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PONUKA VZDELÁVANIA 
vzdelávacie stredisko Bratislava 

jeseň 2020 
 

 

Vážení klienti, 

dovoľte, aby sme Vám predstavili aktuálnu ponuku vzdelávacích aktivít našej spoločnosti na druhý polrok 

2020. Radi Vás privítame v príjemnom prostredí nášho vzdelávacieho strediska BE-SOFT Bratislava. Pripravili 

sme širokú ponuku vzdelávacích aktivít, vrátane odborných kurzov a diskusných seminárov na aktuálne 

témy pod vedením odborného lektorského tímu.  

Bližšie informácie získate: PhDr. Anna Dérerová 0911 650 622, Ing. Denisa Pangrácová  0911 650 655 
 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.  
 

 

 

Základný kurz bezpečnostných technikov 
 

Ako prvá spoločnosť v SR ponúkame získanie kvalifikácie bezpečnostného technika 

kombinovanou formou prezenčného a e-learningového štúdia. Kvalifikačný kurz 

bezpečnostných technikov organizujeme v zmysle § 23, zákona č. 124/2006 Z.z. 

v znp., na základe schváleného projektu v rozsahu 176 hodín. Podmienkou 

zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné 

odborné vzdelanie. Kurz končí záverečným overovaním vedomostí a vydaním 

osvedčenia o kvalifikácii bezpečnostného technika s celoštátnou platnosťou. 

 

BONUS 1:  V rámci kurzu účastníci získajú aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a 

ochrany zdravia podľa požiadaviek normy ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018. Získanie kvalifikácie interného audítora  

a vystavenie certifikátu interného audítora je zahrnuté v cene kurzu. 

BONUS 2:  Účastníci dostanú USB s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentami. 
 

Termín: 07. 9. – 12. 10. 2020    Prezenčne:  07. 9. – 11. 09. 2020 

       28. 09. – 02. 10. 2020   

       

Cena vložného bez DPH (20%)  455 € 

      Cena vložného s DPH (20%): 546 € 

 

Pozri akciové balíky na strane 4 ! 
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Aktualizačná odborná príprava BT a ABT 

 

Kurz aktualizačnej odbornej prípravy bezpečnostných technikov a ABT organizujeme v zmysle § 23 ods.(6) a § 24 ods. 

(10)  zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znp. v rozsahu 16 hodín. Bezpečnostný technik a ABT je povinný absolvovať 

najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu. Obsah kurzu je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve 

BOZP a pracovného prostredia v zmysle vyhlášky č. 356/2007 Z.z.  

 

BONUS: Účastníci dostanú aktuálne predpisy v elektronickej podobe. 

 

Termíny: 01. 07. – 02. 07. 2020 

  26. 10. – 27. 10. 2020    Cena vložného bez DPH (20%):   62,50 €  

                               Cena vložného s DPH (20%):              75 €   

 

Naša spoločnosť Vám ako prvá ponúka možnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu 

bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov  

kedykoľvek formou dištančného vzdelávania. 

 

viac na: www.besoft.sk. 
 

Kurz pre zamestnávateľov, ktorí budú osobne vykonávať úlohy BT a ABT 

 

Kurz organizujeme pre zamestnávateľov, ktorí majú záujem osobne vykonávať úlohy bezpečnostného technika a ABT, 

v zmysle § 22, ods. 6,  zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znp. Špecifická odborná príprava v rozsahu 16 hodín obsahuje 

najmä požiadavky týkajúce sa vykonávania odborných úloh bezpečnostných technikov a ABT a vybranú problematiku 

z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

 

BONUS: Účastníci dostanú USB s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentami. 

 

Termín: podľa záujmu     Cena vložného bez DPH (20%):   82,50 € 

        Cena vložného s DPH (20%):   99 € 

 

Kurz je možné absolvovať formou e-learningového štúdia s odbornými konzultáciami. 

 

 

Príprava ku skúškam na ABT 
 

Kurz prípravy ku skúškam na ABT organizujeme pre bezpečnostných technikov s minimálnou dvojročnou praxou, ktorí 

sa chcú prihlásiť na vykonanie skúšky podľa § 24 zákona č. 124/2006 Z.z. v znp., na získanie osvedčenia autorizovaného 

bezpečnostného technika. Kurz nie je povinný, je určený pre tých, ktorí si chcú rozšíriť svoj odborný obzor v širokej 

problematike BOZP a odkonzultovať s lektormi niektoré dôležité otázky. Rozsah kurzu je 16 hodín.  

