INŠTITÚT BEZPEČNOSTI PRÁCE
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J. Stanislava 1, 841 05 Bratislava, certifikovaná a akreditovaná organizácia na
vykonávanie služieb, výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP, OPP a PZS.
IBP je členom AIVD v SR a podporuje SKBOZP a OPP

Základný kurz bezpečnostných technikov

VS 50

Kurz organizujeme v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov na základe schváleného
projektu Národným inšpektorátom práce pod č. oprávnenia VVZ-000010-06-01.2. Kurz bezpečnostných technikov sa končí
záverečným overovaním vedomostí a vydaním osvedčenia o kvalifikácii bezpečnostného technika s celoštátnou platnosťou.
Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
BONUS: účastníci získajú potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci, certifikát § 20 – poučená osoba,
workshop „ Stal sa úraz, čo robiť “ a 20 % zľavu na softvér eboz
Termíny : prihlásiť sa
1. sústredenie - prezenčná forma
2. sústredenie - dištančná forma
3. sústredenie - dištančná forma
4. sústredenie - prezenčná forma

VS 50
17.09. - 21.09.2018
24.09. - 28.09.2018
01.10. - 05.10.2018
08.10. - 12.10.2018

Overovanie vedomostí:
15.10. - 16.10.2018

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Rozsah: 176 hodín, Miesto: Bratislava
Cena: 450 € bez DPH (540 € s DPH 20%)

VS 51

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa uskutočňuje v zmysle § 11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov v rozsahu troch týždňových sústredení. Cieľom základnej odbornej prípravy je získanie
teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na výkon funkcie technika
požiarnej ochrany. Na záver získa účastník potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technika požiarnej ochrany,
ktoré je potrebné predložiť skúšobnej komisii na príslušnom krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru. Pre
účastníkov z Bratislavského kraja organizačne zabezpečíme aj skúšku odbornej spôsobilosti. Podmienkou zaradenia do odbornej
prípravy je ukončené úplné stredné vzdelanie.
BONUS: účastníci získajú príručku protipožiarnej bezpečnosti a ochrany
Termíny : prihlásiť sa
1. sústredenie
2. sústredenie
3. sústredenie

VS 51
01.10. - 05.10.2018
15.10. - 19.10.2018
05.11. - 09.11.2018

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a ABT

Rozsah: 120 hodín, Miesto: Bratislava
Cena: 315 € bez DPH (378 € s DPH 20%)

VS 52,53,54

Kurz organizujeme v zmysle § 23 ods. 6 a § 24 ods. 10 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v znení neskorších predpisov pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí sú povinní
absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu. Program kurzu je zameraný na najnovšie zmeny
v legislatíve BOZP a pracovného prostredia v zmysle vyhlášky č. 356/2007 Z.z.
BONUS: účastníci získajú CD s aktuálnymi predpismi
Termín:

11.09. - 12.09.2018 prihlásiť sa
17.10. - 18.10.2018 prihlásiť sa
06.12. - 07.12.2018 prihlásiť sa

VS 52
VS 53
VS 54

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Rozsah: 16 hodín, Miesto: Bratislava
Klubová Cena: 59 € bez DPH (70,8 € s DPH 20%)
Cena: 67 € bez DPH (80,4 € s DPH 20%)

VS 55,56,57

Je organizovaná pre technikov požiarnej ochrany, ktorým končí 5-ročná platnosť osvedčenia a v termíne konania aktualizačnej
odbornej prípravy im platí osvedčenie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany. Aktualizačná odborná príprava sa
vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znp. Cieľom je oboznámiť účastníkov so zmenami v
legislatíve za posledných 5 rokov. Pre účastníkov z Bratislavského kraja organizačne zabezpečíme aj skúšku odbornej
spôsobilosti na krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Bratislave.
Termíny:

08.10. - 10.10.2018 prihlásiť sa
12.11. - 14.11.2018 prihlásiť sa
03.12. - 05.12.2018 prihlásiť sa

VS 55
VS 56
VS 57

Rozsah: 30 hodín, Miesto: Bratislava
Cena: 130 € bez DPH (156 € s DPH 20%)

