VYHODNOCENÍ
Semináře zaměřeného na hodnocení průmyslových rizik (pilotní ověření
modulu) konaného dne 24. června 2014 v Karviné-Ráji
Program: dle pozvánky
Počet účastníků: 3
Cíl lektorského dne: provést pilotní ověření produktu č.6 a představení účastníkům
v rámci projektu Hodnocení průmyslových rizik, č. projektu CZ.1.07/3.2.07/03.0035
Obsahem bylo provedení vlastního proškolení účastníků z modulu M6 se současnou
zpětnou vazbou a získání praktických připomínek školených na prezentované moduly
Vlastní vyhodnocení
V rámci lektorského dne proběhlo úvodní seznámení potenciálních lektorů z podniků z ČR
s vlastním projektem z jeho způsobem financování, jeho náplní a stanovenými cíli včetně
přednesení níže uvedeného produktu a podání informace k stavu rozpracovanosti
jednotlivých modulů:
Modul 06 Obecné metody hodnocení rizik
Ostatní moduly nebyly presentovány z důvodu průběžného rozpracování jednotlivých
modulů
Připomínky a postřehy účastníků lektorských dní


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.



Byl vznesen apel na širší publicitu, jelikož stále převládá nezájem o tuto
bezpečnostní problematiku z řad provozovatelů o čemž svědčil i nezájem o tento
lektorský den



vstřícnost školitelů IHAS s.r.o. při presentaci problematiky, kvalitní a přehledné
zpracování jednotlivých modulů



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



upozornění na dozorové akce ze strany dozoru nad BPS (SUIP Opava)



zájem o diskusi k dalším zpracovávaným modulům

Obrázek 1 Lektorský den

Obrázek 2 Lektorský den

Závěr
Lektorské dny prokázaly zájem o řešení problematiky BOZP ve vztahu k výbušnému prostředí
v podmínkách bioplynových stanic. Bohužel ten zájem je samozřejmě u těch kteří se
účastnili. Pro další lektorské dny byly doporučeny podzimní měsíce z důvodu kampani
v zemědělství. Bude provedena větší osvěta a projekt bude představen i orgánům dozoru.
Jednotliví uchazeči se aktivně podíleli svými odbornými připomínkami na presentacích
včetně obsáhlé diskuse s prokazatelným zájmem pokračovat ve vzdělávání se v této oblasti.
V současné době probíhá diskuse s jednotlivými zpracovateli příslušných modulů za účelem
zapracování relevantních připomínek.

Tento projekt je financovaný z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

