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ORGANIZAČNÉPOKYNY

Pozvánka na školenie:

ENVIRO a BOZP

Miesto
konania
Účastnícky poplatok

zamerané na oblasti pôsobnosti organizácii
a podnikania prevádzkovateľov
ENVIRO, ❖ deň BOZP
Náklady na
ubytovanie a stravu

Vážená spoločnosť,

- viď mapa

ENVIRO+BOZP

ENVIRO

BOZP

(❖ deň spolu)
Cena bez DPH210,00 €

( deň)
110,00€

(❖ deň)
110,00€

K cenám bude pripočítaná 20% DPH.
V poplatku sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, prednáškovej sály,
lektorov, občerstvenia, odbornej literatúry a pomocných materiálov.

v termíne september 2017 (21.-22.9.2017)

 deň

Hotel DARO (okres Žarnovica )

Spoločnosť ELBACERT, a.s. v spolupráci so spoločnosťami DETOX s.r.o., PYROB0SS s.r.o. a
Priemyselnou akadémiou si Vás dovoľuje pozvať na školenie ENVIRO a BOZP zamerané na
plnenie právnych a iných požiadaviek. Školenie je určené zamestnancom spoločností a
prevádzkovateľom, ktorí si zavádzajú resp. udržiavajú manažérsky systém podľa normy ISO 14001
a OHSAS, ale aj iným, ktorí chcú eliminovať problémy s uplatňovaním príslušnej enviro a BOZP
legislatívy.

Ubytovanie
dvojlôžková izba, 1 osoba na izbe

59 EUR/ izba

dvojlôžková izba, 2  osoby na izbe

79 EUR/ izba

family izba, 3  osoby na izbe
99 EUR/ izba
family izba, 5   osôb na izbe 139 EUR/ izba
Informácia: Family izby majú kapacitu 5 osôb a pozostávajú z 2 oddelených izieb
so spoločnou kúpeľňou a WC. Ceny ubytovania sú s DPH.

Strava - Obed a večera 19,90 €, Obed 13,50 €

Cieľ

Ukončenie školenia

Organiz. garant

Objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky noriem
a prehľad o aktuálnych legislatívnych požiadavkách na
praktických príkladoch v oblasti ŽP a BOZP vztiahnutých
k potrebám oblasti pôsobnosti organizácií a podnikania.

Kontaktná adresa



Platobné
podmienky

PaedDr. Ján Čeman mobil: 0908 765 579,
Enviro : Ing. Jaroslava Martinkovičová
Ing. Milka Kroulová (DETOX Banská Bystrica)
BOZP: Ing. František Košč (Hlavný inšpektor – IP BB)
ELBACERT, akciová spoločnosť,
Československej armády 264/58, 96701 Kremnica
web:www.elbacert.sk; elbacert@elbacert.sk

Platba vopred na základe vystavenej zálohovej faktúry.
Uhradený poplatok sa nevracia, možnosť vyslať náhradníka.
Po ukončení kurzu Vám vystavíme faktúru ako daňový doklad.

Účastníci školenia obdržia osvedčenie o jeho absolvovaní.

e-mail: ceman.jan@elbacert.sk

Lektori:

Ceny stravovania sú s DPH.

V prípade špeciálnych požiadaviek na stravu a ubytovanie, prosím
kontaktujte organizačného garanta ceman.jan@elbacert.sk .

Prihlášky

Prihlášky e mailom: elbacert@elbacert.sk, prosíme poslať záväznú

prihlášku najneskôr do 20.08.2017
Potrebné doklady

občiansky preukaz

Poznámka

Kurz je modulový –prvý deň Enviro❖ deň BOZP.
Je možné vybrať si len 1 oblasť školenia.
Lektori zodpovedia všetky Vaše otázky zaslané min. mesiac vopred
priamo na školení (účastníci vzhľadom na uprednostňovanú interaktívnu

JE VHODNÉ PRINIESŤ SI VLASTNÉ PODKLADY, EVIDENCIE, HAVARIJNÉ PLÁNY
ALEBO SMERNICE.

formu školenia neobdržia samostatné materiály zo školení).

PROGRAM*


deň:Enviro
08.30 – 09.00 hod
09.30 - 11.00 hod
11.00 - 11.15 hod
11.15 - 12.45 hod
12.45 - 13.45 hod
13.45 - 14.45 hod
14.45 - 15.00 hod
15.00 - 16.00 hod
16.00 - 16.15 hod
16.15 - 17.30 hod
17.30 – 18.00 hod
18.30 hod

Prezentácia účastníkov
Interaktívna forma výklad legislatívnych požiadaviek za oblasť ENVIRO so
zameraním na pôsobnosť podnikania spojený s praktickými príkladmi – a
pomôckami
Výklad legislatívnych požiadaviek spojený s praktickými príkladmi
obed
Výklad legislatívnych požiadaviek s prepojením na požiadavky normy EN
ISO 14001:2015 činnosti na riešenie rizík a príležitostí (environmentálne
aspekty, prevádzkovanie činností, služby poskytované externými
poskytovateľmi, havarijná pripravenosť a reakcia )
prestávka
Riešenie konkrétnych prípadov z praxe, konzultácia s lektorom
prestávka
Ukážka dokumentácie, spracovania materiálov, praktické cvičenia
havarijnej pripravenosti
večera

08.30 – 09.00 hod
09.00 - 11.00 hod
11.00 - 11.15 hod
11.15 - 12.45 hod
12.45 - 13.45 hod
13.45 - 14.45 hod

Prezentácia účastníkov
Interaktívna forma Výklad legislatívnych požiadaviek za oblasť BOZP so
zameraním na pôsobnosť podnikania spojený s praktickými príkladmi,
skúsenosti z NÍP
prestávka
Výklad legislatívnych požiadaviek spojený s praktickými príkladmi
obed
Výklad legislatívnych požiadaviek s prepojením na požiadavky normy
OHSAS 18001 (Identifikácia nebezpečenstiev, hodnotenie a riadenie rizík,
prevádzkovanie činností, služby poskytované externými poskytovateľmi,
havarijná pripravenosť a reakcia )
prestávka

14.45 - 15.00 hod
15.00 - 16.00 hod
16.00 - 16.15 hod
16.15 - 17.30 hod
17.30 – 18.00 hod

Hotel nájdete v známej baníckej obci Hodruša-Hámre, ktorá sa rozprestiera
v nádhernom prostredí Štiavnických vrchov.
http://www.hoteldaro.sk/

prestávka

Diskusia

❖deň:BOZP

Informácie o mieste konania ***

Riešenie konkrétnych prípadov z praxe, Návrhy preventívnych opatrení
konzultácia s lektorom
prestávka
Ukážka dokumentácie, spracovania materiálov, praktické cvičenia
Diskusia

*Zmena programu Vyhradená

V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky,
parkovanie, wifi, biliard, 1,5 hod. vstup do wellness.

Hotel DARO
Hodruša Hámre 1267