BONUS: účastníci získajú CD s aktuálnymi predpismi
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

Príprava ku skúškam - AUTORIZOVANÝ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK

VS 58

Prípravu organizujeme pre bezpečnostných technikov minimálne s dvojročnou praxou, ktorí sa chcú prihlásiť na vykonanie skúšky
podľa § 24 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov na získanie kvalifikácie autorizovaného
bezpečnostného technika.
Termín:

podľa záujmu prihlásiť sa

VS 58

BONUS: účastníci získajú CD s aktuálnymi predpismi

Rozsah: 16 hodín, Miesto: Bratislava
Klubová Cena: 50 € bez DPH (60 € s DPH 20%)
Cena: 55 € bez DPH (66 € s DPH 20%)

Príprava ku skúškam - TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

VS 59

Prípravu organizujeme pre osoby, ktoré sa chcú prihlásiť na vykonanie skúšky na príslušnom krajskom riaditeľstve Hasičského
a záchranného zboru podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znp. a pre technikov požiarnej ochrany, ktorým
končí 5 - ročná platnosť osvedčenia a chcú si obnoviť svoje vedomosti.
Termín:

podľa záujmu prihlásiť sa

VS 59

BONUS: účastníci získajú CD s aktuálnymi predpismi

Rozsah: 16 hodín, Miesto: Bratislava
Klubová Cena: 50 € bez DPH (60 € s DPH 20%)
Cena: 55 € bez DPH (66 € s DPH 20%)

Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi

VS 60

Na seminári budú účastníci oboznámení s legislatívnymi zmenami právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP, s riešením
konkrétnych prípadov z praxe. Súčasťou obsahového zamerania je aj výmena praktických skúseností z oblasti bezpečnosti
práce, technických zariadení, ergonómie, hygieny, pracovného prostredia a ochrany pred požiarmi.
Miesto : Podbanské Grand Hotel Permon****

Termín : 24.10. - 26.10.2018
prihlásiť sa

Klubová Cena: 160 € bez DPH (192 € s DPH 20%)
Cena: 170 € bez DPH (204 € s DPH 20%)

Ubytovanie sa platí hotelu na mieste konania a rezervuje sa písomne mailom na: kongres@hotelpermon.sk
Účastníci seminára majú vstup do vodného sveta zdarma. V kalkulácii sú zahrnuté náklady na zabezpečenie seminára, honoráre
lektorov, občerstvenie, stravovanie, zborník, doprava mikrobusom (stanica Liptovský Mikuláš - hotel a späť).

Kurz Lektor

VS 61

Kurz je určený pre osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých a je zameraný na výcvik lektorských
zručností. Je určený tiež bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným
záujemcom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých. Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu sa vyžaduje
u školiteľov ako jedna z podmienok na vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. (4) ods.
1 zákona č. 124/2006 Z. z. Kurz Lektor je akreditovaný MŠ SR pod číslom: 2213/2014/94/1 a prebieha prezenčnou formou
v rozsahu 48 hodín a dištančnou formou v rozsahu 52 hodín. Končí sa overovaním vedomostí a vydaním osvedčenia, ktoré sa
požaduje ako jedna z podmienok pre vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP dodávateľským
spôsobom s celoštátnou platnosťou.
Termín :

podľa záujmu prihlásiť sa
1. týždeň - prezenčná forma
2. týždeň - dištančná forma

VS 61

Rozsah: 100 hodín, Miesto: Bratislava
Klubová Cena: 160 € bez DPH (192 € s DPH 20%)
Cena: 170 € bez DPH (204 € s DPH 20%)

Kurzy elektrotechnikov s preskúšaním na § 21, § 22 a § 23 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.

