Pozvanie na seminár
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) predstavila novú
kampaň 2018 – 2019: „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“. Do
celoeurópskej kampane, ktorá bola oficiálne otvorená 24. apríla 2018 sa zapojilo viac ako 30
európskych krajín. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s chemickými
látkami, šíriť dobrú prax a ponúknuť zdroje na účinnú kontrolu nebezpečných chemických látok
na pracoviskách.
Národný inšpektorát práce, patriaci pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý
pôsobí ako národné kontaktné miesto agentúry EU-OSHA v spolupráci s Regionálnym
poradenským a informačným centrom Prešov, ktoré je členom siete Enterprise Europe Network,
Vás srdečne pozývajú na odborný seminár ktorý sa uskutoční
dňa 8. novembra 2018 o 8:30h
v hoteli Dukla, a.s. na Námestí legionárov 2
v Prešove.
Cieľom seminára je informovať odbornú verejnosť, predovšetkým bezpečnostných technikov
a zástupcov malých a stredných podnikov, o cieľoch a náplni kampane 2018 – 2019,
ozrejmiť úlohu a princípy chemickej legislatívy v oblasti prevencie, regulácie
a manipulácie s nebezpečnými chemickými látkami na pracoviskách, vysvetliť rolu
zamestnávateľa v tomto procese a poukázať na konkrétne prínosy dobrej praxe, ale aj
riziká vyplývajúce z nedostatočnej kontroly nebezpečných chemických látok. Tieto
riziká môžu mať devastačné následky nielen na zamestnanca a zamestnávateľa, ale v prípade
horľavých a toxických látok aj pre celú spoločnosť a životné prostredie.
Sieť Enterprise Europe Network je oficiálnou sieťou Európskej komisie na podporu podnikania a
inovácií a má za úlohu poskytovať podporu a poradenstvo podnikateľom, medzi iným aj v oblasti
BOZP, aby tak zlepšila ich konkurencieschopnosť nielen na domácom ale aj európskom trhu.
Zástupca RPIC Prešov v rámci seminára poskytne bližšie informácie týkajúce sa siete
Enterprise Europe Network a predstaví inovatívne metódy ako efektívne diskutovať
a účinne implementovať BOZP v podnikoch.
Podrobný program je k dispozícii v prílohe.
Informácie týkajúce sa logistiky a organizácie seminára: events@ceuconsulting.com, tel.:
+421 2 4444 1096
Informácie o kampani: Národné kontaktné miesto EU-OSHA: Ing. Laurencia Jančurová,
Národný inšpektorát práce, email: laurencia.jancurova@ip.gov.sk, tel.: +421 55 79 79 927,
www.ip.gov.sk

Registrácia: Prosíme Vás o potvrdenie účasti do 29. októbra 2018 prostredníctvom online
registračného
formulára
dostupného
na
nasledujúcom
linku:
https://goo.gl/forms/a4nPCa8QkWrYhZff1
V prípade akýchkoľvek ťažkostí s registráciou sa obráťte na organizátora seminára
prostredníctvom emailovej adresy: events@ceuconsulting.com. V emaile uveďte meno
a priezvisko, vysielajúcu organizáciu, email a potvrďte účasť.

Tešíme sa na naše spoločné stretnutie!

