kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovedna.osoba@nlcsk.org 

- účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností poskytovateľa vzdelávania súvisiacich s odborným 

vzdelávaním a s vydaním osvedčenia o absolvovaní odborného vzdelávania, právny základ – spracúvanie je 

nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.  

- príjemcovia osobných údajov: MPRV SR, ÚKSÚP 

- poskytovateľ odborného vzdelávania nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej 

organizácie. 

- doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov. 

- práva žiadateľa: 

- žiadateľ má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo 

na obmedzenie spracúvania osobných údajov; žiadateľ nemá  právo na vymazanie osobných údajov, právo 

namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov. 

- žiadateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu. 

- poskytnutie osobných údajov: 

Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Žiadateľ nie je 

povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne, nebude mu umožnená účasť na školení 

a vydanie osvedčenia. 

- poskytovateľ odborného vzdelávania nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. 
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