VS 62,63

Kurz realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. na
základe schváleného projektu Národným inšpektorátom práce pod č. oprávnenia VVZ-0629/07-05.1. Kurz je určený pre
pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Program kurzov je zameraný na oboznamovanie účastníkov
s právnymi predpismi v oblasti BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov.
Po úspešnom absolvovaní kurzu účastníci získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s celoštátnou platnosťou.
Pre získanie osvedčenia bez obmedzenia napätia a osvedčenia pre objekt s nebezpečenstvom výbuchu (B) je príplatok
za každé 30,00 € s DPH.
BONUS: účastníci získajú príručku - Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov
§ 21 - elektrotechnik (18 hodín)
§ 22 - samostatný elektrotechnik (21 hodín)
§ 23 - elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky (24 hodín)
Termíny :

26.09. - 27.09.2018 prihlásiť sa
21.11. - 22.11.2018 prihlásiť sa

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

odbornosť a kvalita je naša priorita

VS 62
VS 63

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

Klubová Cena: 67 € bez DPH (80,4 € s DPH 20%)
Cena: 75 € bez DPH (90 € s DPH 20%)
Klubová Cena: 75 € bez DPH (90 € s DPH 20%)
Cena: 84 € bez DPH (100,8 € s DPH 20%)
Klubová Cena: 75 € bez DPH (90 € s DPH 20%)
Cena: 84 € bez DPH (100,8 € s DPH 20%)
Miesto: Bratislava

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

www.ibp.sk

Kurzy pre odborníkov vykonávajúcich poučenie na § 20 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.

VS 64,65

Program kurzov je zameraný na oboznamovanie bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov,
požiarnych technikov a osôb bez elektrotechnického vzdelania s právnymi predpismi v oblasti BOZP pri práci na elektrických
zariadeniach a získanie odbornej spôsobilosti na výkon požadovanej práce. Na základe účasti na kurze bude účastníkom vydaný
certifikát o odbornej spôsobilosti na § 20 – poučená osoba s celoštátnou platnosťou.
Termíny:

26.09.2018 prihlásiť sa
21.11.2018 prihlásiť sa

VS 64
VS 65

Rozsah: 3 hodiny, Miesto: Bratislava
Klubová Cena: 25 € bez DPH (30 € s DPH 20%)
Cena: 30 € bez DPH (36 € s DPH 20%)

Elektrotechnické minimum pre neelektrikárov

VS 66

Elektrotechnické minimum je nadstavbové štúdium pre získanie základného elektrotechnického vzdelania potrebného k získaniu
osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov s celoštátnou platnosťou. Kurz je akreditovaný MŠ SR pod číslom:
2213/2017/99/1. Cena zahŕňa nadstavbové štúdium, učebné materiály, vydanie osvedčenia o elektrotechnickom minime,
osvedčenia na § 21 (č. oprávnenia NIP: VVZ-0629/07-05.1) a potvrdenia o absolvovaní kurzu poskytovania prvej pomoci
pri zásahu elektrickým prúdom. Minimálne požiadavky na vstupné vzdelanie uchádzača: ÚSO, gymnázium, stredné odborné
vzdelanie technického zamerania.
Termín:

október 2018 prihlásiť sa
prezenčná forma : učebne STU FEI
dištančná forma: e - learning

VS 66

Rozsah: 400 hodín, Miesto: Bratislava
Cena: 750 € bez DPH (900 € s DPH 20%)

Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov EZ - § 21, § 22, § 23, § 24

VS 67,68

Aktualizačná odborná príprava je určená pre osoby vykonávajúce činnosti na technických zariadeniach elektrických a je
organizovaná na základe schváleného projektu Národným inšpektorátom práce pod č. oprávnenia VVZ-0629/07-05.1 a VVZ0608/07-05.2 Cieľom aktualizačnej odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov s novými právnymi predpismi a zmenami v BOZP,
technickými normami a ich uplatňovaním v praxi v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších
predpisov, vyhl. č. 356/2007 Z.z. a vyhl. č. 508/2009 Z.z. Program a obsah vzdelávania je pre celú skupinu odborníkov a je
v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z vyhlášky č. 356/2007 Z.z. na aktualizačnú odbornú prípravu. Podmienkou platnosti
osvedčenia je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti účastníka podľa § 16 ods. 2 písm. c) zákona 124/2006 vznp.
Termíny:

