POZVÁNKA NA AOP
BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV A
AUTORIZOVANÝCH BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV

Držiteľ oprávnenia VVZ-0207/15-01.2, vydaného NIP Košice

POZVÁNKA
Aktualizačná odborná príprava pre bezpečnostných technikov a
autorizovaných bezpečnostných technikov
Termín: 10.05.2021 - 14.05.2021
Cieľová skupiny:
Aktualizačná odborná príprava je určená pre bezpečnostných technikov a autorizovaných
bezpečnostných technikov, ktorí sú v zmysle § 23 ods. (6) a § 24 ods. (9) zákona č. 124/2006 Z.z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinní absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú
odbornú prípravu. Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie neplatné.
(pozn.: V zmysle oznámenia zverejneného na stránke Národného inšpektorátu práce, ak je osvedčenie
bezpečnostného technika vydané 25.09.2010, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná
najneskôr dňa 25.09.2015, v opačnom prípade osvedčenie bezpečnostného technika stráca dňom
26.09.2015 platnosť.)
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 :
Lehoty podľa § 23 ods. 6 a § 24 ods. 9, ktorých koniec pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania
krízovej situácie spočívajú. Lehoty podľa § 23 ods. 6 a § 24 ods. 9, ktorých koniec pripadne na čas jedného
mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považujú za zachované, ak je príslušný úkon vykonaný najneskôr
do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.
Organizačné pokyny:
Miesto konania kurzu: OHSAS, s.r.o., Žitavská 22/1, 952 01 Vráble / online cez apl. TEAMS
Účastnícky poplatok: 75,00 €
(pozn.: Poskytovateľ nie je platiteľ DPH)
Prezentácia: 10.05.2021 od 8.30 hod.
Rozsah kurzu: 16 hodín
Program kurzu: Zmeny v legislatívnych predpisoch v oblasti BOZP (program kurzu bude
účastníkom poskytnutý pri prezentácii)
Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom)
na účet poskytovateľa na základe vystavenej faktúry
Do poznámky uveďte: meno účastníka
Podmienky účasti: úradne overený doklad osvedčenia bezpečnostného technika, alebo
autorizovaného bezpečnostného technika (z dôvodu potvrdenia dátumu absolvovania aktualizačnej
odbornej prípravy v osvedčení).
V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál na USB nosiči.
Prihlášku prosíme odoslať mailom, alebo poštou na našu adresu do 03.05.2021. V prípade neúčasti
po zaslaní záväznej prihlášky fakturujeme poplatok vo výške 30% z ceny kurzu. Počet účastníkov je
obmedzený. V prípade naplnenia termínu, Vás po zaslaní prihlášky budeme telefonicky kontaktovať.
Informácie: Ing. Lenka Pénzešová Švecová, 0905 876 147, ohsas@ohsas.sk

