na XXXII. celoslovenský seminár pre odborníkov v oblasti bezpečnosti práce,
ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktorý sa uskutoční v dňoch

20.03. – 22.03.2019
v Grand hoteli PERMON, Podbanské 18, 032 42 Pribylina www.hotelpermon.sk
Odborný garant:

Ing. Milan Fančovič, riaditeľ Inštitútu bezpečnosti práce

Organizačný garant:

Mgr. Simona Fančovičová

0911/775 600

Cieľ seminára:

Poznať povinnosti zamestnávateľa a riadiaceho personálu v zmysle legislatívy
v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi. Pripraviť
účastníkov tohto seminára k aplikácii účinných preventívnych opatrení v záujme
zamestnávateľov, nevyhnutných na zaistenie BOZP v pracovnom procese v zmysle
najnovšej legislatívy v tejto oblasti.

Strava:

20.03.2019 začína obedom od 12:00 do 14:30 hod.

Prezencia :

na 8. poschodí pred kongresovou sálou v stredu 20.03.2019 od 13:00 – 14:00 hod.
Pri registrácii požadujeme predloženie kópie dokladu o zaplatení.

Ubytovanie:

Ubytovanie sa platí hotelu Permon na mieste konania a rezervuje sa písomne
mailom na: kongres@hotelpermon.sk. Je možné sa ubytovať aj v hoteli Pieris - 10
min. chôdze od Permonu - odvoz vláčik "Permon Expres." Ubytovanie začína v stredu
20.03.2019 po 12:00 hod. a končí v piatok 22.03.2019 do 10:00 hod.

Doprava:

Pre účastníkov seminára, ktorí nepoužijú vlastnú dopravu, bude 20.03.2019 pred
železničnou stanicou v Liptovskom Mikuláši pristavený mikrobus hotela Permon
s odchodom o 12:25 hod. (bude čakať na rýchlik R 606 Liptov s odchodom z Košíc
o 10:07 hod. a s príchodom o 12:11 hod. do Liptovského Mikuláša a bude čakať na
rýchlik R 603 PSS Lišiak s odchodom z Bratislavy z hl. stanice o 8:13 hod. a
s príchodom o 11:47 hod. do Liptovského Mikuláša). Dňa 22.03.2019 odvezie
mikrobus účastníkov späť do L. Mikuláša o 08:00 hod. z hotela na stanicu.

Účastnícky poplatok: 170,-€ bez DPH (204 s 20% DPH)
pre členov Klubu IBP: 160,-€ bez DPH (192 s 20% DPH)
(v kalkulácii sú zahrnuté náklady na : zborník, zabezpečenie seminára, mzdy lektorov, stravné, kúpeľný poplatok, občerstvenie, doprava autobusom (železničná stanica L. Mikuláš - hotel a späť))

Účastníci seminára majú neobmedzený vstup do „Vodného sveta“ a parkovanie zdarma
Ceny ubytovania za osobu/noc pre účastníkov seminára
Hotel Permon**** : 90,-€ s DPH samostatná izba, 49,-€ s DPH dvojlôžková izba
Hotel Pieris*** :
80,-€ s DPH samostatná izba, 44,-€ s DPH dvojlôžková izba
Ubytovanie sa platí hotelu Permon na mieste konania a rezervuje sa písomne mailom na: kongres@hotelpermon.sk.

IBP, s.r.o.
Office: Mlynské nivy 70
821 05 Bratislava 2

odbornosť a kvalita je naša priorita

IČO : 35 859 857
IČ DPH : SK2020226846
č. účtu : 2625768457/1100

e-mail : ibp@ibp.sk
tel.:+421255566498
tel.:+421258270178(79)

www.ibp.sk

Záštita NIP
20.03.2019 streda
14:00 - 14:30

Otvorenie seminára - Ing. Milan Fančovič, riaditeľ IBP Bratislava
Slávnostný príhovor - Ing. Karol Habina, generálny riaditeľ NIP Košice

