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P O Z V Á N K A 

Pozývame Vás na odborný seminár  

 
 

„Prevádzka a nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, poistenie 

zodpovednosti“ 
 

ktorý sa uskutoční dňa  

             06. novembra (piatok) o 10.00 hod. 
 

Základné údaje:  
 

 

Organizátori: Novitech Partner s.r.o, Moyzesova 58, 040 01  Košice 

Prevádzka VZC TeleDom 

Kontaktné osoby: Zuzana Dubovecká a Ing. Ľudovít Korotnoky 

Telefón: + 421 55/ 32 74 428, + 421 55/ 32 74 402 

E-mail:dubovecka.zuzana@teledom.sk, korotnoky@teledom.sk           

Forma vzdelávania: Prezenčná + diskusia a priebežné konzultácie k jednotlivým  bodom 

programu seminára s účastníkmi  
Celkový počet hodín: 3 hodiny 
Miesto konania: TeleDom – Vzdelávacie centrum, Timonova 27, 040 01  Košice 

Mapa - Vzdelávacieho centra TeleDom 

Možnosti parkovania: TeleDom, Tajovského ul., Grešákova ul., Priestory T-Systems – 

Žriedlová ul., Aupark – Nám. Osloboditeľov, Parkovací dom 

SteelArena 
Prezentácia účastníkov: Od  09.30 – 10.00 hod 
Prednášajúci lektor: Ing. Zuzana Repová, vedúca Kancelárie Slovenského jadrového  

Poisťovacieho poolu, 

RNDr. Andrea Čipáková, PhD., vedúca odboru ochrany zdravia pred 

žiarením, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Košice 

Cena seminára: 30,00 € s DPH 

 

Cieľ seminára:   

   

Podať hlbšie vysvetlenie problematiky zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a 

nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a pripomenúť zákonne povinnosti držiteľov alebo 

žiadateľov o licenciu spojene s touto činnosťou. 
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Cieľová skupina:                    

Najmä pre všetkých držiteľov povolenia k prevádzke zdrojov ionizujúceho žiarenia, ale aj pre 

všetkých ich servisných a dodávateľských partnerov, vrátane dodávateľov pre jadrový priemysel. 

Zaujímavou môže byť táto téma aj pre  firmy z oblasti priemyslu, kde sa zdroje IŽ používajú napr. 

pre kontrolu alebo zabezpečenie určitých fáz vo výrobe, všetkých ktorí vykonávajú nedeštruktívne 

skúšky kvality, tiež pre organizácie, ktoré sa zaoberajú zberom a spracovaním nebezpečného 

odpadu , svojou účasťou by si rozšírili svoje vedomosti aj tie organizácie a firmy, ktoré sa zaoberajú 

zberom a ďalším predajom železného šrotu, príp. jeho spracovaním.       

 

 

Program seminára:  

 

10:00  hod.   Otvorenie semináru 
 

10:05 – 11:00 hod.  Ochrana zdravia pre žiarením z pohľadu zákona č.355/2007 Z.z.  

 RNDr. Andrea Čipáková, PhD. 

 

11:00 – 11:15 hod. Občerstvenie  
 

11:15  -  12:15 hod.  Slovensky jadrový poisťovací pool a jeho úloha pri ochrane rizika 

zodpovednosti za škodu na zdraví pri nakladaní a prevádzke ionizujúceho 

žiarenia  

Ing. Zuzana Repová 
 

12:15 hod.   Ukončenie oficiálnej časti  
 

Od  12:20               Individuálne konzultácie s účastníkmi seminára 

 

 

Seminár zahŕňa: 
 

 Lektorské služby (prezentácie, diskusia a priebežné konzultácie) 

 Študijný materiál 

 Občerstvenie 

 

 

Prihlásenie : 
• zaslanie záväznej prihlášky najneskôr do 04.11.2015 

• telefonicky na čísle 055/32 74 428 - Zuzana Dubovecká 

                                   055/32 74 402 – Ing. Ľudovít Korotnoky  
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