Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského
V.A.J.A.K., s.r.o., Kapitulská 28, 917 01 TRNAVA
IČO 36333166 DIČ 2021790012 Č. REG. 14381/R – OKR. SÚD TRENČÍN
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Tel. č.: 0948/259 629, 0948/321 982, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.

Vás pozýva na odborné školenie

ZÁSTUPCOVIA ZAMESTNANCOV
PRE BEZPEČNOSŤ
Cieľová skupina: zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci
Cieľ školenia:
oboznámenie sa s platnou legislatívou SR v danej oblasti podľa § 7 a v nadväznosti na § 19,
ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov
Termín:
21. marca 2018 od 8:30 hod., termín registrácie do 16.3.2018
Miesto konania: V.A.J.A.K., pobočka Trnava, Kapitulská 28, 917 01 Trnava
Lektor:
IIng. Ján Bugár
Program:
1. Ustanovenia Zákonníka práce riešiace otázky BOZP
2. Zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov:
a) základné povinnosti zamestnávateľa
b) základné povinnosti zamestnanca
c) kompetencie a poslanie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť
d) registrácia pracovných a školských úrazov (zásady pre odškodnenie pracovných úrazov)
3. Pôsobnosť kontrolných orgánov pre BOZP
4. Ďalšie otázky BOZP vyplývajúce z platnej legislatívy (ZP, zákon o BOZP, Nariadenia vlády SR a zásady
BOZP vyplývajúce z platných STN)
5. Diskusia, riešenie námetov účastníkov odborného školenia
ÚČASTNÍCI ŠKOLENIA OBDRŽIA POTVRDENIE ZÁSTUPCOV ZAMESTNANCOV PRE BEZPEČNOSŤ.
Účastnícky poplatok:

48,- € s DPH (40 € bez DPH) / 1 osoba

*je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu seminára, občerstvenie, obed a režijné náklady.

Prihlášku zašlite do termínu registrácie poštou, e-mailom alebo osobne na horeuvedenú adresu. Možnosť "kurzov
šitých na mieru" pre firmy: po dohode, pri dostatočnom množstve účastníkov, vzdelávanie priamo vo firmách v
dohodnutom čase. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na
školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky, resp. zaslanej objednávky. Prihláseným
účastníkom zašleme pred konaním školenia osobitnú pozvánku, kde uvedieme okrem iného informáciu o spôsobe
úhrady (hotovosť / prevodom), resp. č. ú. a VS. Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, tel. č.: 0948/ 259 629, email: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.

PaedDr. Miroslav Hloben, CSc.
riaditeľ pobočky V.A.J.A.K., s.r.o. v Trnave
PRIHLÁŠK A
na odborný seminár „Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť“ – 21.3.2018
Názov a adresa zamestnávateľa

tel. číslo: ................................................

1.............................................................

...............................................................

e- mail: ..................................................

2.............................................................

...............................................................

IČO: .......................................................

3.............................................................

...............................................................

IČ DPH: .................................................

Číslo účtu / IBAN: ........................................................................................................

DIČ: .......................................................

Meno a priezvisko

V prípade Vašej úhrady prevodom na účet v súvislosti s riadnym vystavením faktúry Vás prosíme o vypísanie Vášho čísla
účtu na prihlášku a pri platbe uveďte Vaše identifikačné číslo organizácie, resp. firmy (IČO) ako špecifický symbol (ŠS).
A) Účastnícky vo výške ....... € bol uhradený dňa .............. z č. ú: .......................................................................................................
B) Ak bude platba v hotovosti, prosíme označiť krížikom .
------------------------pečiatka a podpis

