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Vážený zákazník,

dostáva sa vám do rúk Ponukový list na odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania prípravkov na
ochranu rastlín na trhu a ich aplikácii.
Cieľom tohto ponukového listu je uľahčiť vám prácu súvisiacu so zabezpečovaním spôsobilosti vašich zamestnancov. Poskytne vám základné informácie z platnej legislatívy SR a predpisov ŽSR,
ako aj informácie týkajúce sa spôsobu objednávania, realizácie a úhrady nami poskytovaných služieb.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Ing. Peter Blaho, PhD., v.r.
riaditeľ VOJ
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V zmysle § 4 odseku 3 Zákona NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ dráhy povinný trvale zabezpečovať obvod dráhy a priechodný prierez
dráhy v stave, ktorý neohrozuje dráhu a jej súčasti, ani dopravu na dráhe a predchádzať ohrozeniam
prevádzky dráhy.
S cieľom zabezpečiť voľný schodný a manipulačný priestor a rozhľadové pomery vykonávajú
ŽSR v zmysle cit. zákona ako aj v súlade s medzinárodnou legislatívou (Vyhláška ÚIC) v obvode
dráhy i v ochrannom pásme dráhy výrub a orezávanie drevín ako i odstraňovanie trávnych porastov.
Na ničenie nežiaducej vegetácie v oblasti koľaje sa používajú prevažne chemické metódy.
Táto činnosť je zabezpečovaná vlastnými zamestnancami, príp. zamestnancami cudzích subjektov pôsobiacich na dráhach v správe ŽSR, ktorí musia spĺňať podmienky v zmysle interného predpisu
ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR i odborné vzdelávanie zamerané na prácu s chemickými
látkami určenými na ničenie nežiaducej vegetácie (prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky).
Fyzická osoba môže vykonávať činnosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu
rastlín alebo iných prípravkov (v podmienkach ŽSR ničenie nežiaducej vegetácie), vydaného
povereným vzdelávacím zariadením.
V zmysle všeobecne platnej právnej legislatívy
 Zákona NR SR č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí a o doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a
 Vyhlášky MP č.88/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácií sú to zamestnanci ŽSR a zamestnanci
externých subjektov pôsobiacich na dráhach v správe ŽSR, ktorí :
1. riadia aktivity spojené s aplikáciou prípravkov – HERBICÍDOV na ničenie nežiaducej vegetácie na ŽSR
2. aplikujú prípravky – HERBICÍDY na ničenie nežiaducej vegetácie na ŽSR
3. dopravujú a skladujú prípravky – HERBICÍDY na ničenie nežiaducej vegetácie na ŽSR.
Títo sú povinní získať osvedčenie na vykonávanie tejto činnosti.
ŽSR ÚIVP požiadal Ministerstvo pôdohospodárstva SR (ďalej len MP) o udelenie poverenia na
vykonávanie tejto činnosti v súlade s platnou legislatívou ešte v apríli r.2009.
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MP SR nám listom č.383/2010-940 zo dňa 15.01.2010 oznámilo, že poverenie na vykonávanie organizačného zabezpečenia vzdelávania bolo udelené Agroinštitútu, š. p. Nitra s tým, že im vo vydanom
poverení (číslo 66/2012 zo dňa 16.01.2012-100) uložilo povinnosť spolupracovať s ÚIVP ŽSR pri
zabezpečovaní vzdelávania zamestnancov ŽSR a zamestnancov externých subjektov pôsobiacich
na dráhach v správe ŽSR, ktorí aplikujú prípravky na ochranu rastlín v ochrannom pásme
dráh.
Realizácia odborného vzdelávania ÚIVP bola podmienená vypracovaním a schválením študijného materiálu a testových otázok na overenie vedomostí Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave (ďalej len ÚKSUP). Študijný materiál je spracovaný so zohľadnením potrieb ŽSR.
