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Konference

Konference BOZP v roce 2020
First Minute sleva 15 %! Akce platí do 30.6.2019
Robert Křepinský, JUDr. Martin Mikyska
Dotýká se vás profesně bezpečnost a ochrana zdraví při práci? Přejete si mít přehled o zásadních tématech, kterými současná
BOZP v České republice žije? Zveme vás na konferenci, která otevře zásadní otázky Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
konci roku 2019 a začátku roku 2020.
Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Firemní školení na míru Vám rádi připravíme na poptavka@kursy.cz.
Školení na míru
18.11.2019
9:00 - 16:30
Praha
Hotel Olympik Artemis
Přihláška
3790 Kč
3222 Kč
další termíny

Předchozí ročníky
IV. ročník 20.11.2018

>>více<<

III. ročník 21.11.2017

>>více<<

II. ročník 23.11.2016

>>více<<

I. ročník 25.11.2015

>>více<<

Partner
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S podporou

Přednášejí
JUDr. Martin Mikyska
advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a
nemocech z povolání.
Více informací a další semináře lektora

Robert Křepinský
je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik –
specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…
Více informací a další semináře lektora

Program
Připravovaná témata:
legislativní novinky v oblasti BOZP
nová úprava vyhrazených technických zařízení
právnické okénko - trestněprávní odpovědnost
zaměstnávání cizinců a zajištění BOZP
návykové látky na pracovišti (nejen alkohol)
ochrana zdraví a změny v zákoně č. 258/2000 Sb., a v nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
výměna informací o rizicích

Podtitul: Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby – legislativa, povinnosti a
další novinky v oblasti BOZP.
Odborný garant a moderátor: Robert Křepinský
Již pátý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let.
Letos nové místo konání: Hotel Olympik (Artemis) Praha
Účastníci se prostřednictvím přednášek na aktuální témata ze současné BOZP seznámí s posledním vývojem v oboru i s tím,
co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Přednášet budou odborníci, kteří se jednotlivými oblastmi dlouhodobě
zabývají.
Vystoupí také zástupci orgánů státního dozoru a státní správy, kteří představí problematiku BOZP z hlediska institucí
utvářejících politiku státu v této oblasti. Kromě kvalitních řečníků očekáváme také mnoho zajímavých hostů v plénu.
Posluchači tak budou mít možnost potkat nejen podobně zaměřené kolegy, ale také přední osobnosti BOZP v České republice.
Konference bude mít doprovodný program v podobě prezentačních expozic významných dodavatelů pro oblast bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci.
Jak vypadal předchozí ročník?
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Konference je určena
osobám odborně způsobilým v prevenci rizik,
koordinátorům bezpečnosti práce,
dalším specialistům na BOZP (např. manažerům a referentům BOZP),
zaměstnavatelům a vedoucím zaměstnancům,
auditorům systému managementu BOZP,
perosnalistům,
všem ostatním, kterých se oblast bezpečnosti práce profesně dotýká.
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