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• Váš stabilný partner v celoživotnom vzdelávaní  • 
 

ODBORNÁ PRÍPRAVA / AKTUALIZAČNÁ PRÍPRAVA NA PRÁCU S 
VEĽMI TOXICKÝMI LÁTKAMI A ZMESAMI A TOXICKÝMI LÁTKAMI A ZMESAMI 

 

Na uvedené školenie bola spoločnosti V.A.J.A.K., s.r.o. udelená akreditácia MŠVVaŠ SR.  
  
Miesto konania: V.A.J.A.K., s.r.o., Kapitulská 28, 917 01 Trnava 
 

Cieľová skupina:  osoby, ktoré majú záujem získať odbornú spôsobilosť potrebnú pre prácu 
s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami alebo osoby na aktualizačné 
školenie na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami po 5 
rokoch od posledného vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti.  
 

Požadované vstupné vzdelanie:  minimálne stredoškolské vzdelanie. 
 

Program: 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 s toxickými látkami a zmesami; toxikológia. Zásady prvej pomoci pri zasiahnutí 
organizmu veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami. 
 

ABSOLVENTI OBDRŽIA OSVEDČENIE O ODBORNEJ PRÍPRAVE. 
 

Účastnícky poplatok: 60,- € s DPH (50 € bez DPH) 
*je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu školenia, občerstvenie, obed a režijné náklady.  

  
 Záväznú prihlášku zašlite poštou, e-mailom alebo osobne na horeuvedenú adresu. 
Možnosť "kurzov šitých na mieru" pre firmy: po dohode, pri dostatočnom množstve účastníkov, 
vzdelávanie priamo vo firmách v dohodnutom čase. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je 
možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na 
základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme pred konaním 
školenia osobitnú pozvánku. Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, tel. č.: 0948/ 259 629, e-
mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk. 

 
                    PaedDr. Miroslav Hloben, CSc. 

    riaditeľ pobočky V.A.J.A.K., s.r.o. v Trnave 
P R I H L Á Š K A  

na odborný seminár  „Odborná príprava / aktualizačná príprava na prácu s toxickými látkami a zmesami“  
 
 

            Meno a priezvisko                            Názov a adresa zamestnávateľa              tel. číslo: ................................................ 

1............................................................. ............................................................... e- mail: .................................................. 

2............................................................. ............................................................... IČO: ....................................................... 

3............................................................. ............................................................... IČ DPH: ................................................. 

Číslo účtu / IBAN: ........................................................................................................ DIČ: ....................................................... 

V prípade Vašej úhrady prevodom na účet v súvislosti s riadnym vystavením vyučtovacej faktúry Vás prosíme o vypísanie Vášho čísla účtu na 
prihlášku a pri platbe (po obdržaní pozvánky) uveďte Vaše identifikačné číslo organizácie (IČO) ako špecifický symbol (ŠS). 

A) Prevodom na účet, po obdržaní pozvánky  7 dní pred školením, kde bude uvedené č. ú., vyznačiť krížikom    

B) Ak bude platba v hotovosti, vyznačiť krížikom .                                   

________________________________________________________________________________________________________ 

Mám záujem o školenie (vyznačte podčiarknutím príslušnej odbornej spôsobilosti): 

a) prvá odborná spôsobilosť od RÚVZ           b) aktualizačná odborná spôsobilosť (po 5 rokoch)           c) preškolenie po 2 rokoch
   

                                                            .......................................... 
                                                                                                                        pečiatka a podpis   
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