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Manažment rizík a chemický
manažment
Princípy manažmentu rizík a manažmentu chemických látok
v podniku
Hodnotenie a kontrola (manažment) rizík je základným pilerom chemickej legislatívy REACH a
je tak v zhode s legislatívou biocídov, prípravkov na ochranu rastlín, farmaceutík a ďalších skupín látok na trhu Európskej Únie.
Kurz je určený pre širokú cieľovú skupinu pracovníkov z priemyslu, štátnej správy, obchodu a
výskumu pre oblasti:
•
Identifikácia látok, prípravkov / zmesí a výrobkov,
•
environmentálna a chemická bezpečnosť podnikov,
•
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
•
Riziká pre výrobu a dovoz z pohľadu dodatočných požiadaviek—SVHC, autorizácia,
•
Komunikácia látok vo výrobkoch pre konzumentov...
V procese registrácie chemických látok sú chemické látky testované a hodnotené so zameraním na špecifické nebezpečné vlastnosti. Toto hodnotenie zahŕňa celý životný cyklus látky—od
jej výroby, použitia až po zneškodnenie súviacich odpadov.
Hodnotenie rizík sa vykonáva podľa usmernení ECHA a tieto sú využívané aj pri vypracovaní
Správy o chemickej bezpečnosti. Výsledkom je posúdenie nebezpečnosti a rizík a podmienky
pre bezpečné použitie. Sumár hodnotenia a podmienok je súčasťou kariet bezpečnostných
údajov vo forme expozičných scénárov.
Hlavné súčasti kurzu:
• Chemická legislatíva a manažment rizík
•Portfólio látok / zmesí / surovín / výrobkov
•Hodnotenie „kritických“ bodov
• Manažment rizík
•eKBÚ, NOAEL, DNEL, DMEL, PNEC, PEC...
Kurz je pripravený ako modul pre výučbu základov riadenia rizík chemických látok v zmysle príslušných usmernení. Každá téma je vysvetlená formou prednášok a následne je problematika precvičená v skupinách formou prípadových štúdií.
Súčasťou kurzu je aj kontrola získaných vedomostí.
Účastníci obdržia kompletné kurzové materiály a doplňujúce dokumenty na elektronickom
nosiči.
Každý účastník obdrží na konci kurzu certifikát o absolvovaní.
Vlastné PC je výhodou.

Základný kurz hodnotenia rizík chemických látok

Informácie pre účastníkov
Účastnícky poplatok:

99,00,- €

(ceny sú uvedené bez DPH)

TERMÍN UKONČENIA PRIJÍMANIA PRIHLÁŠOK
7. novembra 2018
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
Kurz má obmedzenú kapacitu účastníkov. Účastníci budú do kurzu zaraďovaní podľa dátumu prijatia záväznej prihlášky.
Posledný termín pre prihlásenie je 7. novembra 2018. 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 SEMINÁRA

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F
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PRIHLASOVACÍ FORMULÁR
RISK MANAŽMENT A CHEMICKÝ MANAŽMENT
BRATISLAVA 13. NOVEMBRA 2018
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: ekotox@ekotox.sk
www.ekotox.sk;
https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

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