 

BONUS: Účastníci dostanú USB s aktuálnymi predpismi a obdržia softvérovú aplikáciu, pomocou ktorej si môžu 

overovať vedomosti formou elektronických cvičných testov aj s vyhodnotením. 

 

Termín:  november 2020          Cena vložného bez DPH (20%):    50 € 

Cena vložného s DPH (20%):        60 € 
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Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany 
 

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa uskutočňuje 

v zmysle  §11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znp. Cieľom 

základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických 

skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na výkon funkcie 

technika požiarnej ochrany. Podmienkou zaradenia do odbornej prípravy je 

ukončené úplné stredné vzdelanie. Na záver získa účastník potvrdenie 

o absolvovaní  základnej odbornej prípravy technika PO, ktoré je potrebné 

predložiť skúšobnej komisii na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom 

krajskom riaditeľstve HaZZ. 

 

BONUS: Účastníci obdržia softvérovú aplikáciu pomocou ktorej si môžu overovať vedomosti formou elektronických 

testov vydaných pokynom prezídia HaZZ aj s vyhodnotením. 

 

Termín: 1. sústredenie: 05. 10. – 09. 10. 2020   

2. sústredenie: 19. 10. – 23. 10. 2020           Cena vložného bez DPH (20%)    315 € 

3. sústredenie: 02. 11. – 06. 11. 2020  Cena vložného s DPH (20%):   378 € 
 

 

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany 
 

Aktualizačná odborná príprava technikov PO je organizovaná v rozsahu 30 hodín, pre TPO, ktorým končí po 5-tich 

rokoch platnosť osvedčenia. Uchádzačovi v termíne konania odbornej prípravy ešte musí platiť osvedčenie odbornej 

spôsobilosti. Aktualizačná odborná príprava sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v 

znp. Cieľom je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve za posledných 5 rokov.  

 

BONUS: Účastníci obdržia softvérovú aplikáciu pomocou ktorej si môžu overovať vedomosti formou elektronických 

testov vydaných pokynom prezídia HaZZ aj s vyhodnotením. 

 

Termíny: 22. 09. – 24. 09. 2020 

                               23. 11. – 25. 11. 2020  

                        Cena vložného bez DPH (20%):   130 € 

        Cena vložného s DPH (20%):   156 € 
 

 

Kurz  „Lektor“  
Kurz „Lektor“ je určený pre osoby pôsobiace ako lektori, alebo osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní 
dospelých a je zameraný na výcvik lektorských zručností. Je určený tiež bezpečnostným technikom, technikom 
požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným záujemcom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania 
dospelých. Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu sa vyžaduje u školiteľov, ako jedna z podmienok na vydanie 
oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. (4) ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. Kurz „Lektor“ 
je akreditovaný MŠ SR a jeho rozsah je 100 hodín, z toho prezenčne 52 hodín a dištančne 48 hodín.  

Termín:  15. 10. – 13. 11. 2020                               Prezenčne: 15. - 16.10.  a  28. - 30. 10.2020 

         

Cena vložného bez DPH (20%):   170 € 

Cena vložného s DPH (20%):     204 € 
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AKCIA! 
Pripravili sme pre Vás špeciálne akciové balíky kurzov za výhodné ceny! 

1. balík Základný kurz bezpečnostných technikov (cena 546€ s DPH) + Základná odborná príprava 

technikov požiarnej ochrany (cena 378€ s DPH) – cena spolu 924 € 

Akciová cena                     829 € s DPH 

2. balík Základný kurz bezpečnostných technikov (cena 546€ s DPH) + Kurz „Lektor“ (cena 204€ 

s DPH) – cena spolu 750 € 

Akciová cena                     666 € s DPH 

3. balík Základný kurz bezpečnostných technikov (cena 546€ s DPH) + Základná odborná príprava 

technikov požiarnej ochrany (cena 378€ s DPH) + Kurz „Lektor“ (cena 200€ s DPH) – cena 

spolu 1124 € 

Akciová cena                     999 € s DPH  

 

Účastníci základných a aktualizačných kurzov z oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi si môžu uplatniť zľavu 

15%* na novo zakúpený Softvér BTS a informačný portál www.ebts.besoft.sk 

* zľavy na softvér nie je možné kombinovať s inými, napr. vianočnými zľavami. 