14:30 - 14:45 Ing. Milan Fančovič, prezident Slovenskej Komory BOZP a OPP
▪ Informácia o činnosti Slovenskej Komory BOZP a OPP
14:45 - 16:00 Aktuálne otázky BOZP z pohľadu inšpekcie práce, Ing. Ján Trcka a Ing. Michal Horňak
▪ Legislatíva BOZP v doprave, Kompetencia odborného zástupcu na výchovu a vzdelávanie
podľa § 27 ods. 6 zákona 124/2006 Z. z., Uznávanie elektronickej a písomnej dokumentácie
BOZP, 25. výročie založenia európskej agentúry EU-OSHA v Bilbau, Zdravé pracoviská
kontrolujú nebezpečné látky, Prevenčné aktivity NIP
16:00 - 17:30 Ing. Marián Foltín, HIP, Inšpektorát práce Bratislava
▪ BOZP pri prevádzkovaní mobilných prostriedkov (požiadavky na používanie mobilných
prostriedkov podľa NV 392/2006 Z. z., pracovná úrazovosť pri prevádzkovaní mobilných
prostriedkov)
▪ Nová STN 268805:12-2018 (od 1.12.2018) Motorové vozíky. Základné požiadavky.
Požiadavky na kvalifikáciu
20:00 hod.

Večerný raut s tombolou za účasti lektorov a hostí seminára na 4. poschodí hotela

21.03.2019 štvrtok
09:00 - 11:00 Odborný blok ochrany pred požiarmi
Ing. Ladislav Ivan, Vedúci Požiarna ochrana / Záchranný systém, Volkswagen Slovakia
▪ Sinergické efekty podnikových záchranných zložiek
▪ Riziká vysokonapäťových trakčných batérii v automobilovom priemysle
Ing. Milan Ivanič, Operačno-technický riaditeľ, Falck Fire Services Bratislava
▪ Využívanie bezpilotných lietajúcich zariadení pre vykonávanie činností zvyšujúcich
protipožiarnu bezpečnosť
▪ Alternatívy hasenia gumených pneumatík
Mgr. Beata Janatová, lektor IBP Bratislava
▪ Oboznámenie o nedostatkoch a dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa praktického
vykonávania činnosti TPO
11:00 - 12:00 RNDr. Ing. Dušan Skarba, Inžinierstvo bezpečnosti technologických procesov „IB“
▪ Čo má zvládnuť bezpečnostný technik pre vylúčenie nebezpečenstva od statickej elektriny.
Ako riadiť a riešiť nebezpečné prejavy elektrostatických nábojov, merania prejavov
elektrostatických polí – pragmatické zvládnutia v praxi, riešenia pre priestory kancelárií až
po zložité technologické procesy, udalosti spojené s neželanými prejavmi výbojov
kumulovaných elektrostatických nábojov v praxi
12:00 - 13:00 Prestávka na obed
13:30 - 14:00 Ing. Vladimír Beno, Ingénieur de sécurité PCA Slovakia
▪ Nadobudnutie choroby z povolania u zamestnanca z pohľadu zamestnávateľa
▪ Navrhované zmeny vo Vyhláške č. 448/2007 Z. z. ku kategorizácii prác a súvisiace predpisy
14:00 - 16:00 MUDr. Viliam Bršiak, MPH, Pro Benefit Púchov
▪ Nebezpečné chemické látky na pracovisku (ochorenia kože, alergie, respiračné ochorenia),
možnosti získania ochorení pri pracovnej činnosti a návrhy preventívnych riešení
▪ Zmeny vo Vyhláške č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného
prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach
návrhu na zaradenie prác do kategórií

22.03.2019 piatok
09:00 - 11:00 JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví Praha
▪ Přestupky a správní delikty právnických osob na úseku bezpečnosti práce z pohledu
soudního znalce
▪ Nejčastější porušení ze strany zaměstnavatelů a zaměstnanců
▪ Trestněprávní aspekt porušení bezpečnosti práce

