ODBORNÝ PROGRAM
Záštita NIP

24.10.2018 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
- Informácie o vytvorení Slovenskej Komory BOZP a OPP a zameraní jej činnosti
14:45-16:30 Odborný blok aktuálnych príspevkov Národného inšpektorátu práce
- Domácka práca a telepráca – podmienky výkonu z pohľadu Inšpekcie práce –
JUDr. Rudolf Kubica, HIP IP ZA
- Nerovnováha požiadaviek na vzdelávanie BOZP realizovanom bezpečnostným
technikom - zamestnancom a bezpečnostným technikom - fyzickou osobou podnikateľom
- Mgr. Mária Múdra
- Za aké konkrétne závažné nedostatky v oblasti výchovy a vzdelávania môže NIP odobrať
oprávnenie – JUDr. Ivana Olachová
- Diskusia k odbornej spôsobilosti a odbornej praxi podľa prílohy č. 2a zákona č. 124/2006
Z. z. - Ing. Michal Horňak
16:30-17:30 Ing. Marián Foltín, HIP, Inšpektorát práce Bratislava
- Podmienky na vydanie preukazu alebo osvedčenia inšpektorátom práce – praktické
poznatky pri vybavovaní žiadostí.
17:30-18:00 Mgr. Milan Chovanec, BOZPO, s.r.o.
- Novinky softvérovej aplikácie Eboz v roku 2018
20:00

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

25.10.2018 štvrtok
09:00-10:30 Mgr. Beata Janatová, lektor IBP Bratislava
- Zmeny v požiadavkách na odbornú spôsobilosť pri projektovaní, zabudovávaní
požiarnotechnických zariadení. Rozdiel v požiadavkách na sprievodnú dokumentáciu pri
odovzdávaní požiarnotechnických zariadení. Požiadavky na prevádzkovanie požiarnych
zariadení, vrátane zmien požiadaviek rozsahu sprievodnej dokumentácie.
10:30-11:30 prof. Ing. Karol Balog, PhD., Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality, MTF Trnava
- Riziká chemických látok a prípravkov v oblasti ochrany pred požiarmi
11:30-12:30 Ing. Tomáš Doboš, Slovnaft a.s.
- Príklady znižovania rizík v oblasti ochrany pred požiarmi v spoločnosti Slovnaft
12:30-13:30 Prestávka na obed
13:30-14:00 Ing. Juraj Kiripolský, ved. Manažment zdravia, Volkswagen Slovakia, a.s.
- Zdravotná starostlivosť ako súčasť ochrany zdravia zamestnanca
14:00-16:00 MUDr. Viliam Bršiak, MPH, Pro Benefit Púchov
- Novela NV SR 355/2006 (od 1.5.2018) o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou chemickým faktorom pri práci (základné povinnosti zamestnávateľov,
ktorých zamestnanci manipulujú s nebezpečnými chemickými faktormi). Lekárske
preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
- Hodnotenie fyzickej záťaže – bremená, pracovné polohy. Potrebné zmeny v tabuľke
smerných hmotnostných hodnôt. Ako je dodržiavaná únosná tepelná záťaž u
zamestnancov po aplikácii Vyhlášky 99/2016 Z.z. v praxi?
- Zmeny vo Vyhláške 448/2007 Z. z. (od 1.4.2018) 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

26.10.2018 piatok
09:00-11:00 Ing. Tibor Račko, IBP Bratislava
- Praktické uplatnenie ochrany osobných údajov (GDPR) v podmienkach činnosti BTS,
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. a vyhlášky 158/2018 Z.z.