 

Odborné semináre  jeseň  2020 

Seminár s tematikou životného prostredia   

ENVIRONMENTALISTA  KOMPLEXNE – ako sa orientovať vo firme 
Seminár je   „malou školou“ pre environmentalistu a zároveň návodom  – ako sa orientovať vo firme. Seminár  je 
určený pre zamestnancov, ktorí sú poverení riadením tejto rozsiahlej agendy, manuálom pre environmentalistov 
začiatočníkov ako začať a nestratiť sa v oblastiach životného prostredia naprieč celou agendou. Odborný program 
bude orientovaný na prehľad požiadaviek a hlavných povinností z oblasti životného prostredia v kontexte praxe. 
Podrobný program  s organizačnými pokynmi zverejníme na našej web stránke mesiac pred konaním seminára. 

Termín: 17. 09. 2020     Cena vložného bez DPH (20%):    150 € 

                                                                                                                              Cena vložného s DPH (20%):    180 € 

 
Seminár s tematikou životného prostredia   

ZÁKON O ODPADOCH – povinnosti, vedenie evidencie a ohlásenia 
Na seminári  sa dozviete aké sú zmeny v novelách odpadovej legislatívy a ako novely odpadovej legislatívy 

„pomohli“ k zníženiu administratívnej záťaže firiem. Ponúkame možnosť  zhrnúť si skúsenosti z riešenia 

problematiky odpadov, ako spracovať evidenciu jednotlivých druhov odpadov, odkonzultovať evidenciu, ohlásenia, 

prípadné nejasnosti. Seminár bude vedený interaktívnou formou s cieľom pochopiť podstatu zmien a celú problematiku 

si ozrejmiť. Môžete  si priniesť vlastnú evidenciu odpadov alebo čokoľvek, s čím potrebujete poradiť, riešiť sa budú aj 

Vaše konkrétne problémy a otázky. Seminár je určený pre držiteľov odpadov, výrobcov vyhradených výrobkov, firmy, ktoré 

nakladajú s odpadmi a  širokú odbornú verejnosť. 

Termín: December 2020     Cena vložného bez DPH (20%):    100 € 

                                                                                                                              Cena vložného s DPH (20%):    120 € 
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Kurz prvej pomoci   
 

Kurz prvej pomoci je povinný zamestnávateľ zabezpečiť v zmysle § 8 ods. (1) písm. a) 

zákona č. 124/2006 Z.z. zákona o BOZP a vyhlášky č. 398/2010 Z.z. Rozsah kurzu je 8 

vyučovacích hodín. Cieľom kurzu je získať vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej 

pomoci na pracovisku. Po úspešnom absolvovaní skúšok bude účastníkom vydané 

potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu vydané v zmysle vyhl. č. 398/2010 Z.z.. 

 

Termíny: 21. 9. 2020      

  01. 12. 2020     Cena vložného bez DPH (20%):    35,00 € 

        Cena vložného s DPH (20%):    42,00 € 

 

 

Darujte kurz prvej pomoci , dajte možnosť Vašim blízkym, priateľom, známym 

alebo kolegom získať vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci. 

Ponúkame Vám darčekové poukazy pre absolvovanie kurzu v Bratislave. 

 

 
 

Možnosť zakúpenia na našej webovej stránke www.besoft.sk 
 

 

 

Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými 
látkami a zmesami  
Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami 
a toxickými látkami a zmesami 
 

Odborná príprava, akreditovaná MŠ SR je určená pre osoby, ktoré sa pripravujú na  pracovné činnosti s veľmi 

toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami pri manipulácii s nimi pri výrobe, skladovaní, pri výskume, ako aj  pri 

obchodovaní a dodávaní konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení. Podmienkou zaradenia do odbornej prípravy 

je minimálne stredoškolské vzdelanie. Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy. 
 

Termín: podľa záujmu     Cena vložného bez DPH (20%):    60 € 

        Cena vložného s DPH (20%):    72 € 
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Odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov 
obsahujúcich azbest zo stavieb  
Aktualizačná odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov 

obsahujúcich azbest zo stavieb 

 

Odborná príprava, akreditovaná MŠ SR je určená pre osoby  pripravujúce sa na pracovné činnosti pri odstraňovaní 

azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných 

činnostiach spojených s manipuláciou s materiálmi obsahujúcimi azbest a s expozíciou azbestovému prachu a pre 

osoby zodpovedné za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb. Na  

zaradenie do vzdelávacieho programu postačuje základné vzdelanie. Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní 

odbornej prípravy.  