Po vzájomnej dohode ŽSR ÚIVP s Agroinštitútom, š.p. Nitra ako povereným vzdelávacím zariadením (ďalej len PVZ), bude ÚIVP zabezpečovať odborné vzdelávanie vlastných zamestnancov
a zamestnancov externých subjektov pôsobiacich na dráhach v správe ŽSR, ktorí aplikujú prípravky na
ochranu rastlín, vo vlastných priestoroch (IV, ŠS ÚIVP), v stanovenom rozsahu 8 hodín a stanoveným
obsahom s tým, že potrebné podklady o organizačnom zabezpečení vzdelávania i podklady
k vystaveniu osvedčení bude predkladať PVZ.
1. ODBORNÉ VZDELÁVANIE V OBLASTI PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN ALEBO INÝCH PRÍPRAVKOV (RESP. NIČENIE NEŽIADUCEJ VEGETÁCIE NA ŽSR) – APLIKÁCIA HERBICÍDOV
Cieľ:
Cieľom odborného vzdelávania je zabezpečiť, aby účastník získal zákonom stanovený súbor informácií z oblasti na zaistenie BOZP, ktoré potrebuje na riadenie prác s HREBICÍDAMI, i bezpečné vykonávanie pracovných činností pri ich skladovaní, transporte, bezpečnom používaní, likvidácii, vedení
záznamov, používanie mechanizačných prostriedkov, používaní OOPP, poskytovaní prvej pomoci,
ochrane životného prostredia.
Rozsah odborného vzdelávania: 8 hodín, vrátane overenia vedomostí
Obsah odborného vzdelávania:
Vychádza z Vyhlášky MP SR č.88/2009 (§ 2, písm. b), obsahuje:
1. Legislatíva
2. Všeobecná časť (zameraná na odbornú a zdravotnú spôsobilosť, základné pojmy, číselné označenie CHL...)
3. Odborná časť (obsahuje informácie v zmysle § 1, odsek 4, písm. a/ - k/ Vyhlášky MP
č.88/2009)
4. Špeciálna časť (zameraná na problematiku odstraňovania nežiaducej vegetácie na ŽSR
v súvislosti so zaistením bezpečnosti žel. dopravy)
5. Herbicídy používané na ŽSR (informácie o konkrétnych herbicídoch používaných na ničenie
nežiaducej vegetácie ROSATE TF, DICOPUR a ROUNDUP BIAKTIV)
6. Poskytovanie prvej pomoci
Učebný materiál spracovaný ŽSR ÚIVP k realizácii odborného vzdelávania v zmysle § 2 písm. e) Vyhlášky MP SR č.88/2009 a schválený ÚKSUP-om v Bratislave.
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Výber a počet účastníkov:
 zamestnanci, ktorí riadia aktivity spojené s aplikáciou prípravkov na ničenie nežiaducej vegetácie, ktorí tieto prípravky dopravujú, skladujú a aplikujú.
 na jednom odbornom vzdelávaní max. 20 účastníkov.
Prihlásenie účastníkov:
 predložiť prihlášku na odborné vzdelávanie (vzor prihlášky je uvedený v prílohe č.1) v prípade
prihlásenia viacerých zamestnancov, je možné spracovať spoločnú prihlášku s tým, že bude obsahovať všetky stanovené údaje (vzor prihlášky je uvedený v prílohe č.2).
Lektor:
p.Kalovská, je držiteľka osvedčenia:
 na školenie BOZP a odbornú spôsobilosť podľa Nariadenia vlády SR č.45/2002 o ochrane
zdravia pri práci s chemickými faktormi,
 autorizovaného bezpečnostného technika v zmysle Zákona NR SR č.124/2006 Z. z..
Je zaradená do Zoznamu lektorov odborného vzdelávania na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom
ústave poľnohospodárskom v Bratislave (č.OOR/1017/2010 zo dňa 26.02.2010).
Ukončenie odbornej prípravy:
overenie vedomostí písomnou formou v zmysle Vyhl. MP SR č.88/2009 zamerané na preukázanie
požadovaných vedomostí súvisiacich s bezpečnosťou pri práci s HERBICÍDAMI.
Otázky v teste budú ústne prebrané v rámci odbornej prípravy. Test bude hodnotený ako úspešný, ak
účastník správne zodpovie najmenej 75 % otázok.
Ak účastník nebude úspešný, môže absolvovať test opätovne, najneskôr však do deviatich mesiacov od
posledného absolvovania testu.
