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Risk Manažment
Školenie: Manažment rizík a chemický manažment

má za cieľ oboznámiť účastníkov so základmi hodnotenia a kontroly rizík v podniku z pohľadu použitia chemických látok a zmesí. Použitím sa rozumie nakladanie pri výrobných procesoch zahŕňajúcich širokú škálu aktivít.
Riziká pre zdravie ľudí a životné prostredie vyplývajú z nebezpečných vlastností,
spôsobu použitia (expozície) a hladiny expozície. Riziká z pohľadu stability výroby a predaja
súvisia s legislatívnymi obmedzeniami a požiadavkami zákazníkov na informácie.
Chemický manažment zahŕňa:

Analýzu aktuálneho stavu a definovanie povinností REACH a CLP legislatívy + WEEE,
ROHS, POPs....

Identifikovanie rizík v podniku (SVHC, PBT, vPvB,…)

Identifikáciu nesúladu a návrh odporúčaní ich riešenia a postupov

Kategorizáciu produktov, výrobkov (SVHC, CMR, CoRAP, nebezpečnosť pre ŽP,…).

Databázu produktov, ich zloženia a dodávateľov.

Komunikácia sa dodávateľmi.

Idetifikovanie opatrní manažmentu rizík (RMM) vo Vašom podniku a posúdenie ich efektivity (Fitness Check)

Návrh možností riadenia rizík (Risk Management Options) pre zabezpečenie kontroly rizík z výroby a používania produktov.
Hlavné oblasti:







Riziká a ich manažment
Hodnotenie nebezpečnosti (NOAEL, DNEL, DMEL, PNEC...)
Hodnotenie expozície
Posúdenie rizík
Komunikácia
Riadenie rizík

Školenie—organizácia:
Registrácia účastníkov 8:30—9:00
Prednášky 9:00—12:00
Obed 12:00—13:00
Prednášky a diskusia 13:00—16:00
Školenie je organizované formou plenárnych prednášok spolu s diskusiou k preberanej téme. Pripravené sú aj prípadové štúdie pre individuálne a skupinové praktické cvičenia. Okrem
toho na záver kurzu prebehne panelová diskusia účastníkov na zhodnotenie jednotlivých preberaných oblastí a ich prípadné využitie v praxi.
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Informácie pre účastníkov
Účastnícky poplatok:

99,00,- €

(ceny sú uvedené bez DPH)

TERMÍN UKONČENIA PRIJÍMANIA PRIHLÁŠOK
10 dní pred konaním kurzu
POPLATOK
Účastnícky poplatok pokrýva náklady spojené s účasťou jedného účastníka, zborník prednášok,
kurzové materiály, obedy a občerstvenie. Po obdržaní prihlášky Vám zašleme potvrdenie o jej prijatí a faktúru.
Organizátor neposkytuje ubytovanie ani dopravu.
REGISTRÁCIA A TERMÍN
Školenie má obmedzenú kapacitu účastníkov. Účastníci budú do kurzu zaraďovaní podľa dátumu
prijatia záväznej prihlášky.
Posledný termín pre prihlásenie je 10 dní pred konaním kurzu. Úhradu účastníckeho poplatku vykonajte ešte pred začatím kurzu!
Pre zjednodušenie komunikácie uvítame zaslanie avíza o platbe.
PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI
Akceptujeme zrušenie prihlášky v termíne do 7 kalendárnych dní do začiatku konania seminára
bez poplatku (vrátane). V prípade zrušenia prihlášky po tomto termíne alebo v prípade neúčasti
je poplatok splatný v celej výške. Je možné poslať náhradníka.

MIESTO KONANIA ŠKOLENIA
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Meno / á
Organizácia
Adresa
IČO

DIČ

Telefón

Mobil

Fax

E-mail

Banka
Číslo účtu
Suma k úhrade
Čiastka k úhrade

Bez DPH

DPH

Spolu

99,00 €

19,80 €

118,80 €

Účastnícky poplatok

Bankové spojenie

Tatra banka a.s., Vajanského nábrežie 5,
Bratislava, Slovenská republika
Číslo účtu: 2621002788 / 1100
IBAN: SK 21 1100 0000 0026 21 00 2788

Registrácia:

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášiková 10/F
821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel. / Fax: (02) 459 43 712 / 459 45 223
E-mail: conference@ekotox.sk
www.ekotox.sk;
https://ekotoxcenters.eu

IČO: 31 437 443
IČ DPH: SK2020362949
DIČ: 2020362949