 

Termín: podľa záujmu     Cena vložného bez DPH (20%):    60 € 

        Cena vložného s DPH (20%):    72 € 

 

 

Odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie 
a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne 
použitie 
Aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami na 
profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov 
na profesionálne použitie 
 

Odborná príprava, akreditovaná MŠ SR je určená pre osoby  pripravujúce sa  na pracovné činnosti , manipuláciu alebo 

obchodovanie s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a  s prípravkami na reguláciu živočíšnych 

škodcov na profesionálne použitie a to samostatne (fyzické osoby – podnikatelia, zamestnanci) alebo ako vedúci 

zamestnanci, zodpovední na pracoviskách za odborné vykonávanie činnosti s týmito prípravkami. Podmienkou 

zaradenia do odbornej prípravy je minimálne stredoškolské vzdelanie. Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní 

odbornej prípravy.  

 

Termín: podľa záujmu     Cena vložného bez DPH (20%):   110 € 

        Cena vložného s DPH (20%):   132 € 

 

 

Príprava na preskúšanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažné 
činnosti (hygienické minimum)  
 
Školenie je určené pre každého kto má záujem pracovať v potravinárstve a potrebuje spĺňať požiadavky RÚVZ. Je 
určené pre osoby a zamestnancov pracujúcich v potravinárstve, ktorí k výkonu svojej práce potrebujú osvedčenie 
o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní 
potravín a pokrmov do obehu. Školenie je určené pre osoby, ktoré nemajú príslušné vzdelanie v zmysle prílohy 6 
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z.. V rámci školenia zabezpečíme aj termín skúšky na príslušnom 
RÚVZ 
 

Termín: podľa záujmu     Cena vložného bez DPH (20%):    40 € 

        Cena vložného s DPH (20%):    48 € 
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Odborné školenia v oblasti technických zariadení 
 

Základný kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike  
 

Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Cieľom kurzu je 

oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto 

predpisov. 

Zdravotná spôsobilosť a prax sa potvrdzuje na prihláške. Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti v elektrotechnike s celoslovenskou platnosťou.  

 

Termín:  § 21 - rozsah 18 hod -  8.12. – 9. 12. 2020    65 € bez DPH; 78 € s DPH (20%)  

  § 22 - rozsah 21 hod -  8.12. – 9. 12. 2020    70 € bez DPH; 84 € s DPH (20%) 

   § 23 - rozsah 24 hod -  8.12. – 10. 12. 2020    80 € bez DPH; 96 € s DPH (20%) 

   Vysoké napätie:      + 30 € bez DPH; + 36 € s DPH (20%) 

   Výbušné prostredie:     + 30 € bez DPH; + 36 € s DPH (20%) 

 

 

Kurz  pre osoby poučené na § 20 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.   
 

Obsah kurzu je zameraný na oboznamovanie s právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických 

zariadeniach. Kurz je určený pre osoby bez elektrotechnického vzdelania. Oboznamovanie končí testom. Účastník dostane doklad 

o overení odborných vedomostí a absolvovaní kurzu.  

 

Termín:  8. 12. 2020     Cena vložného bez DPH (20%):  35 € 

Cena vložného s DPH (20%):      42 € 

 

 

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov 
 

Aktualizačná odborná príprava je určená pre elektrotechnikov pracujúcich v uvedenej oblasti, ktorí už majú osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti elektrotechnika. V zmysle § 16 ods. (8) zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu 

každých 5 rokov. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca osvedčenie platnosť.   

 

Termín:  08. 12. 2020     Cena vložného bez DPH (20%): 45 € 

        Cena vložného s DPH (20%):   54 €  

 

 

Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW, pracovníkov TZ, 

pracovníkov PZ 
Aktualizačná odborná príprava je určená pre osoby vykonávajúce činnosti na uvedených zariadeniach, ktorí majú vydané 

osvedčenie, preukaz o odbornej Cieľom je oboznámiť účastníkov s aktuálnymi právnymi predpismi a zmenami v oblasti BOZP. V 

zmysle § 16 ods. (8) zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov. 
Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca osvedčenie platnosť. 

Termín:  podľa záujmu      Cena vložného bez DPH (20%):     45 € 

        Cena vložného s DPH (20%):         54 €  
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Základné školenie o odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov do 100 kW  

a nad 100 kW, školenie obsluhy tlakových nádob stabilných 
 

Školenie je organizované v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky č. 25/1984 Zb. na 

zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany  zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 

ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Ku školeniu obsluhy kotlov nad 100 kW sa 

fakturuje overovanie vedomostí v zmysle platného cenníka od oprávnenej právnickej osoby. Pred školením je potrebné sa 

informovať v našej spoločnosti o výške poplatku za overenie vedomostí oprávnenou právnickou osobou.  

