CENTRUM VZDELÁVANIA
VÚSAPL, a.s. Nitra
Akreditované pracovisko MŠ SR

Vás pozýva na školenie

Bezpečná práca s veľmi toxickými, toxickými
a ostatnými chemikáliami
podľa platných právnych predpisov

Školenie spĺňa

požiadavky na vzdelávaciu ustanovizeň vykonávajúcu

odbornú prípravu podľa §16 odsek 12 písmeno b) zákona 355/2007 Z. z.
v znení neskorších predpisov v aktuálnom znení

Termín školenia 10. október 2019
Miesto: VÚSAPL, a.s., Nitra (vstup z boku)

Školenie je určené pre:
•

Výrobcovia, spracovatelia, dovozcovia a používatelia chemických látok a prípravkov a
ich zamestnanci, pracovníci, ktorí odborne využívajú alebo majú záujem využívať veľmi
toxické látok a zmesi, toxické látky a zmesi

Obsahová náplň školenia:
Vybrané princípy z chemickej legislatívy

•

•
•
•
•

Zákon č. 67/2010 Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí
na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)
Členenie nebezpečných chemických látok a zmesí a ich klasifikácia
Označovanie a balenie nebezpečných chemických látok a zmesí
Karta bezpečnostných údajov
Grafické zobrazenie výstražných symbolov, označenie rizika a bezpečného používania
chemikálií

Ochrana zdravia ľudí

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
Povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci (§ 30)
Ochrana zdravia pri práci s chemickými faktormi (§39)
Opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou (§ 12)
Zákazy a obmedzenia pri predaji, výdaji, a skladovaní toxických a veľmi toxických látok
a zmesí
NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov,
prevádzkový poriadok a posudok o riziku
opatrenia na ochranu zdravia pri práci pred rizikami z expozície chemickým faktorom
opatrenia na ochranu zdravia pri skladovaní toxických a veľmi toxických chemických
látok a zmesí
požiadavky na odbornú spôsobilosť pre prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a
zmesami v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov
toxikologické vlastnosti jednotlivých používaných toxických alebo veľmi toxických
látok a zmesí
cesty vstupu konkrétnej toxickej látky do organizmu, mechanizmus účinku, prejavy
akútnej a chronickej otravy
postup poskytovania laickej prvej pomoci pri intoxikácii na pracovisku - všeobecne
platné pravidlá
poskytovanie prvej pomoci pri požití nebezpečnej chemickej látky
preventívne opatrenia na zabránenie vzniku mimoriadnych situácii pri práci s toxickými
a veľmi toxickými látkami (zmesami)

Bezpečnosť pri práci s chemickými látkami

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zákony a súvisiace predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Nebezpečné chemické látky a zmesi v pracovnom prostredí
Všeobecné zásady prevencie
Všeobecné povinnosti zamestnávateľa
Oboznamovanie a informovanie zamestnancov
Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov
Povinnosti a práva zamestnancov
Posudzovanie rizika
Označovanie pracovísk s nebezpečnými chemikáliami

Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní školenia.

Odborný garant:
Ing. Eva Lukáčiková (VÚSAPL, a. s.)

Prednášajúci:
Ing. Eva Lukáčiková, VÚSAPL a. s

Prihlášky:
Posielajte na pripojenej návratke, alebo telefonicky, e-mailom.

Uzávierka prihlášok:
09. október 2019

Účastnícky poplatok
92,40 € s DPH (základ dane 77 € + DPH 15,40 €)
Účastníci školenia obdržia osvedčenie o absolvovaní.
V cene je zahrnuté aj občerstvenie.

Časový harmonogram:
10. október 2019 od 9:00, predpokladané ukončenie: 15:00

Miesto konania:
VÚSAPL, a.s.
Centrum vzdelávania
Novozámocká 179
Poštový priečinok 59
949 05 Nitra 5

Kontakt:
Ing. Eva Lukáčiková
e-mail: lukacikova@vusapl.sk
Tel.: 0908/504 654

Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
SK90 0200 0000 0039 7431 6859
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 1010
IČO: 34102230
DIČ: 2020406641
IČ pre DPH: SK 2020406641
Účastnícky poplatok môžete zaplatiť aj pri prezentácii.
Doprava:
Autobus: mestská doprava, smer Plastika, Branč – vystúpiť na zastávke Záborského alebo
Plastika:
linka č.12 odchod 8:24 zast. Rázcestie autobusová stanica
linka č. 14 odchod 8:44 zast. Rázcestie autobusová stanica

Autom: smer Nové Zámky
z R1 odporúčame zísť na výjazde Nitra – juh, pokračovať smer na Nové Zámky