Ak sa účastník z vážneho dôvodu nebude môcť zúčastniť na testovaní, môže ho absolvovať
v náhradnom termíne po dohode s ÚIVP.
Databáza testových otázok bola schválená Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave.
Vybavenie účastníkov:
Písacie potreby, Výkaz o skúškach.
Doklad o absolvovaní odborného vzdelávania:
 Záznam o absolvovaní odborného vzdelávania s násl. overením vedomostí do časti B/ Výkazu
vzdelávania s hodnotením vyhovel/nevyhovel.
 Osvedčenie, s dobou platnosti 10 rokov bude vydané PVZ – Agroinštitútom š. p. v Nitre na základe predložených podkladov z ÚIVP. Osvedčenia budú účastníkom odbornej prípravy zaslané dodatočne po ich vystavení PVZ a zaslaní na ÚIVP.
Kontrola odborného vzdelávania:
Kontrola realizácie odborného vzdelávania bude vykonávaná Ústredným kontrolným a skúšobným
ústavom poľnohospodárskym v Bratislave a povereným vzdelávacím zariadením - Agroinštitút, š.p.
Nitra.
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Termíny a miesta konania odborného vzdelávania na získanie osvedčenia budú stanovené po predložení prihlášok z VOJ.
Upozornenie: stanovený počet účastníkov – 20 na jednom školení nesmie byť prekročený, preto vopred upozorňujeme, aby VOJ ŽSR venovali náležitú pozornosť nielen prihláseniu, ale aj vyslaniu
prihlásených zamestnancov na odborné školenie na určené termíny.
2. OPAKOVANÉ ŠKOLENIA
Pri práci s chemickými látkami môže veľmi ľahko dôjsť k poškodeniu zdravia človeka. Identifikácia chemických látok vyskytujúcich sa na pracoviskách, zhodnotenie ich rizík a zavedenie príslušných bezpečnostných opatrení patrí v zmysle Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci v znení neskorších zmien a doplnkov k povinnostiam zamestnávateľa.
Cieľová skupina:
Zamestnanci s osvedčením v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
(resp. ničenie nežiaducej vegetácie na ŽSR) – APLIKÁCIA HERBICÍDOV.
Program školenia:
Zmeny v legislatíve, aktualizované informácie o podmienkach zaobchádzania s chemickými
látkami, týkajúce sa ich skladovania, používania, dopravy a likvidácie na základe aktualizovanej karty
bezpečnostných údajov, ktorú musí poskytnúť dodávateľ každému príjemcovi látky alebo zmesi v
štátnom jazyku.
V prípade
včasnej
informácie
o ďalších
nebezpečných
chemických
látkach,
s ktorými Vaši zamestnanci prichádzajú do styku bude snahou školiteľa doplniť program
odborného vzdelávania i opakovaného školenia o potrebné informácie o ďalšie chemické látky
a prípravky, s ktorými prichádzajú Vaši zamestnanci do styku pri odstraňovaní nežiaducej vegetácie.
Rozsah opakovaného školenia: 4 hodiny
Termíny konania a čas konania budú určené dodatočne, po zosumarizovaní požiadaviek z VOJ. O termínoch jednotlivých školení budete včas informovaní.
Počet účastníkov:
na jednom opakovanom školení max. 20 účastníkov.
Lektor:
p.Kalovská, IŠ IV Žilina
Vybavenie účastníkov:
Písacie potreby, Výkaz o vzdelávaní, Osvedčenie o absolvovaní odborného vzdelávania.
Ukončenie opakovaného školenia:
Absolvovanie opakovaného školenia bude zaznamenané účastníkovi do Výkazu o vzdelávaní a bude
mu vydané potvrdenie o účasti.
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V prílohe ponuky je „Prihláška“ na odborné vzdelávanie. Jej vyplneniu venujte pozornosť, požadované údaje sú potrebné k vystaveniu osvedčenia a evidencii vedenej PVZ a ÚKSUP-om v Bratislave.
Vyplnené „Prihlášky“ predložte na príslušný Inštitút vzdelávania v pôsobnosti Vašej zložky.
ŽSR ÚIVP si vyhradzuje právo na zmenu ponuky. Cena za poskytnuté služby bude v zmysle
aktuálne platného cenníka služieb.