26.09.2018 prihlásiť sa
21.11.2018 prihlásiť sa

VS 67
VS 68

Rozsah: 8 hodín, Miesto: Bratislava
Klubová Cena: 42 € bez DPH (50,4 € s DPH 20%)
Cena: 46 € bez DPH (55,2 € s DPH 20%)

Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami

VS 69,70

Odborná príprava základná aj aktualizačná po 5 rokoch je určená pre zamestnancov pracujúcich s nebezpečnými chemickými
faktormi, s veľmi toxickými a toxickými látkami a prípravkami klasifikovanými ako T+ a T, pre predajcov prípravkov na ochranu
rastlín klasifikovanými ako T+ a T, pre zamestnancov pracujúcich s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie
klasifikovanými ako T+ a T, na prácu s prípravkami klasifikovanými ako T+ a T a na reguláciu živočíšnych škodcov na
profesionálne použitie. Cieľom odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov s novými legislatívnymi bezpečnostnými a hygienickými
predpismi platnými v tejto oblasti. Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy s celoštátnou platnosťou, ktorá je
akreditovaná MŠ SR pod číslom: 2213/2014/14/1.
Termíny:

25.09.2018 prihlásiť sa
20.11.2018 prihlásiť sa

VS 69
VS 70

Rozsah: 10 hodín, Miesto: Bratislava
Klubová Cena: 59 € bez DPH (70,8 € s DPH 20%)
Cena: 63 € bez DPH (75,6 € s DPH 20%)

Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci

VS 71

Odborná príprava základná aj aktualizačná po 5 rokoch je určená pre zamestnancov na stavbách s výskytom azbestu v zmysle
§ 9 NV SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou prachu z azbestu, osoby
pripravujúce sa na pracovné činnosti pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích
prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach spojených s manipuláciou s materiálmi obsahujúcimi azbest a s
expozíciou azbestovému prachu a pre osoby zodpovedné za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov
obsahujúcich azbest zo stavieb. Cieľom odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov s novými legislatívnymi predpismi o ochrane
zdravia, s bezpečnými pracovnými postupmi vrátane nebezpečných účinkov azbestu na zdravie človeka. Účastníci získajú
osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy s celoštátnou platnosťou, ktorá je akreditovaná MŠ SR pod číslom:
2213/2014/14/2.
Termíny:

podľa záujmu prihlásiť sa

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

odbornosť a kvalita je naša priorita

VS 71

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

Rozsah: 10 hodín, Miesto: Bratislava
Klubová Cena: 55 € bez DPH (66,0 € s DPH 20%)
Cena: 59 € bez DPH (70,8 € s DPH 20%)

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

www.ibp.sk

Kurz pre koordinátorov bezpečnosti na stavenisku v zmysle § 6 NV č. 396/2006 Z. z.

VS 72

Kurz je určený pre autorizovaných bezpečnostných technikov, bezpečnostných technikov, vedúcich zamestnancov a všetkých,
ktorí si chcú zvýšiť svoju odbornú úroveň v danej oblasti pri výkone funkcie koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 6 Nariadenia
vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Účastníci získajú certifikát o
absolvovaní školenia s celoštátnou platnosťou.
Termíny:

podľa záujmu prihlásiť sa

BONUS:

účastníci získajú CD s aktuálnymi predpismi

Rozsah: 8 hodín, Miesto: Bratislava
Klubová Cena: 92 € bez DPH (110,4 € s DPH 20%)
Cena: 100 € bez DPH (120,0 € s DPH 20%)

VS 72

Kurz poskytovania prvej pomoci akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR

VS 73,74

Kurz prvej pomoci je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR pod č. Z30410-2015-OZdV ako vzdelávacia aktivita, ktorú
je zamestnávateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP a vyhlášky č. 398/2010 Z.z.
Cieľom 8 hodín trvajúceho kurzu je pripraviť zamestnanca na poskytovanie prvej pomoci so zameraním na záchranu života
a zmiernenie následkov pri úrazoch a náhlych ochoreniach osôb na pracovisku. Kurz organizujeme na základe požiadaviek firiem
pre vybraných zamestnancov. Kurz je ukončený skúškou a odovzdaním potvrdenia o absolvovaní kurzu prvej pomoci pre
absolventa s celoštátnou platnosťou.
IBP organizuje akreditovaný kurz prvej pomoci v dvoch formách vzdelávania:
1.
2.

