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Odborný program

Anna Čunderlíková AC vzdelávacia agentúra Zvolen

Vás srdečne pozýva na odborno-konzultačný seminár:

PPOOŽŽIIAADDAAVVKKYY NNAA PPRREEVVÁÁDDZZKKUU
PPRREEDDŠŠKKOOLLSSKKÝÝCCHH AA ŠŠKKOOLLSSKKÝÝCCHH ZZAARRIIAADDEENNÍÍ

VV ZZMMYYSSLLEE PPLLAATTNNÝÝCCHH LLEEGGIISSLLAATTÍÍVVNNYYCCHH ÚÚPPRRAAVV
NNAA OOCCHHRRAANNUU VVEERREEJJNNÉÉHHOO ZZDDRRAAVVIIAA

ktorý  sa  uskutoční

vo Zvolene v Divadelnej reštaurácii dňa 16. decembra 2010  –  štvrtok

MUDr. Katarína Slotová, PhD.
Lektorka je dlhoročná odborníčka v danej problematike

Cieľom seminára je
� upozorniť prevádzkovateľov zariadení pre deti a mládež na požiadavky a povinnosti súvisiace s plnením

ustanovení zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a jeho vykonávacích predpisov v súčinnosti
s ustanoveniami zákona o výchove a vzdelávaní. Účastníci seminára sa ďalej oboznámia ako neplnenie

ustanovení zákona na ochranu verejného zdravia súvisí s rizikami ohrozenia zdravia počas pobytu v prostredí
školy a správnymi deliktami na úseku verejného zdravotníctva.

Seminár bude zameraný aj na konkrétne opatrenia súvisiace s prevenciou a výskytom ochorení
v predškolských a školských zariadeniach. Predstavený a odovzdaný bude školiaci program zameraný

na údržbu prostredia v školách, dostupný len vo vybraných regiónoch.

Seminár je určený pre
� zriaďovateľov predškolských a školských
zariadení – mestá, obce, krajské školské úrady,
vyššie územné celky (odbory školstva, športu
a kultúry, školské úrady), cirkev, fyzické osoby
oprávnené na podnikanie prevádzkujúce
zariadenia pre deti a mládež (na základe živnosti),

ďalej pre riaditeľov, zamestnancov predškolských
a školských zariadení, prevádzkovateľov
materských centier, organizátorov zotavovacích
podujatí pre deti a mládež (školy v prírode,
lyžiarske kurzy, plavecké kurzy,..) a tiež pre ďalších
záujemcov o danú tému

§ Požiadavky na prevádzku zariadení pre deti a mládež podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
  a rozvoji verejného zdravia v znení noviel a súvisiacich vykonávacích predpisov

§ Povinnosti prevádzkovateľov zariadení pre deti a mládež

§ Prevádzkové poriadky zariadení pre deti a mládež

§ Požiadavky na prevádzku zariadení pre deti a mládež v súvislosti s predchádzaním vzniku a šírenia
  akútnych ochorení

§ Preventívne opatrenia v zariadeniach pre deti a mládež v období zvýšeného výskytu chrípky a chrípke
  podobných ochorení

§ Povinnosti prevádzkovateľov zabezpečiť preventívne a represívne opatrenia v zariadeniach pre deti
  a mládež v období zvýšeného výskytu prenosných parazitárnych ochorení (voš detská hlavová, svrab)
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§ Povinnosti prevádzkovateľov zariadení pre deti a mládež v súvislosti s požiadavkami na kvalitu piesku
  v pieskoviskách

§ Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami – prevádzka učební
  výpočtovej techniky

§ Indikátory kvality vnútorného ovzdušia v MŠ a v školách, dodržiavanie požiadaviek na kvalitu vnútorného
  ovzdušia v zariadeniach pre deti a mládež podľa súčasne platnej legislatívy

§ Vplyv kvality vnútorného ovzdušia v MŠ a v školách na výskyt chronických respiračných ochorení (alergie,
  astma, chronické respiračné ochorenia)

§ Zlepšenie kvality vnútorného ovzdušia v školách – školiaci program

§ Povinnosti organizátorov zotavovacích podujatí pre deti a mládež a požiadavky na zariadenia, v ktorých
  bude zotavovacia akcia prebiehať, podľa súčasne platnej legislatívy

§ Neplnenie povinností prevádzkovateľov zariadení pre deti a mládež a organizátorov zotavovacích podujatí
  – správne delikty

ü   Praktické spôsoby riešenia problémov, predložených účastníkmi seminára v rámci diskusie

ü   Účastníkom seminára bude poskytnutý aktuálny doplnkový  študijný materiál,
vypracovaný lektorom:

§ Vzorové prevádzkové poriadky zariadení pre deti a mládež podľa typu
§ Chrípka a chrípke podobné ochorenia – prevencia výskytu – leták
§ Pediculus captis - voš detská hlavová – leták
§ Svrab – leták
§ Zlepšenie kvality vnútorného ovzdušia v školách – školiaci program – brožúra

•• •• ••

ČČoo mmôôžžeettee oodd ssvvoojjeejj úúččaassttii nnaa sseemmiinnáárrii ooččaakkáávvaaťť??