 

Obsluha tlakových nádob stabilných, 3,15 hod.         

Obsluha nízkotlakových kotlov do 100 kW, 3,15 hod. 

Termín:  podľa záujmu   Cena vložného bez DPH (20%): 70 €,  s DPH (20%):  84 € 

         

Obsluha nízkotlakových a strednotlakových kotlov nad 100 kW, 12 hodín 

Termín:   podľa záujmu   Cena vložného bez DPH (20%): 110 €,  s DPH (20%):  132 € 

 

 

Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorových vozíkov 
 

Aktualizačná odborná príprava je určená pre obsluhu motorových vozíkov, ktorí majú preukaz o odbornej spôsobilosti. V zmysle § 

16 ods. (8) zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov. Neabsolvovaním 

aktualizačnej odbornej prípravy stráca preukaz platnosť.   

Termín:  podľa záujmu     Cena vložného bez DPH (20%): 45 € 

        Cena vložného s DPH (20%):   54 €  

 

________________________________________________________________________________________________ 

Zabezpečíme pre Vás aj ďalšie odborné školenia: 

 obsluha zdvíhacích zariadení - žeriavnici, obsluha pracovných plošín, zvislých posuvných brán, 

 obsluha plynových zariadení - regulačnej stanice plynu, obsluha chladiacich zariadení, 

 práce vo výškach pomocou špeciálnej horolezeckej techniky, 

 viazači bremien, 

 obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti, 

 lešenári, 

 a iné... 

 

 

Kontaktujte nás, radi Vám poradíme. 
 

*poznámka ku všetkým AOP - počítanie lehôt pre absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy: 

Fyzická osoba, ktorá má preukaz/osvedčenie je povinná absolvovať AOP do 5 rokov od vydania preukazu/osvedčenia resp. do 5 
rokov od poslednej AOP! 
Neabsolvovaním AOP v predpísanom termíne preukaz/osvedčenie stráca platnosť. 

 

 

 

 
. 
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Odborné semináre OTÁZKY a ODPOVEDE 
 

Postup zamestnávateľa pri pracovnom úraze a odškodňovanie PU 
 

Účastníci seminára budú mať k dispozícii pracovný materiál, tlačivá a formuláre k praktickým ukážkam vypĺňania tlačív. 

Legislatívne východiská, oznamovanie vzniku PÚ a udalosti. Požiadavky na evidenciu a registráciu, vyšetrenie príčin, 

hlásenie, oznamovacia povinnosť. Úrazové poistenie, čo zaplatí Sociálna poisťovňa? Odškodňovanie PÚ. Príklady  

z praxe. Štatistika pracovnej úrazovosti.  

 

Posudzovanie rizík a návrh OOPP 

 

Hodnotenie rizík, ako proces posudzovania rizík pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov. Metódy hodnotenia rizík. 

Zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, posudzovanie rizík a návrh opatrení. Písomný dokument o posúdení rizika. 

Návrh, zoznam a evidencia OOPP. Praktické modelové cvičenia a ukážky hodnotenia rizík. 

 

Čo musí vedieť bezpečnostný technik a ABT o VTZ 

 

Vysvetlenie súvisiacich pojmov. Rozdelenie technických zariadení. Technická dokumentácia. Evidencia vyhradených 

technických zariadení. Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke technického 

zariadenia. Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia. Odborná spôsobilosť na obsluhu technického 

zariadenia a činnosť na technickom zariadení. 

 

BOZP v doprave 

 

Seminár je zameraný na oblasť BOZP v doprave. Povinnosti zamestnávateľa v oblasti dopravy z hľadiska BOZP. Vodiči 

z povolania a vodiči ,,referenti“, ich školenia. Prehľad právnych predpisov z oblasti cestnej premávky a prevádzky 

motorových vozidiel. Bezpečnosť práce a technických zariadení pri prevádzke vozidiel. Bezpečnostné prestávky 

a odpočinok. 

 

Zákon o odpadoch – všetko čo potrebujete v praxi vedieť 
 

Seminár je vedený interaktívnou formou s cieľom pochopiť podstatu nových zmien. Lektorka prejde s účastníkmi nový 

zákon, zmeny a nové povinnosti. Seminár je určený pracovníkom, ktorí sú v organizácii poverení riadením oblasti 

odpadového hospodárstva a ochrany ŽP. V prípade konkrétnych otázok, ich môžete zaslať vopred. 

