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

25.03. – 27.03.2020
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:

25.03.2020 začína obedom od 12:00 do 14:30 hod.

Prezencia :

na 8. poschodí pred kongresovou sálou v stredu 25.03.2020 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
25.03.2020 po 12:00 hod. a končí v piatok 27.03.2020 do 10:00 hod.

Doprava:

Pre účastníkov seminára, ktorí nepoužijú vlastnú dopravu, bude 25.03.2020 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 27.03.2020 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
25.03.2020 streda
14:00 - 14:30

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

14:30 - 14:40

Ing. Milan Fančovič, prezident Slovenskej Komory BOZP a OPP
 Informácia o činnosti Slovenskej Komory BOZP a OPP

14:40 - 15:00

Ing. Ján Trcka, vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov a komunikácie, NIP Košice
 Kampaň NIP zameraná na prevenciu s názvom „Pracuj legálne – Pracuj bezpečne“

15:00 - 16:00

Ing. Michal Horňak, vedúci oddelenia BOZP, NIP Košice
 Odborné spôsobilosti občanov z iných členských štátov EÚ a tretích krajín, vykonávajúcich
odborné činnosti na území SR
 Aktuálne otázky a odpovede z problematiky BOZP (evidencia poskytnutých OOPP, kvalifikácia
obslúh vyhradených technických zariadení, dokladovanie zdravotnej starostlivosti ...)

16:00 - 17:00

Zuzana Lazišťanová, Ph.D., Business psychologist & OD consultant Bratislava
 Prípadová štúdia: Nebezpečná bezpečnosť
 Môžu sa bezpečnostné opatrenia stať kontraproduktívnymi a potenciálne ohroziť bezpečnosť
pracovníkov? Prostredníctvom príbehu konkrétnej organizácie zo SR sa pozrieme na tzv.
debyrokratizáciu bezpečnosti a „bezpečnosť inak“.

20:00 hod.

Večerný raut s tombolou za účasti lektorov a hostí seminára

26.03.2020 štvrtok
09:00 - 10:00

Mgr. Beata Janatová, lektor IBP Bratislava
 Požiarne zariadenia, ktoré sú zároveň vyhradenými technickými zariadeniami - požiadavky
sprievodnej dokumentácie, rozsah kontrol s ohľadom na špecifické požiadavky technických
predpisov, vyhlášok z oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 Aktuálne otázky a odpovede z problematiky ochrany pred požiarmi

10:00 - 10:30

Mgr. Alexander Ščerbak, Sapfir s.r.o. Veľký Biel
 Inovatívne spôsoby práškového hasenia požiarov - nové možnosti hasenia požiarnymi
zariadeniami v nadväznosti na platnú legislatívu

10:30 - 12:00

Ing. Pavel Kopča, Technická Inšpekcia, a.s. Nitra
 Ako správne postupovať pri prevádzke prepravovateľných tlakových zariadení (PTZ) ?
 Podmienky pred uvedením PTZ do prevádzky
 Požiadavky a spôsobilosť obsluhy prepravovateľných tlakových zariadení
 Povinné prehliadky, kontroly a skúšky prepravovateľných tlakových zariadení

12:00 - 13:00

Prestávka na obed

13:30 - 15:00

MUDr. Ľudmila Ondrejková, ÚVZ SR Bratislava
 Prehľad najvýznamnejších zmien v legislatívnych úpravách v oblasti ochrany zdravia pri práci v
posledných rokoch a v r. 2019. Pripravované legislatívne úpravy.

15:00 - 16:00

Ing. Samuel Maliarčik, Technická Inšpekcia, a.s., Bratislava
 Informácia o aplikácii zákona č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť
detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinný od 1.1.2020
 Základné povinnosti vlastníka detského ihriska, evidencia úrazov, kontrola detského ihriska
 Odborná spôsobilosť na výkon vstupnej a pravidelnej kontroly detského ihriska

27.03.2020 piatok
09:00 - 11:00

Ing. Tibor Račko, IBP Bratislava
 Skladovanie nebezpečných vecí u zamestnávateľov
 Ohrozenie a riziko pri skladovaní nebezpečných vecí, odporúčania na prevenciu vzniku škôd
podľa EN 14 470
 Skladovanie, manipulácia a systém kontroly, podklady k dokumentácii skladovania

