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Pozývame  Vás  na  odborný  seminár 
 

POVINNOSTI ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V OBLASTI BOZP 

A EVIDENCII A REGISTRÁCII PRACOVNÝCH A ŠKOLSKÝCH ÚRAZOV 
 

NITRA          26. 10. 2016         9,00 – 14,00 hod.           AGROINŠTITÚT,   Akademická ulica č.4    

 

LEKTOR: JUDr. Danica  Bedlovičová,  špecialista v oblasti Zákonníka práce a BOZP.  JUDr. Bedlovičová sa 

popri svojej práci už dlhodobo venuje aj lektorskej činnosti a je častým 

hosťom televíznych a rozhlasových relácií venovaných pracovnoprávnej 

problematike a problematike BOZP.    
 

Seminár je určený vedúcim zamestnancom  všetkých typov škôl a školských zariadení, bezpečnostno – 

technickým službám, bezpečnostným a autorizovaným bezpečnostným  technikom v rezorte školstva. 

Cieľom seminára je oboznámenie účastníkov najmä s aktuálnymi zmenami v oblosti BOZP týkajúcimi sa škôl 

a školských zariadení, ktoré nadobudli účinnosť v posledných rokoch, s určovaním pracovných a školských úrazov, 

s ich spísaním a riešením . 

 

OBSAH SEMINÁRA 
 

1. Povinnosti školy ako zamestnávateľa podľa zákona č. 245/2008 Z.z., o výchove a vzdelávaní a zákona   č. 

317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v oblasti bezpečnosti  a ochrany  

zdravia pri práci vo vzťahu k pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, žiakom a študentom škôl 

a predškolských zariadení, bezpečnostnému alebo autorizovanému bezpečnostnému technikovi zamestnanému buď 

na pracovný pomer u zamestnávateľa alebo na základe obchodného vzťahu.  

2. Pracovné cesty pedagogických zamestnancov – návštevy podujatí, výlety, plavecký a lyžiarsky výcvik..., 

z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v nadväznosti na vznik pracovných a školských úrazov. 

3. Všetky úkony školy pri vzniku školského  úrazu a závažného školského úrazu. Prešetrenie úrazu zo strany 

školy a správne spísanie záznamu o školskom úraze. Príčiny vzniku školských úrazov. Štatistické kódy príčin 

školského úrazu. Riešenie a odškodnenie školských úrazov. 

4. Povinné evidencie u zamestnávateľa v nadväznosti na vznik pracovných úrazov a nebezpečných udalostí.                                                                                                                                                           

Metodické usmernenie Ministerstva školstva SR č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného 

postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri registrovaní školského úrazu a pri evidencii nebezpečných 

udalostí. 

5. Dokumenty, ktoré je škola povinná viesť v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia žiakov a študentov, so 

vznikom pracovných a školských úrazov, kontrolná činnosť, bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný 

technik, nebezpečná udalosť, všeobecné zásady prevencie, zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, posúdenie rizika 

a vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných žiakmi 

a študentmi, riziká  a ich odstraňovanie napr. pri exkurziách, plaveckých a lyžiarskych výcvikoch, výletoch, 

v školských kluboch a pod. 

6. Veľká novela zák. č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, 

nové povinnosti škôl pri nelegálnom zamestnávaní. 

- otočiť - 

_____________ _________________________________________________________________________________ 

PRIHLÁŠKA 
 
 

Mená prihlásených: ………………….................……………………………………………………………………………................... 

 

Organizácia: ……………………………………..................……………….....................………… č. tel.…………………………….. 

 

IČO:  .................................,   DIČ:  .................................,  IČ DPH ......................................... e-mail:  ................................................. 

Záväzne prihlasujeme uvedených zamestnancov na seminár „ Povinnosti škôl a školských zariadení v oblasti BOZP... „ , ktorý sa 

uskutoční dňa  26. 10. 2016 v Nitre. 

Účastnícky poplatok  35.- €  za 1 účastníka  / pri účasti 3 a viac osôb z jednej organizácie 30.- €  za osobu /  uhradíme: 

1. Bankovým prevodom                                          2. V hotovosti pri prezentácii                                           /  hodiace sa podčiarknite / 

 

Pri platbe bankovým prevodom vyplňte Vaše číslo účtu alebo IBAN : .....................................................................................................  

 

 

 

Dňa ……………………….                                                                                                          ……………………………………… 

                                                                                                                                                              pečiatka a podpis organizácie          

 

 

 

mailto:ipeko@ipeko.sk
http://www.ipeko.sk/


 

 

 

- 2 – 

 

 

CENA:  35.- €.                                                                                                                                                                             

Pri počte účastníkov 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok  30.- € za osobu. V poplatku  sú  zahrnuté  aj  

náklady  na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č.18 / 1996 

Z.z.       o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je 

potrebné  preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok 

nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri 

prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH. 
 

 

BANKOVÉ  SPOJENIE: 

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu : 1230450001 / 1111 

IBAN: SK4111110000001230450001        SWIFT/BIC: UNCRSKBX 

Symboly:  variabilný:  261016                                                                                                                     

                konštantný: 0308,                                                                                                                        IČO: 47 405 279 

 

Prihlášku na seminár zašlite e-mailom alebo faxom najneskôr 1 deň pred termínom konania seminára – možnosť 

priameho / online / prihlásenia  z  webstránky: www.ipeko.sk ,  kde  si  môžete  pozrieť  všetky aktuálne ponúkané 

vzdelávacie aktivity našej agentúry. V prípade zaslania prihlášky poštou ju odošlite najneskôr 3 pracovné dni pred 

termínom konania seminára. 

 

 

 

 
 

http://www.ipeko.sk/

