BEZPEČNOSŤ PRÁCE, PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA,
OCHRANA PRED POŽIARMI, ENVIRONMENT, CIVILNÁ OCHRANA

Softvérové aplikácie
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Outsourcing

POZVÁNKA
Aktualizačná odborná príprava
bezpečnostných technikov
a autorizovaných bezpečnostných technikov
Termín: 6. 2. – 7. 2. 2019
Aktualizačná odborná príprava je určená pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí
sú v zmysle § 23 ods. (6) a § 24 ods. (10) zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP povinní absolvovať najmenej každých päť rokov
aktualizačnú odbornú prípravu (AOP). Bez potvrdenia o absolvovaní AOP je osvedčenie neplatné. V zmysle oznámenia
zverejneného na stránke Národného inšpektorátu práce, ak je osvedčenie bezpečnostného technika vydané
napr. 6. 2. 2014, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 6. 2. 2019, v opačnom prípade
osvedčenie dňom 7. 2. 2019 stráca platnosť.

Organizačné pokyny:
Miesto konania kurzu:

Vzdelávacie stredisko BE – SOFT a. s., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava

Účastnícky poplatok:
Účastnícky poplatok
s poskytnutou zľavou:

62,50 € bez DPH; 75 € s DPH 20%

Prezentácia:
Rozsah kurzu:
Program kurzu:

6. 2. 2019 od 8.30 hod.
16 hodín
Zmeny v legislatívnych predpisoch v oblasti BOZP (program kurzu bude
účastníkom poskytnutý pri prezentácii)
je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet
IBAN SK 80 1100 0000 0026 2171 6713 Tatra banka, Košice,
BIC: TATR SK BX
Variabilný symbol: 6021955
Špecifický symbol: uveďte IČO Vašej spoločnosti
BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Účastnícky poplatok:

57,50 € bez DPH; 69 € s DPH 20%
Zľavu poskytujeme účastníkom, ktorí absolvovali v našej spoločnosti základný kurz
bezpečnostných technikov, prípadne AOP bezpečnostných technikov

Podmienky účasti: originál 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, USB disk s novými legislatívnymi predpismi,
občerstvenie.
Prihláška: Prihlášku prosíme odoslať mailom, alebo poštou na adresu: BE – SOFT a.s., Astrová 2/A,
821 01 Bratislava.
Informácie: PhDr. Anna Dérerová, 0911 650 622, dererova@besoft.sk
Ing. Denisa Pangrácová, 0911 650 655, pangracova@besoft.sk

