
Zmena organizácie BOZP školení pre vodičov kamiónovej dopravy na 

dovoz dreva do MSCP 

Od 1.10.2022 budeme meniť spôsob BOZP školenia vodičov: 
Školenia vodičov a vydávanie vstupných kariet do areálu MSCP Ružomberok (vstupka) pre vodičov bude organizovať 
priamo Slovwood 
Školenia vodičov budú organizované online. 
Platnosť školení bude dva roky 
Po uplynutí platnosti školenia bude potrebné vykonať opakované BOZP školenie 
 

Postup krokov pri vydaní, NOVEJ „VSTUPKY“ pre vodičov: 
 

1. Dopravca požiada Slovwood o vydanie vstupnej karty pre vodiča, prostredníctvom formulára Žiadosť o vydanie 
oprávnenia na vstup do areálu MSCP. Xls súbor, ktorý je k dispozícii vo WLS v sekcii Kmeňové údaje/Dokumenty na 
stiahnutie/názov súboru Žiadosť o vydanie oprávnenia na vstup do areálu MSCP. Vyplnený formulár treba zaslať na e-
mailové adresy: bartolomej.kamenik@mondigroup.com, paulina.migalova@mondigroup.com.  
V prípade vydania novej vstupky pre vodiča netreba vypisovať Osobné číslo (bude následne vygenerované 
automaticky). E-mailová adresa musí byť vlastná e-mailová dresa vodiča (nesmie sa opakovať u iného vodiča). 
Príklad: 

 
 
2. Slovwood pripraví vstupnú kartu pre vodiča a zabezpečí odovzdanie karty vodičovi. Vodič si ju môže prevziať 
v pracovnom čase na Slovwood-e. 
3. Slovwood zaznamená požiadavku na školenie do eLP (školiaci portál, cez ktorý zabezpečujeme online školenia). 
4. Vodičovi príde oznam do e-mailu. Mail bude obsahovať link s internetovou adresou na školenie, ako aj 
prihlasovacie údaje na školenie.  
5. Vodič môže vykonať školenie  

a. ONLINE: Pomocou prihlasovacích údajov uvedených v e-maily sa prihlási do systému a následne  klikne na 
kolónku Školenie pre dovozcov dreva a biomasy. Systém zobrazí prezentáciu. Po jej preštudovaní vodič  
absolvuje test s 12 otázkami. 

b. NA VSTUPE č.4: Druhá možnosť je vykonať toto školenie na kiosku na vstupe č.4 (tam kde sa tlačia DL). 
Vodič priloží vstupnú kartu pre vodiča k čítačke ID kariet a kiosk mu automaticky zobrazí školenie na ktoré 
prstom klikne. Systém zobrazí prezentáciu. Po jej preštudovaní vodič  absolvuje test s 12 otázkami. 

6. Po vykonaní školenia môže vodič vstúpiť do závodu. 
 

Postup krokov pri opakovanom školení na predĺženie platnosti „vstupiek“: 
 

1. Aktuálnu platnosť „vstupiek“ pre vodičov nájdete vo WLS v sekcii Kmeňové údaje/Dokumenty na stiahnutie/ súbor 
Platnosť školení vodičov. Na základe osobného čísla (uvedené na vrchnej strane vstupnej karty pre vodiča) zistíte 
platnosť školenia vodiča. Platnosť nového školenia je 24 mesiacov. 

2. Najneskôr dva mesiace pred skončením platnosti školenia vodiča musia dopravné spoločnosti zaslať formulár 
Žiadosť o vydanie oprávnenia na vstup do areálu MSCP pre vodičov, ktorí majú aktuálne platný vstup do areálu 
MSCP. Xls súbor, ktorý je k dispozícii vo WLS v sekcii Kmeňové údaje/Dokumenty na stiahnutie/názov súboru 
Žiadosť o vydanie oprávnenia na vstup do areálu MSCP. Formulár je potrebné zaslať e-mailové adresy: 
bartolomej.kamenik@mondigroup.com, paulina.migalova@mondigroup.com.  

          Príklad: 

 
3. E-mailová adresa na vodiča musí byť jedinečná. V prípade že vodič nemá vlastnú e-mailovú adresu, odporúčame 

aby si ju vytvoril. Zjednoduší si tým prístup k e-learningovým školeniam (nemusí absolvovať školenie na kiosku). Na 
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e-mailovú adresu mu systém odošle upozornenie o ukončení platnosti školenia a nebude musieť robiť školenia na 
kiosku. 

4. 30 dní pred expiráciou platnosti systém vodiča upozorní (každých 7 dní), že mu končí platnosť školenia (platí len 
pre vodičov, ktorí poskytnú svoju e-mailovú adresu). Požiadavka na vykonanie školenia bude v systéme 60 dní 
potom automaticky zanikne. 

5. Vodičovi príde oznam do e-mailu. Mail bude obsahovať link s internetovou adresou na školenie, ako aj 
prihlasovacie údaje na školenie.  

6. Vodič môže vykonať školenie  
a. ONLINE: Pomocou prihlasovacích údajov uvedených v e-maily sa prihlási do systému a následne  klikne na 

kolónku Školenie pre dovozcov dreva a biomasy. Systém zobrazí prezentáciu. Po jej preštudovaní vodič  
absolvuje test s 12 otázkami. 

b. NA VSTUPE č.4: Druhá možnosť je vykonať toto školenie na kiosku na vstupe č.4 (tam kde sa tlačia DL). 
Vodič priloží vstupnú kartu pre vodiča k čítačke ID kariet a kiosk mu automaticky zobrazí školenie na ktoré 
prstom klikne. Systém zobrazí prezentáciu. Po jej preštudovaní vodič  absolvuje test s 12 otázkami. 

7. Po vykonaní školenia môže vodič vstúpiť do závodu. 
8. Vodič, ktorý nebude mať absolvované BOZP školenie bude vpustený do závodu len za bránu a preberač ho vyzve 

aby za bránou odstavil kamión a išiel urobiť školenie na kiosk. V prípade že pôjde ďalej na vykládku alebo príde 
druhý krát s neabsolvovaným školením bude mu udelená pokuta za neoprávnený vstup do závodu vo výške 1000€.  

 


