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

21.05.2019 utorok
v APOLLO HOTEL **** Dulovo námestie 1, 821 08 Bratislava www.apollohotel.sk
Odborný garant:

Ing. Milan Fančovič, riaditeľ Inštitútu bezpečnosti práce

Organizačný garant:

Mgr. Simona Fančovičová

ibp@ibp.sk 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:

Občerstvenie o 09:00 hod. a 13:30 hod., obed od 11:30 hod. do 12:30 hod.

Prezencia :

na 2. poschodí pred sálou Artemis+Apolon v utorok 21.05.2019 od 08:00 - 09:00
hod. Pri platbe prevodom pred začiatkom podujatia požadujeme pri registrácii
predloženie kópie dokladu o zaplatení.

Doprava:

Z hlavnej železničnej stanice autobusom č. 201 smer Dolné hony, Čiližská
(vystúpiť na zástavke Saleziáni) a prestúpiť na autobus č. 68 smer Petržalka,
Holíčska (vystúpiť na zastávke Dulovo námestie) alebo autobusom č. 201
(vystúpiť na zastávke Trhovisko) prestúpiť na autobus č. 50 smer Petržalka, Aupark
(vystúpiť na zastávke Dulovo námestie)
Zo železničnej stanice Nové Mesto autobusom č. 50 smer Petržalka, Aupark
(vystúpiť na zastávke Dulovo námestie)
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy autobusom č. 50 smer Petržalka, Aupark
(vystúpiť na zastávke Dulovo námestie)

Účastníci získajú elektronický zborník z odprednášaných tém a majú občerstvenie a obed zahrnuté v cene.

Účastnícky poplatok: 100 € s DPH (83,33 € bez DPH)
(v kalkulácii sú zahrnuté náklady na : elektronický zborník, zabezpečenie seminára, mzdy lektorov, stravné a občerstvenie)

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

21.05.2019 utorok
08:00 - 09:00

Prezencia účastníkov

09:00 - 09:15

Otvorenie seminára - Ing. Milan Fančovič, riaditeľ IBP Bratislava

09:15 - 10:30

Aktuálne otázky BOZP z pohľadu inšpekcie práce, Ing. Ján Trcka a Ing. Michal Horňak







10:30 - 11:30

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

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 01.12.2018) Motorové vozíky.
Základné požiadavky. Požiadavky na kvalifikáciu

11:30 - 12:30

Prestávka na obed

12:30 - 13:30

Odborný blok ochrany pred požiarmi - Beata Janatová, lektor IBP Bratislava





13:30 - 14:30

RNDr. Ing. Dušan Skarba, Inžinierstvo bezpečnosti technologických procesov „IB“





14:30 - 15:30

Riziká vysokonapäťových trakčných batérii v automobilovom priemysle
Využívanie bezpilotných lietajúcich zariadení pre vykonávanie činností zvyšujúcich
protipožiarnu bezpečnosť
Alternatívy hasenia gumených pneumatík
Oboznámenie o nedostatkoch a dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa praktického
vykonávania činnosti TPO

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

Ing. Tibor Račko, lektor IBP Bratislava




Priestupky a správne delikty právnických osôb na úseku bezpečnosti práce z pohľadu
súdneho znalca
Najčastejšie porušenia zo strany zamestnávateľov a zamestnancov
Trestnoprávne aspekty porušení bezpečnosti práce
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