 

O aktuálnych termínoch konania seminárov Vás budeme informovať na www. besoft.sk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.besoft.sk/
mailto:dererova@besoft.sk
mailto:pangracova@besoft.sk


 

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

www.besoft.sk  E-mail dererova@besoft.sk tel.:+421 911 650 622 pangracova@besoft.sk  tel.:+421 911 650 655 

Vzdelávacie stredisko:  

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

Naše vzdelávacie stredisko v Bratislave nájdete v blízkosti nemocnice Ružinov a obchodného centra Retro. 

Dopravné spojenie: 
z centra:   

električka č. 9 
z Hlavnej železničnej stanice:  
trolejbus 201, prestúpiť na zástavke Saleziáni na električku č. 9 smer Ružinov 
zo železničnej stanice Nové mesto:  
autobus č. 50 (smer Aupark, vystúpiť na zastávke Herlianska)  
zo železničnej stanice Vinohrady: 
autobus č. 75 
z autobusovej stanice Mlynské Nivy: 
autobus č. 50 (smer Slimák, vystúpiť na zastávke Herlianska)  
 

 

 
 

Identifikačné údaje: 
 

 
BE-SOFT a.s., Krakovská 23, 040 11 Košice   

IČO : 361 91 337 

IČ DPH : SK 2020045863 

DIČ : 2020045863 

IBAN : SK 80 1100 0000 0026 2171 6713 

OR OS : Košice 1, Oddiel: Sa, Vložka č. 1073/V 

BIC : TATR SK BX                                                                                       
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Ponuka softvérových aplikácií od firmy BE-SOFT, a.s. 
 

 

Nová webová aplikácia 
 

 
 

 

 

Predstavujeme Vám modul Riziká našej novej webovej aplikácie BESOFT Online.  

 Bez potreby inštalácie a viazanosti na konkrétny počítač 

 Dostupné v rôznych jazykových verziách aj pre zahraničné prevádzky 

 Možnosť vytvorenia prístupu pre Vašich klientov 

 Užitočné prehľady a štatistiky na každej úrovni organizačnej štruktúry 

  

 

BESOFT Online 
 

je praktická webová aplikácia vyvinutá na základe dlhoročných skúseností pre firemných zákazníkov a 
dodávateľov BOZP. 
 
Aplikácia je určená predovšetkým na poskytovanie informácií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP), životného prostredia (ŽP) a civilnej ochrany (CO) a na evidenciu 
a spracúvanie dát zadaných používateľmi, tvorbu praktických prehľadov, zostáv a pod. Ide o modulárny 
systém, ktorý sa skladá zo samostatných modulov podľa aktuálnej ponuky. 
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Spoločnosť BE-SOFT, a.s. ponúka softvérové aplikácie pre odborníkov pracujúcich v oblasti: 

 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 ochrana pred požiarmi 

 životné prostredie 

 civilná ochrana 

 

Medzi tieto aplikácie patria: 

Softvér BTS, ktorý obsahuje 11 samostatných modulov so zameraním na: 

 vždy aktuálne a konsolidované znenie legislatívnych predpisov (zákony, vyhlášky, nariadenia vlády...)  

 prehľad najpoužívanejších noriem  

 postupy a metódy pre implementáciu legislatívnych povinností do praxe  

 vzorovú dokumentáciu pre danú oblasť (základné smernice, prevádzková dokumentácia a i.) s možnosťou 

úpravy na vlastné podmienky 

 identifikáciu nebezpečenstiev a ohrození, posudzovanie rizík 

 evidenciu zamestnancov, technických zariadení (pracovných prostriedkov) 

 definovanie a sledovanie termínov školení a lekárskych prehliadok; úradných skúšok; odborných 

prehliadok a odborných skúšok (revízií) a iných legislatívnych ale aj vlastných termínov 

 evidenciu o odpadoch a tvorbu ohlásení    

 

Informačný portál E-BTS - www.ebts.besoft.sk 

Obsahuje okrem vzorovej dokumentácie a legislatívnych predpisov aj množstvo odborných článkov, diskusné fórum 

na odborné témy, pripomienkovanie legislatívy, stanoviská inštitúcií a omnoho viac. 

Viac o našej ponuke sa dozviete na www.besoft.sk v časti Softvérové aplikácie 
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