3. Obchodné podmienky ŽSR ÚIVP




ŽSR ÚIVP poskytuje služby svojim odberateľom na základe:
riadne uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb, alebo
predloženej objednávky, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platného obchodného zákonníka.

V obchodnom vzťahu vystupuje ŽSR ÚIVP ako dodávateľ, ktorý poskytne odberateľovi objednané služby:





v požadovanom množstve, kvalite a v čase,
kvalifikovanými lektormi,
v priestoroch dodávateľa štandardne vybavených na účely poskytovaných služieb,
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem, predpisov ŽSR a učebných plánov.
Úhrada vzdelávacích aktivít

Odberatelia, ktorí majú uzavretú zmluvu o poskytovaní služieb so ŽSR ÚIVP vykonávajú
úhradu za realizovanú službu na základe vystavenej faktúry.
V prípade, že zmluvný odberateľ má voči ŽSR ÚIVP záväzky – neuhradené faktúry po dobe splatnosti, objednané služby hradí:
 v hotovosti do pokladne najskôr 3 dni pred realizáciou VA a najneskôr v deň realizácie VA,
alebo
 poštovou poukážkou najskôr 3 dni pred realizáciou VA a najneskôr v deň realizácie VA.
 bankovým prevodom najskôr 3 dni pred realizáciou VA a najneskôr v deň realizácie VA.
Odberateľom, voči ktorým eviduje ÚIVP dlhodobé pohľadávky bude poskytovanie služieb zo strany
ÚIVP pozastavené do doby ich vyrovnania.
Odberatelia, ktorí nemajú uzavretú zmluvu o poskytovaní služieb so ŽSR ÚIVP vykonávajú úhradu za objednané služby




v hotovosti do pokladne najskôr 3 dni pred realizáciou VA a najneskôr v deň realizácie služby,
poštovou poukážkou najskôr 3 dni pred realizáciou VA a najneskôr v deň realizácie služby,
bankovým prevodom najskôr 3 dni pred realizáciou VA a najneskôr v deň realizácie VA.
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Kontakty zamestnancov na úseku marketingu:
Priezvisko, meno,
Pracovisko
Kontakt
titul
Kyselicová Eva
IV Bratislava
02/2029 5847
Mobil: 0903 455 106
kyselicova.eva@zrs.sk
Jarná Lýdia Ing.
IV Žilina
041/2295352
Mobil: 0903 456 059
Jarna.lydia@zsr.sk
Sokolová Júlia
IV Zvolen
045/2293264
Mobil:0911 895 689
sokolova.julia@zsr.sk
Belászová Gabriela
IV Košice
055/2292704
Mobil: 0903 455 341
belaszova.gabriela@zsr.sk

Adresa
Šancová 102/A
831 04 Bratislava
Ul.1. mája 34
010 01 Žilina
Môťovská cesta č.6
960 03 Zvolen
Masarykova č.29
040 01 Košice
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Evidenčné číslo .....................
(vyplňuje PVZ)
PRIHLÁŠKA
na odborné vzdelávanie
realizované ŽSR ÚIVP v spolupráci s povereným vzdelávacím zariadením š. p. Agroinštitút, so
sídlom v Nitre
(číslo poverenia: 66/2012 zo dňa 16.01.2012-100)
v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácii,
v zmysle Zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. a Vyhlášky MPaRV SR č. 492 /2011.
Zamestnanec:
.........................................................................................
Priezvisko, meno, titul

............................................
Dátum a miesto narodenia

.................................................................................................................................................
Trvalé bydlisko – adresa
..................................................................................................................................
Názov a adresa
..................................................................
Pracovné zaradenie

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

Požiadavky na špeciálnu časť:
Skupina
Prípravky používané vo Vašej firme
CHL
HERBICÍDY – prípravky na ochranu rastlín, ktorých úlohou je likvidácia alebo podstatné zabrzdenie rastu burín
(Rosate TF, Dicopur a Roundup Biaktiv,)
Požiadavky na iné (nevymenované) CHL – skupina Herbicídy, s ktorými prichádza zamestnanec do
kontaktu pri výkone pracovnej činnosti:
.........................................................................................................................................................
Číslo z reg. denníka : .....................
(doplní odberateľ)
Odtlačok pečiatky organizácie:

.............................................................
Priezvisko, meno titul, podpis prihlasovateľa

Poverené vzdelávacie zariadenie vykonávajúce činnosť vyplývajúcu z poverenia MDPT SR
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Evidenčné číslo .....................
(vyplňuje PVZ)
PRIHLÁŠKA
na odborné vzdelávanie
realizované ŽSR ÚIVP v spolupráci s povereným vzdelávacím zariadením
š. p. Agroinštitút, so sídlom v Nitre
(číslo poverenia: 66/2012 zo dňa 16.01.2012-100)
v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácii,
v zmysle Zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. a Vyhlášky MPaRV SR č. 492 /2011.
P.č.

Priezvisko

Meno

Titul

Dátum
a miesto
narodenia

Adresa trvalého bydliska

Adresa odberateľa

Pracovné
zaradenie


Požiadavky na špeciálnu časť:
Skupina
Prípravky používané vo Vašej firme
CHL
HERBICÍDY – prípravky na ochranu rastlín, ktorých úlohou je likvidácia alebo podstatné zabrzdenie rastu burín
(Rosate TF, Dicopur a Roundup Biaktiv,)
Požiadavky na iné (nevymenované) CHL – skupina Herbicídy, s ktorými prichádza zamestnanec do
kontaktu pri výkone pracovnej činnosti:
.........................................................................................................................................................
Číslo z reg. denníka : .....................
(doplní odberateľ)
Odtlačok pečiatky organizácie:

.............................................................
Priezvisko, meno titul, podpis prihlasovateľa
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