VYHODNOCENÍ
Semináře zaměřeného na hodnocení průmyslových rizik (pilotní ověření
modulu) konaného dne 17. záři 2014 v Háji ve Slezsku (Restaurace na hřišti)
Program: dle pozvánky
Počet účastníků: 7
Cíl lektorského dne: provést pilotní ověření produktu č. 5 a představení účastníkům
modelového zařízení na demonstraci rizik zakoupeného v rámci projektu Hodnocení
průmyslových rizik, č. projektu CZ.1.07/3.2.07/03.0035
Obsahem bylo provedení vlastního proškolení účastníků z produktu č. 5 – Legislativa ve
vztahu k provozu a výstavbě BPS se současnou zpětnou vazbou a získání praktických
připomínek školených na prezentovaný modul
Vlastní vyhodnocení
V rámci lektorského dne proběhlo úvodní seznámení potenciálních lektorů z podniků z ČR
s vlastním projektem s jeho způsobem financování, jeho náplní a stanovenými cíli včetně
přednesení níže uvedeného produktu a podání informace k stavu rozpracovanosti
jednotlivých modulů.
Připomínky a postřehy účastníků lektorského dne


problematika je nutná pro zpracování jednotlivých dokumentů požadovaných
legislativou v podnicích z důvodu dosavadního nedostatečného řešení BOZP ve
vztahu k výbušnému prostředí zejména v podmínkách BPS.



V současné době je dvojí přístup k BPS a to jako k výrobku a k jako technologii.
Jeden z účastníků upozornil na dozory ze strany OIP, které jsou plánovány na rok
2014



vstřícnost školitelů IHAS s.r.o. při presentaci problematiky, kvalitní a přehledné
zpracování jednotlivých modulů. Byl vznesen dotaz na to, jak bude aktualizovaná
legislativa. Účastníci měli zájem o moduly, které by jim pomohly k dalšímu
vzdělávání pracovníků zejména v mateřských firmách.



vysoká odbornost a kompetentní přístup jednotlivých školitelů IHAS s.r.o.



upozornění ve vztahu k dozorovým akcím na sankce při neplnění legislativy a to i
zpětně pro technologie ze strany TIČR. Byl představen v rámci diskuze materiál
TIČR k této problematice



zájem o diskusi k dalším zpracovávaným modulům

Obrázek 1 Lektorský den

Závěr
Lektorské dny prokázaly zájem o řešení problematiky BOZP ve vztahu k výbušnému prostředí
v podmínkách bioplynových stanic. Bude provedena větší osvěta a projekt bude představen i
orgánům dozoru zejména tedy SÚIP v Opavě.

Jednotliví uchazeči se aktivně podíleli svými odbornými připomínkami na presentacích
včetně obsáhlé diskuse s prokazatelným zájmem pokračovat ve vzdělávání se v této oblasti.
Poznatky, relevantní připomínky k modulu nebyly ze strany účastníků prakticky žádné, co se
týče formy a obsahu modulu. Informace byly předány zpracovateli modulu.
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