
 

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) 

 

Termín vzdelávacej aktivity:  08. 02. 2023 /streda/  

01. 03. 2023 /streda/ 

Priebeh vzdelávacej aktivity:  07:30 – 08:00   príchod, prezentácia účastníkov  

08:00 – 16:00   odborný program  

     16:00 – 16:30   záverečný test 

 

Miesto vzdelávacej aktivity: Národné lesnícke centrum Zvolen, Sokolská 2, veľká 

zasadačka, 2. poschodie 

 

Lektor:     špecialista na problematiku ochranu rastlín 

 

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

                60,- € (spolu s DPH) 

 

Spôsob úhrady:  platba v hotovosti do pokladne NLC v deň školenia;  

                                                           prevodným   príkazom  alebo poštovou poukážkou pre: 

Národné lesnícke centrum, T.G. Masaryka 22, 960 01 

Zvolen  

IČO: 42001315, DIČ:  2022091027, IČ DPH :    

SK2022091027 

Číslo účtu: Štátna pokladnica IBAN:  

SK20 8180 0000 0070 0024 1498 

                   BIC: SPSRSKBAXXX 

                   Variabilný symbol: 7510013 
Dôležité upozornenie: 

Pri prezentácii je účastník kurzu povinný predložiť doklad o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade 

neúčasti sa poplatok nevracia! 

 

Organizačný garant:  Ing. Katarína Bugalová 

     NLC – CTPLP Zvolen  

Sokolská 2, 960 01 Zvolen 

email: RLS@nlcsk.org 

tel.: 045/5314 262 

 

 
 

 

Záväznú žiadosť je potrebné zaslať do 1. februára 2023 na e-mailovú adresu: RLS@nlcsk.org  

 

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

 

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

vzájomnú interakciu s lektorom resp. ostatnými účastníkmi vzdelávania.   
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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    08. 02. 2023  

 o 01. 03. 2023 

 

V prípade, že nebudú všetky údaje riadne vyplnené, nebude Vaša žiadosť akceptovaná !!! 
 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Adresa trvalého pobytu 
 

Ulica:............................................................................  Číslo domu: ........................................................ 

PSČ:.............................................................................   Obec: .................................................................. 

 

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 1. februára 

2023 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 

-  1. účelom spracúvania osobných údajov: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého 

pobytu, je organizovanie školenia odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín, právnym základom je 

spracúvanie osobných údajov nevyhnutné podľa osobitného predpisu;  

- 2. účelom spracúvania osobných údajov: meno a priezvisko, názov subjektu, adresa, bankové spojenie je vystavenie 

daňového dokladu pre fyzickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, právnym základom je: spracúvanie je 

nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je žiadateľ; 

- príjemcovia osobných údajov: MPRV SR, ÚKSÚP 

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

- doba uchovávania osobných údajov:  

1. 45 rokov;  

2. 10 rokov; 

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

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

spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov; 

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

obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov; žiadateľ nemá právo na vymazanie 

osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov; 

 žiadateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných 

údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; 

1., 2. - žiadateľ má právo podať návrh na začatie konania; 

- 1. poskytnutie osobných údajov: 

Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou na základe zákona  č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti. 

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

a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti; 

- 2. poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Žiadateľ nie je povinný osobné údaje poskytnúť.  Ak osobné 

údaje neposkytne, nebude sa môcť zúčastniť školenia odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a 

nebude mu vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti; 

- 1., 2. - nie je vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 
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