Klasická forma: kombinácia prezenčnej a simulačnej formy – frekventanti sú 8 hodín fyzicky prítomní na teoretickej aj
praktickej časti v mieste konania kurzu.
Novinka: kombinácia dištančnej a simulačnej formy – frekventanti sú fyzicky prítomní v mieste konania kurzu len na
praktickej časti vzdelávania v rozsahu 5 hodín; teoretickú časť absolvujú dištančne s podporou elektronického vzdelávania
(e-learning). Bližšie informácie : www.ibp.sk/kurzy.html

Poznámka: IBP pre podporu implementácie programu prvej pomoci na pracovisku realizuje aj informačné školenia pre
všetkých zamestnancov v rozsahu 2 hodín (bez overovania znalostí a udeľovania potvrdení).
Termíny:

podľa záujmu prihlásiť sa
podľa záujmu

VS 73
VS 74

Rozsah : 8 hodín
Rozsah : 3 hodiny (online)
Rozsah : 5 hodín (prezenčne)

Klubová Cena: 25 € bez DPH (30 € s DPH 20%)
Cena: 40 € bez DPH (48 € s DPH 20%)

Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov PZ, TZ a ZZ

VS 75,76,77

Aktualizačná odborná príprava je určená pre osoby vykonávajúce činnosti na technických zariadeniach plynových, tlakových a
zdvíhacích. Cieľom je oboznámiť účastníkov s novými právnymi predpismi a zmenami v BOZP, technickými normami a ich
uplatňovaním v praxi v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov, vyhl. č. 356/2007 Z.z. a vyhl.
č. 508/2009 Z.z. Program a obsah vzdelávania je pre celú skupinu odborníkov a je v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi
z vyhlášky č. 356/2007 Z.z. na aktualizačnú odbornú prípravu. Podmienkou platnosti osvedčenia je potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti účastníka podľa § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. v znp.
Termíny:

PZ 10.12.2018 prihlásiť sa
TZ 10.12.2018 prihlásiť sa
ZZ 11.12.2018 prihlásiť sa

Rozsah: 8 hodín, Miesto: Bratislava
Klubová Cena: 42 € bez DPH (50,4 € s DPH 20%)
Cena: 46 € bez DPH (55,2 € s DPH 20%)

VS 75
VS 76
VS 77



registračný formulár nájdete na našej webovej stránke www.ibp.sk/registracia, kde sa môžete bezplatne registrovať ako
fyzická osoba, živnostník, podnikateľ alebo firma



VÝHODY: nižšie ceny kurzov, seminárov, workshopov, jednoduchšie prihlasovanie sa na všetky akcie (náš systém za Vás
automaticky vyplní osobné údaje v prihláške), vernostný program odmeňovania aktívnych členov klubu (na konci roka bude
prebiehať žrebovanie výhercov o atraktívne ceny), budeme Vás pravidelne informovať o blížiacich sa akciách, novinkách a o
povinných zákonných aktualizáciách v oblasti BOZP a OPP tak, aby Vaše osvedčenia a preukazy boli, vždy platné !



Pre záujemcov o rekvalifikáciu poskytujeme možnosť absolvovať vybrané vzdelávacie aktivity z našej ponuky aj
prostredníctvom
programu
RE-PAS,
ktoré
prepláca
Úrad
práce,
sociálnych
vecí
a
rodiny.

V prípade Vášho záujmu o naše kurzy, vzdelávanie alebo dodávateľské služby prosím kontaktujte:
 vzdelávanie

►

Mgr. Simona Fančovičová

vzdelavanie@ibp.sk

(mobil: 0911 775 600)

 služby BOZP a OPP

►

Mgr. Stanislav Zemanovič

zemanovic@ibp.sk

(mobil: 0918 954 396)

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

