1/1

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Předmět
jednání:

23. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik

Datum konání:

28. 4. 2021

Místo konání:

Setkání proběhlo online formou

Účastníci:

Viz prezenční listina

Zapsal:

Ing. Jakub Marek, MSc.

Ověřil:

Petr Hlavsa

Schválil:

Petr Hlavsa

č.j. 304-017/2021

Průběh a výsledek jednání:
Ve středu 28. 4. 2021 se od 15:00 hod. uskutečnilo další kolokvium členů ČAPR, které
s ohledem na stále trvající pandemii coronaviru COVID-19 proběhlo zcela poprvé ve formě
online. O to více bylo potěšující, že se kolokvia zúčastnil značný počet členů a všichni jsme
se mohli vidět osobně alespoň v této formě.
V úvodu jednání přítomné členy přivítal tajemník členské sekce Ing. Marek a po představení
programu jednání dostal slovo ředitel ústavu Doc. Skřehot, který přítomné informoval o
aktivitách ZÚBOZ za uplynulé období. V jeho příspěvku vzbudila značný zájem informace o
spolupráci ZÚBOZ s Vysokou školou Jagiellońskou v Toruni – Fakultou veřejnosprávních a
ekonomických studií v Uherském Hradišti s.r.o. a to v rámci realizace studijní specializace
Bezpečnost a ochranu obyvatelstva. Za ústav se stal garantem této specializace docent
Skřehot, který je současně společně s Ing. Markem a JUDr. Kožmínem rovněž odborným
lektorem a tutorem konkrétních odborných předmětů.
Poté následovali praktické příspěvky členů Výboru ČAPR kdy na téma „Úskalí při provádění
povinného testování zaměstnanců na COVID-19 ve firmě“ pohovořila kolegyně Ing. Bláhová,
na téma „Digitalizace v oblasti BOZP“, pohovořil Michal Běhounek, DiS. Se svým odborným
příspěvkem měl vystoupit také kolega Ing. Zelenák, který se však z kolokvia kvůli naléhavým
pracovním záležitostem musel odhlásit.
Po odborném programu následovaly rozpravy členů nejen nad současným děním.
V pořadí 23. kolokvium členů ČAPR proběhlo opět ve velmi přátelské a neformální
atmosféře. Další setkání je naplánováno na červen 2021.
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