na odborný workshop pre bezpečnostných technikov a ABT

„STAL SA ÚRAZ, ČO ROBIŤ ?“
ktorý sa uskutoční dňa 11. 12. 2017 v budove Doprastavu,
Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava v čase 09:00 – 15:00 hod.

Odborný garant:

Ing. Milan Fančovič - riaditeľ IBP BA
Dpt. Ladislav Eichler - lektor

Organizačný garant: Stanislav Baláž, 0911 177 515
Prezencia :

V pondelok 11. 12. 2017 od 08:30 – 09:00 hod.

Miesto konania:

budova Doprastavu, Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava (mapa na www.ibp.sk)

Doprava :

z hl. železničnej stanice autobusom č.74
(vystúpiť na zastávke Prístavný most – OBI , podchodom prejsť
na druhú stranu cesty, po pravej strane žltá budova Doprastavu)
zo železničnej stanice Nové mesto autobusom č.196
(vystúpiť na zastávke Prístavný most)
z autobusovej stanice Mlynské Nivy autobusom č. 70
(vystúpiť na zastávke Prístavný most)

Ubytovanie:

účastníkom workshopu ubytovanie nezabezpečujeme,
doporučujeme ubytovanie v hoteli DOPRASTAV v Bratislave
na Košickej 52, 821 08 Bratislava, recepcia 02/502 30 204

Účastnícky poplatok : 85,00 € s DPH

Klubová cena : 80,00 € s DPH VS 69

 v kalkulácii sú zahrnuté náklady na zabezpečenie workshopu, občerstvenie, odborný materiál
na USB, vzory tlačív a dokumentov, administratívne práce
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11. 12. 2017 pondelok
Lektor: Dpt. Ladislav Eichler, Bratislava
 Judikatúra pracovných úrazov
 Nedostatky pri vypisovaní záznamu o pracovnom úraze
 Príklady pracovných úrazov z praxe (aj zo zahraničia)
 Riešenie smrteľného pracovného úrazu, ťažkej ujmy na zdraví a choroby z povolania
 Zasielanie záznamov z pracovných úrazov, oznamovacie povinnosti
 Zmena klasifikácie pracovného úrazu
 Žiadosť o posúdenie závažnosti pracovného úrazu
 Jednotný systém vedenia dokumentácie BOZP
 Zodpovednosť bezpečnostného technika (ABT) za svoje služby
 Ako správne napísať zmluvu na bezpečnostnotechnické služby
 Zhodnotenie stavu BOZP v organizácii
 Správa o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu
 Ako predchádzať vzniku pracovného úrazu zo strany organizácie
 Audit BOZP u zamestnávateľa
 Aktuálne tlačivá na záznam o pracovnom úraze a záznam o lekárskej prehliadke
 Rôzne – ekonomické aspekty výkonu služby
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Dpt. LADISLAV EICHLER
Dĺžka praxe: 32 rokov
Súčasné zamestnanie: Cola – Ladislav Eichler
Pracovný profil: 1975-2014 Vedúci referátu BOZP
v Slovenskom vodohospodárskom podniku v Bratislave,
s pôsobnosťou v západoslovenskom kraji.
Odborné skúsenosti (certifikáty, referencie): 1978-1991
zväzový inšpektor pri OZ „Drevo, lesy, voda“ v rámci
Československej republiky, 1992-1994 pomaturitné štúdium
v odbore bezpečnosť a hygiena práce na SPŠ stavebnej
v Brne v spolupráci s družstvom SAFEA Pardubice, od roku
1992 živnosť na BOZP, 2006 ABT
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