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Humania spol. s r.o.
Strečnianska 13
851 05 Bratislava

Evidenčné číslo osvedčenia: E/60/2020/ODRŽŠ

Číslo POA: 3337/2018/77/1

OSVEDČENIE
o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania

Meno a priezvisko: Viktor Bajus
Dátum a miesto narodenia: 7.8.1979, Košice
Úspešne absolvoval odbornú prípravu na prácu
s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych
škodcov na profesionálne použitie
v čase
v rozsahu 16 hodín (celkový počet hodín)
s odborným obsahom:
a) právne predpisy upravujúce prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie
a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
b) epidemiológia, základy z mikrobiológie vo vzťahu k činnosti
c) práca s nebezpečnými chemickými faktormi, ochrana zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, zdravotná a odborná spôsobilosť,
klasiﬁkácia chemických látok, posudzovanie rizika
d) toxikológia - základné pojmy, cesty vstupu toxických látok do organizmu, druhy a príznaky
otráv
e) Dezinfekcia - prehľad skupín dezinfekčných prostriedkov, ich účinok, pracovné postupy,
spôsob aplikácie a hodnotenie účinnosti, ochranná a ohnisková dezinfekcia
f) Dezinsekcia - základné pojmy, prehľad druhov škodlivého hmyzu, vývojové cykly, prehľad
skupín prípravkov, spôsoby aplikácie a mechanizmus účinku, prírodné ohniskové nákazy,
pracovné postupy, postreková technika, preventívna a represívna dezinsekcia, ochrana a
bezpečnosť zdravia pri práci
g) Deratizácia - základné pojmy, biológia škodlivých hlodavcov, prehľad skupín
deratizačných prípravkov, spôsoby deratizácie, spôsoby aplikácie a mechanizmus účinku,
dávkovanie, pracovné a technologické postupy, vyhodnotenie účinnosti, preventívne
opatrenia proti vnikaniu, zahniezdeniu, pomnoženiu, hlavné zásady ochrany a bezpečnosti
pri práci
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Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania vydané podľa § 14 ods. 9 zákona
č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V Bratislave dňa 14.10.2020

.....................................................................
MUDr. Ronald Hlavatý, MPH
odborný garant

.....................................................................
MVDr. Mgr. Žoﬁa Klenovčanová, MPH
konateľ spoločnosti

