1/2

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Předmět
jednání:

17. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik

Datum konání:

28. 3. 2019

Místo konání:

3M Česko, spol. s r.o., V Parku 2343/12, 148 00 Praha 4

Účastníci:

Viz prezenční listina

Zapsal:

Ing. Jakub Marek

Ověřil:

Petr Hlavsa

Schválil:

Petr Hlavsa

č.j. 304-017/2019

Průběh a výsledek jednání:
Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se od 16:30 hod. uskutečnilo další kolokvium členů ČAPR. V úvodu
jednání přítomné členy přivítal předseda Výboru členské sekce pan Petr Hlavsa. Po
představení harmonogramu jednání dostal slovo ředitel ústavu RNDr. Skřehot, který
pohovořil o aktivitách a novinkách v dění ZÚBOZ za období 1Q kalendářního roku 2019.
V oblasti znalecké činnosti pokračují práce na znaleckém posudku, který byl ústavu zadán
Okresním soudem v Tachově.
V oblasti vědecko-výzkumné činnosti RNDr. Skřehot přítomné seznámil s aktuální situací.
Výzkumné práce zdárně pokračují na těchto projektech:
•

VI20172019107 „MEHODIS – Informační systém pro analýzu chybování operátorů
řídicích center“.

•

TL02000177: Výzkum vlivu digitalizace pracovišť a pracovních operací na kulturu
bezpečnosti v průmyslovém sektoru.

•

TL02000226: Evaluace postupů pro bezpečnou praktickou výuku chemie ve školách.

V rámci odborných vystoupení se zástupci ústavu zúčastnili následujících akcí:
•

5. ročník Mezinárodního technického sympozia (20. – 21. 2. 2019, Kladno,
prezentovaný příspěvek Ing. Marek)

•

XXXII. celoslovenský aktualizační seminář pro odborníky z oblasti bezpečnosti práce,
ergonomie, ochrany zdraví a ochrany před požáry (20. – 22. 3. 2019, Pribylina,
prezentovaný příspěvek JUDr. Kožmín)

•

XIX. mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2019“ (10.11.4.2019, Ostravice, prezentovaný příspěvek RNDr. Skřehot)

Již pravidelně náš ústav pořádal odborné akce. V 1Q se jednalo o organizaci jednodenního
intenzivního kurzu Preventista BOZP, který se tentokráte konal 26.2. v přednáškovém sále
Rodinného pivovaru Zichovec a dále organizoval již tradičně další ročník odborného
semináře „Praktické aspekty prevence rizik“, který proběhl dne 14. 3. 2019 v Inovačním
centru společnosti 3M Česko.
Ředitel přítomné členy dále seznámil s publikační činností ústavu, která je průběžně
zveřejňována na webu ústavu, viz http://www.zuboz.cz/reference/publikace/.
Následně se slova ujal tajemník členské sekce Ing. Marek, který pohovořil o aktivitách
ČAPRu a rovněž představil nového člena pana Josefa Báču, jednatele společnosti Bača
BOZP s.r.o. V rámci svého příspěvku Ing. Marek seznámil přítomné členy s průběhem voleb
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člena Etické komise z řad členů ČAPR. Jediným nominovaným kandidátem byla opět Ing.
Romana Bláhová a přítomní členové ji za člena Etické komise jednohlasně zvolili.
Vystoupení tajemníka členské sekce bylo zakončeno slavnostním předáním ocenění za
zásluhy pro ZÚBOZ za rok 2018. Za významné zásluhy v oblasti public relations ZÚBOZ
(správa facebookového profilu ústavu) a dále za rozvoj osvětového programu „Malý věk –
velká nebezpečí“ byla bronzovou medailí ZÚBOZ oceněna RNDr. Ing. Marcela Skřehotová.
Dr. Skřehotová se však ze zdravotních důvodů nemohla kolokvia zúčastnit, a proto bude
slavností ceremoniál uspořádán na příštím kolokviu.
Poté následovala přestávka, kterou jako obvykle využili přítomní členové ke kuloárovým
diskuzím, sdílením znalostí z každodenní praxe BOZP i k vzájemnému osobnímu sblížení.
Následovala společensko-vědní zábava, které se tentokráte zhostil předseda Výboru ČAPR
pan Petr Hlavsa, který si pro přítomné připravil zábavu ve formátu „uhádni profesi nebo věc“.
Tématika zábavy byla jako obvykle zaměřena na oblast BOZP.
Poté vystoupila se svým odborným příspěvkem na téma „Nanobezpečnost a současné
trendy v hodnocení rizik“ Ing. Barbora Schüllerová, Ph.D. z Ústavu soudního inženýrství VUT
v Brně.
Po oficiální části programu následovaly další kuloárové debaty členů.
V pořadí sedmnácté kolokvium členů ČAPR proběhlo opět ve velmi přátelské a neformální
atmosféře. Další setkání je naplánováno na červen 2019.
Těšíme se na další setkání!
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