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V januári 2009 vstúpilo do platnosti nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, tzv. CLP (Classification,
Labelling and Packaging).
Nariadenie CLP aplikuje terminológiu, hodnotenie, princípy a kritéria Globálneho Harmonizovaného Systému
(GHS) a zároveň zahŕňa ustanovenia ohľadne klasifikácie a označovania uvedené v Nariadení Európskeho
parlamentu a Rady č. 1907/2006 (REACH).
Tak ako aj predchádzajúca legislatíva aj Nariadenie CLP je plánované ako samostatný klasifikačný systém
určený predovšetkým pre podniky a priemysel. Toto nariadenie, po vstúpení do platnosti, zároveň špecifikuje
konečné termíny klasifikácie podľa pravidiel CLP pre klasifikáciu zmesí do 31. mája 2015:

Od 1. júna 2015:


sa musia látky klasifikovať len podľa ustanovení nariadenia CLP;



sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia
CLP, ale zmesi už klasifikované, označené, zabalené podľa ustanovení
smernice o nebezpečných prípravkoch a uvedené na trh (t. j. vyskladnené) do
1. júna 2015 sa musia iba znovu označiť a znovu zabaliť do 1. júna 2017;



sa musí na karte bezpečnostných údajov uviesť klasifikácia látok a zmesí
podľa ustanovení nariadenia CLP.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Tomášiková 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223

www.ekotox.sk; www.safearticles.eu

conference@ekotox.sk

Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

Traťová 574/1, 619 00 Brno - Horní Heršpice, Česká republika, www.ekotox.cz

Centrum Ekotoxykologiczne Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 6A, 87-100 Toruń, Polska, www.ekotox.eu

Program seminára
Nosné témy seminára:
* Stav a aktuálne výzvy chemickej legislatívy REACH
RNDr. Ján Čepček, PhD., riaditeľ odboru, Centrum pre chemiclké látky a prípravky,
Ministerstvo hospodárstva SR

* Nariadenie CLP a aktuálne požiadavky na klasifikáciu zmesí a KBÚ

PaedDr. Alena Pilváňová, riaditeľka, Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

* Problematika chemických látok a požiadavky na informácie v automobilovom priemysle
Ing. Martin Drozd, Kia Motors Slovakia s.r.o.

* Nariadenie REACH a dopady na ďalšie oblasti

PaedDr. Martin Murín, Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Ďalšie oblasti:





REACH registrácia 2018 Látky a výrobky—presah na legislatívne požiadavky výrobkových skupín

Ochrana životného prostredia a požiadavky nariadenia REACH
BOZP vo svetle limitov definovaných legislatívou REACH
Komunikácia v dodávateľskom reťazci—oprávnené požiadavky odberateľov
DISKUSIA A VÝMENA SKÚSENOSTÍ

REACH+CLP seminár—organizácia:

Registrácia účastníkov 8:30—9:00
Prednášky 9:00—12:00
Obed 12:00—13:00
Prednášky a diskusia 13:00—16:00

Komu je seminár určený:





dovozcom, výrobcom, distribútorom...
pracovníkom, zodpovedným za manažment chemických látok a zmesí;
odborným pracovníkom OŽP a BOZP;
pracovníkom zodpovedným za výrobkovú politiku, manažerom predaja, riadiacim
pracovníkom, odborníkom zabezpečujúcim kvalitu výrobkov, komunikáciu v
dodávateľskom reťazci, vedúcim pracovníkom výroby...
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Informácie pre účastníkov
99 €

Účastnícky poplatok:
(ceny sú uvedené bez DPH)

TERMÍN UKONČENIA REGISTRÁCIE
7 dní pred termínom konania školenia
POPLATOK
Účastnícky poplatok pokrýva náklady spojené s účasťou jednoho účastníka, zborník
prednášok, obed a občerstvenie. Hneď ako dostaneme registráciu Vám zašleme jej
potvrdenie a faktúru.
TERMÍN
Posledný termín pre registráciu je vždy 10 dní pred termínom konania školenia.
Účastníci budú zaraďovaní do kurzu podľa dátumu prijatia prihlášky.
Počet účastníkov kurzu je obmedzený.
Organizátori si vyhradzujú právo zrušiť konanie kurzu v prípade nízkeho záujmu. V tomto
prípade budú všetky zálohové platby vrátené v plnej výške.
Účastnícky poplatok musíme registrovať na našom účte ešte pred začatím školenia.
Pre zjednodušenie komunikácie uvítame zaslanie avíza o platbe.
PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI
Akceptujeme zrušenie registrácie v termíne do 7 kalendárnych dní pred dňom konania
školenia bez poplatku. V prípade zrušenia registrácie po tomto termíne alebo v prípade
neúčasti je poplatok splatný v celej výške.
Školenia sa môže zúčastniť náhradný účastník po potvrdení vysielajúcou organizáciou.
MIESTO KONANIA KURZU

BC KERAMETAL, Bratislava, Jašíkova 2

ZAREGISTRUJTE SA NA
W W W. E K O TO X . S K

SOPKRKBL@SOPK.SK
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CHEMICKÁ LEGISLATÍVA— REACH & CLP SEMINÁR
Bratislava 27.11.2014;
Meno / á
Organizácia
Adresa
IČO

DIČ

Telefón
E-mail
Banka
Číslo účtu
Suma k úhrade
Čiastka k úhrade

Bez DPH

DPH

Spolu

Účastnícky
poplatok

99,00 €

19,80 €

118,80 €

Bankové spojenie
VS: 271114
ŠS: IČO spoločnosti
SOPK je plátcom DPH
Registrácia:
Veronika Remiášová
Jašíkova 6, 826 73 Bratislava
tel: 02/48291257
fax: 02/48291260
e-mail: sopkrkbl@sopk.sk

účet BRK SOPK Bratislava
VÚB Bratislava-Ružinov
Číslo účtu:
IBAN: SK49 0200 0000 0000 3673 3062
SWIFT: SUBASKBX

Bratislavská regionálna komora SOPK
IČO:30842654, IČ DPH: SK2020815236
Jašíkova 6, 826 73 Bratislava 29
tel.: 02/48291 297; fax: 02/48291260
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk
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