OZ potravinárov SR, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava
Určené: zástupcom pre BOZP
členom odborov
V Bratislave, 25.01.2017

POZVÁNKA
v súlade s Programom OZ potravinárov SR pre rok 2017 Vás srdečne pozývame na odborný
seminár, ktorý sa bude konať v dňoch:
02. - 03. marca 2017 v Penzióne*** Oravská horáreň, Oravský Podzámok, č. 396
/ lokalita "Zábava" pri Hruštíne /
Hlavná téma vzdelávania :
Kultúra prevencie a jej zlepšovanie
-

zdravé pracoviská,

-

najčastejšie zisťované nedostatky pri výkone inšpekcie práce,

-

riešenie podnetov z praxe odborových organizácií OZ potravinárov SR

Otvorenie seminára :

02. marca 2017 /štvrtok/ o 10,00 hod.

Predpokladané ukončenie :

03. marca 2017 /piatok/ obedom

Lektorom seminára je Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., republikový inšpektor BOZP, odborný
zamestnanec OZ potravinárov SR.
Na každých 50 členov odborovej organizácie môže prísť jeden účastník (napr. 100 členov = 2
účastníci vzdelávania).
Účasť na seminári bude umožnená aj zástupcom zamestnancov pre oblasť BOZP, ktorí nie sú
odborovo organizovaní. Náklady na vzdelávanie im môže uhradiť zamestnávateľ.
Ďalšie informácie pre účastníkov seminára spolu so záväznou prihláškou sú na druhej strane
pozvánky. Účasť zástupcu potvrďte na priloženej návratke obratom, najneskôr do 15.02.2017.
Ing. Magdaléna Mellenová
predsedníčka
OZ potravinárov SR

OZ potravinárov SR, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava

Informácie o organizačné pokyny pre účastníkov seminára
1. Pred odchodom na vzdelávací seminár si prostredníctvom základnej organizácie
vyžiadajte od zamestnávateľa pracovné voľno podľa § 138 Zákonníka práce.
2. Náklady na seminár: cestovné, ubytovanie, strava budú uhradené pre členov OZ
potravinárov SR. Cestovné bude uhradené po predložení cestovného lístka.
3. Pre účastníkov z väčších vzdialeností je možnosť rezervovať ubytovanie a večeru na deň
01.03.2017 /streda/ po nahlásení požiadavky v záväznej prihláške.
4. Penzión*** Oravská horáreň je situovaný v nádhernom prostredí oravskej prírody 
K dispozícii je stolný tenis, biliard, cykloturistika, turistika www.oravskahoraren.sk
5. K Penziónu*** Oravská horáreň sa dostanete z obce Hruštín cca 4 km. Doporučené
spojenie do obce Hruštín :  vlakom do železničnej stanice Kraľovany,  autobusom
smer Námestovo (zast. Hruštín, Pri moste).
V prípade nahlásenia požiadavky na  0918 494 494 Penzión*** Oravská horáreň
zabezpečí pre účastníkov seminára odvoz z AS v obci Hruštín /pri kostole/ k penziónu.

................................................................................................................
Záväzná prihláška
na odborný seminár BOZP v dňoch 02. – 03.03.2017 v Penzióne*** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok, č.396 /lokalita "Zábava" pri Hruštíne/

Odborný seminár BOZP
Meno a priezvisko : ................................................................................................
Organizácia : ..........................................................................................................
Mám záujem o ubytovanie a večeru dňa 01.03.2017:

áno

/ príslušnú odpoveď zakrúžkujte /

nie

Záväznú prihlášku zašlite do 15.02.2017 na adresu: OZ potravinárov SR, Vajnorská 1,
815 70 Bratislava, alebo emailom  na adresu: sekretariat-ozpsr@mail.t-com.sk
V ..............................................

........................................
podpis predsedu odborovej organizácie

