
7.

POZVÁNKA
NA ON-LINE ŠKOLENIE

Účastnícky poplatok: 

Cena bez DPH     DPH (20%)        Cena s DPH 

Prevodný príkaz: 
banka: Tatra Banka a. s., 
číslo: 2621535285/1100 
VS: číslo faktúry  
KS: 0308  
IČ DPH: SK2020699527 

Garant a organizátor: Slovenská spoločnosť pre kvalitu, Šoltésovej 14, 
811 08 Bratislava

Kontakt: 

E-mail:

Prihlášky: 

Mgr. Miroslava Mrázová 

trainings@ssk.sk

V prípade záujmu vyplnte online prihlášku na 
www.ssk.sk 

Termín a miesto 
konania

Názov 
školenia

Cieľová 
Skupina

Na základe záväznej prihlášky Vám zašleme potvrdenie o registrácii. Po obdržaní registrácie, nám prosím, obratom zašlite záväznú 
objednávku. Po absolvovaní školenia/skúšky Vám bude zaslaná faktúra na úhradu. V prípade neúčasti je možné odhlásiť účastníka 
najneskôr 7 pracovných dní pred konaním. Účastnícky poplatok sa nevracia, je možné vyslať náhradníka.

REACH so zameraním na kartu bezpečnostných údajov

19. október 2022
On-line školenie

189 € 37,79 € 226,79 €

www.ssk.sk

Školenie je určené inžinierom a  technikom kvality, interným audítorom, laboratórnym 
technikom, manažérom alebo inžinierom životného prostredia.

Predpoklad účasti na školení je, aby účastník mal minimálne  poznatky legislatívy 
životného prostredia, bezpečnosti pri práci a poznatky z oblasti  chemických látok a 
zmesiach v výrobkov.



08.00 – 08.30 Registrácia a kontrola on-line pripojenia
08.30 – 09.00 Úvod, predstavenie, očakávania
09.00 – 10:00 Vysvetlenie a oboznámenie sa s základnými pojmami v REACH, Základné informácie a  

požiadavky z chemickej legislatívy 
10.00 – 10.15 Prestávka 
10.15 – 11.15 Požiadavky nariadenia REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals)
11.15 - 12.15 Oboznámenie sa s klasifikáciou, označovaním a  balením látok a zmesi (prvky značenia ako 

piktogramy, výstražné a bezpečnostné upozornenia)
12.15 – 13.15 Obedná prestávka 
13.15 – 14.15 Základné informácie k karte bezpečnostných údajov, štruktúra, vytváranie karty 

bezpečnostných údajov podľa platnej legislatívy.
14.15 – 15.00 Praktické cvičenie, príklady kariet bezpečnostných údajov
15.00 – 15.30 Chemická bezpečnosť a definované riziká z hľadiska životného prostredia, bezpečnosti pri 

práci. Sankcie z nedodržania legislatívy 
15.30 - 16.00 Vedomostný test, vyhodnotenie
16.00 Záver a diskusia

Cieľ školenia
Objasniť účastníkom školenia požiadavky chemickej legislatívy s zameraním na REACH, vytváranie, kontrola a 
informovanie karty bezpečnostných údajov v dodávateľskom reťazci. Oboznámenie sa klasifikáciu, označovaní 
a balením chemických látok a zmesi, chemická bezpečnosť a ich riziká.

Ukončenie školenia
Školenie bude ukončené vytvorením karty bezpečnostných údajov, prípadne vedomostným testom. 

Program školenia
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