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1.   Ochrana dýchacích cest před prachem
2.   Zkratka pro osobní ochranné pracovní prostředky 
3.   Událost, při které se jen shodou okolností nikomu nic nestalo.
4.   Ochrana zraku před odletujícími částečkami pevných látek
5.   Soubor technických nebo organizační opatření zaměřených  
      na předcházení nežadoucích vlivů  
6.   Slangově: osoba odborně způsobilá v prevenci rizik
7.   Písemná nebo ústní instrukce k obsluze stroje nebo zařízení
8.   Poučení o bezpečnosti před zahájením pracovní činnosti
9.   Technická konstrukce zabraňující pádu z výšky
10. Prohlídka, přezkoušení nebo zjištění stavu zařízení, strojů,   
      nářadí, prostředků apod. provedená odbornou osobou 
11. Kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucí události 
       a velikosti jejího následku
12. Zkratka pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
13. Událost, která vedla k úrazu.
14. Zdroj nebo situace možného zranění nebo  
      poškození zdraví.
15. Vzájemná výměna informací k zajištění  
       BOZP mezi dvěma zaměstnavateli  
       na jednom pracovišti
16. Fyzická námaha

SLOVA KRÍZEM KRÁZEM

Vyplněnou tajenku zasílejte do  
22. 10. 2017 na mail: mejzrova@smp.cz 
Ze správných odpovědí vylosujeme a oceníme 10 výherců.
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MEZINÁRODNÍ

TÝDEN
BEZPEČNOSTI
14.-20. 10.
2017

VÝZVA
Inovativní způsob provedení Prestart mítinku?  

Účinný způsob předávání skoronehod?  
Metoda uvědomění si rizik?

Stojíte za vznikem iniciativy, na kterou jste hrdí? 
Využijte výzvy Mezinárodního týdne bezpečnosti 2017 

pro její představení!

PROČ? JAKÁ TÉMATA?V návaznosti  
na předchozí  

Mezinárodní týdny 
bezpečnosti

#1

#2

#3

Ocenit vaše  
iniciativy

Podpořit vaše
nápady

Společně podpořit 
růst firmy

1

2

3

PRESTART  
MÍTINK

Skoronehody  
a nebezpečné 
situace

Uvědomění si 
rizika

PODMÍNKY?POROTA?

Vedení 
skupiny SMP 

 
 

ocení nejlepší 
 iniciativy!

K odeslání do neděle  
22. 10. 2017 
 
na adresu:  
houdek@smp.cz

Popsat vaši iniciativu

Váš popis doplnit  
o dokumenty

Výherci budou oznámeni a finančně odměněni do konce listopadu 2017. 
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NÁZEV INICIATIVY:

ZAMĚŘENÍ:
(PreStart mítink / Skoronehody a nebezpečné situace / Uvědomění  
si rizik) 

MÍSTO:

ZODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK: 
(jméno a příjmení, společnost)

JE ČAS, ABYCHOM SE SEZNÁMILI S VAŠÍ INICIATIVOU. TEĎ JE TO  NA VÁS!

Zhodnoťte aktivity prováděné v souvislosti s tematikou.  Pro vysvětlení přiložte prvky z realizace. Máte prostor pro uvedení vašich dokumentů a ilustraci 
vašich slov.

1. Jakou iniciativu jste rozpracovali na vašem pracovišti?  
    Použité prostředky: nástroje, dokumenty, podklady, školení, metodika, ...

2. Proč jste započali s touto iniciativou?  
    Kontext, potřeby a zúčastněné strany

3. Jaké jsou výsledky v průběhu a po zavedení iniciativy? Jaké jsou  
    přínosy? Dopad, spokojenost vedení a zaměstnanců, …

4. Může být vaše iniciativa použita na jiných projektech?     
    Snadnost a způsob předání aktivity

5. Seznam příloh (dokumenty, fotografie, videa, …)
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