§§ Vysokú odbornú úroveň za výbornú cenu §§ Ušetrenie času - samoštúdium je náročnejšie §§ Zrozumiteľný
výklad s podrobnosťami §§ Možnosť diskusie § Riešenia priamo z praxe §§ Elimináciu omylov

§§ Nesprávnych postupov §§ Zbytočných finančných nákladov
§§ Možnosť kontaktu s novými i známymi kolegami, výmenu poznatkov, ...

•• •• ••

Pre kompletnú ponuku odborných seminárov nás navštívte na našej internetovej stránke
www.acvzdelavanie.com

http://www.acvzdelavanie.com/
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Organizačné informácie a pokyny:

Miesto konania: ZVOLEN – DIVADELNÁ REŠTAURÁCIA – Kaviareň (2. poschodie)
                                ul. Divadelná 3 (na námestí, v budove Divadla J. G. Tajovského)

C Interaktívnu mapu s popisom, ako sa k nám dostanete, nájdete na: www.acvzdelavanie.com/mapa

Časový harmonogram:

¿   

8.15 h. 9.00 h. prezentácia účastníkov
9.00 h.  9.05 h. otvorenie seminára
9.05 h. 10.45 h. prednáška I. časť

10.45 h. 11.15 h. prestávka (obed, káva, minerálka)
11.15 h. 14.00 h. prednáška II. časť, diskusia

14.00 h. predpokladané ukončenie

Uzávierka prihlášok: záväznú prihlášku zašlite do 14.12.2010 na adresu:
� Anna Čunderlíková  AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA

P. O. Box  53,  960 01  Zvolen
                       alebo pošlite faxom: 045/ 540 18 63

e-mailom: agentura@acvzdelavanie.com
acvzdelavanie@mail.t-com.sk

 cez web: www.acvzdelavanie.com/online-prihlasenie

Účastnícky poplatok: je stanovený podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Údaje o oragnizátorovi:  IČO: 43984924,   DIČ: 1045423896,   IČ DPH: SK1045423896

                                        Registrácia: OÚ Zvolen č.OŽP-G/2008/00602-2, č. živ. reg. 670-16814

V poplatku sú zahrnuté kalkulované náklady na organizačné a technické usporiadanie seminára, vstup na
seminár, lektorské zabezpečenie, odpovede na otázky, autorsky spracovaný materiál, hlavné jedlo, káva,
minerálka, podávané priamo v priestoroch konania seminára, a réžia.

  Účastnícky poplatok € / 1 osoba
bez DPH

€ / 1 osoba
s DPH

  Pri bezhotovostnej platbe na účet 22,69 27

  ZĽAVA pri prihlásení 2 a viac osôb z 1 organizácie na 1 seminár 21,01 25

  Pri platbe v hotovosti v deň konania seminára 25,21 30

Poplatok uhraďte vopred na účet agentúry, vedený vo VÚB a. s., pobočka Zvolen

číslo účtu: 2417757753/0200, VS 16122010, KS 0308, ŠS: Vaše IČO
Pri úhrade dbajte na správne zadanie variabilného a špecifického symbola,

aby bola Vaša platba správne identifikovaná.

Platbu na účet je možné uskutočniť najneskôr v deň uzávierky prihlášok, t. j. 14.12.2010.

Poplatok môžete uhradiť aj v hotovosti pri prezencii na seminári, no prihlášku je potrebné zaslať vopred
aj v takomto prípade.

Prosíme, aby ste poplatok neuhrádzali poštovými poukážkami.

Po zaevidovaní platby na našom účte Vám bude na Vami uvedenú e-mailovú adresu v záväznej prihláške
zaslaná elektronická faktúra.

V prípade, že faktúru neobdržíte ešte pred konaním seminára, je potrebné, aby ste sa pri vstupe na seminár
preukázali potvrdením o úhrade poplatku (výpis z účtu, bankou potvrdený príkaz na úhradu alebo potvrdenka

zaslaná spätne bankou pri internet banking-u).

Na požiadanie Vám vystavíme potvrdenie o účasti na seminári.
V prípade neúčasti prihláseného účastníka poplatok nevraciame. Prihlásená organizácia môže vyslať

náhradného účastníka. Účastnícky poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára!
Za nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo organizačných zmien a zaväzujeme sa včas oznámiť vzniknuté

zmeny prihláseným účastníkom telefonicky, faxom, e-mailom alebo písomne. Informáciu zverejníme aj na našej
internetovej stránke. V prípade nedostatočného počtu prihlásených účastníkov odvoláme seminár a vrátime účastnícky

poplatok. Ak NR SR schváli ďalšie zmeny do dňa konania seminára, budú tieto zahrnuté do programu.
Na seminári nie je povolené vyhotovovanie akýchkoľvek obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov.

http://www.acvzdelavanie.com/mapa/
mailto:agentura:@acvzdelavanie.com
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