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Na konferenci „Bezpeãnost pfii pouÏí-
vání vyhrazen˘ch elektrick˘ch tech-
nick˘ch zafiízení“, která se konala 
v rámci veletrhu Electron, pfievzala
14. 4. 2011 skupinka dûtí z rukou
fieditele odboru sluÏeb trhu práce z
Ministerstva práce a sociálních vûcí
JUDr. Jifiího VaÀáska ocenûní za
v˘tvarné poãiny na téma bezpeãnost,
údrÏba a elektfiina. Ocenûní z rukou
fieditele odboru sluÏeb trhu práce z
Ministerstva práce a sociálních vûcí
JUDr. Jifiího VaÀáska, generálního
inspektora Státního úfiadu inspekce
práce Mgr. Ing. Rudolfa Hahna a Anto-
nína Svobody ze SdruÏení elektrotech-
nick˘ch firem v rámci konference pfie-
vzal téÏ Antonín Barto‰. Cenu Franti‰-
ka KfiiÏíka získal inspektor Barto‰ jako
podûkování za dlouholet˘ aktivní pfií-
stup k elektrotechnickému vzdûlávání
zamûstnancÛ podle právních pfiedpisÛ 
v gesci MPSV a za snahu o zlep‰ení
péãe o bezpeãnost a ochranu zdraví
pfii práci u elektrotechnick˘ch firem.

Vítûzové
1. kategorie (vûk 6 – 10 let)
1. místo: Martin Chur˘, Z· a M·

KnûÏpole 100 
2. místo: Matûj Pafiízek, Z· 

·kolní 402, Kostomlaty 
3. místo: Nikola Horváthová, Z· 

Dragu‰ 461, Postoloprty 
4. místo: Krist˘na ·teflová, Z· 

Dolákova 1, Praha 8 
5. místo: Lucie Nováková, Z· 

Dragu‰ 581, Postoloprty 
6. místo: Johana Süsenbeková, Z·

nám. Republiky 9, Znojmo 
Vítûzná ‰kola: Z· a M· KnûÏpole 100

2. kategorie (vûk 11 – 16 let)
1. místo: Tereza Koucká, Z· 28. fiíjna

18, Turnov 
2. místo: Tereza Koutníková, Z· Aloi-

sina V˘‰ina, Liberec 
3. místo: Tereza Münsterová, Z· E.

Zátopka, Pion˘rská 791, Kopfiivnice 
4. místo: Jan Majer, Z· a M· Aloise

·tûpánka 174, Dolany 
5. místo: Natálie Dafiílková, Z· Dolá-

kova 1, Praha 8 
6. místo: Daniel Nûmeãek, Z· E.

Bene‰e 300, Bystfiice 

Nová ocenûní v oblasti bezpeãnosti 
a ochrany zdraví pfii práci

Vítûzná ‰kola: Z· 28. fiíjna 18, Turnov
Speciální cena za mimofiádnû oce-

nûn˘ pfiíspûvek hodnotící komisí:
Adéla Vroblová, Michaela Dvofiáková,
Filip Burík, Daniel Kotásek, Z· 
KosmonautÛ 13, Ostrava – Zábfieh;
Jifií Walter, Ivo Hulpach, Lubo‰ Ludví-
ãek, Z· ·kolní 402, Kostomlaty

Vûcné ceny, které do soutûÏe vûno-
vala spoleãnost Telefónica O2 Czech
Republic, a.s. a Evropská agentura
pro bezpeãnost a ochranu zdraví pfii
práci (EU-OSHA), si odneslo ‰est sou-
tûÏících na prvních místech v kaÏdé
kategorii, hodnotící komise dále udû-
lila dvû zvlá‰tní ocenûní a cenu pfie-
vzali rovnûÏ zástupci vítûzn˘ch ‰kol.  

V˘tvarnou soutûÏ pofiádá V˘zkum-
n˘ ústav bezpeãnosti práce, v.v.i., pod
zá‰titou Ministerstva práce a sociál-
ních vûcí a ve spolupráci s Evropskou
agenturou pro bezpeãnost a ochranu
zdraví pfii práci. „Tématem leto‰ního
roãníku soutûÏe byla rizika, která
hrozí pracovníkÛm údrÏby, nebo
lidem, ktefií na pracovi‰tích manipulu-
jí s elektrick˘m proudem. Cílem této
soutûÏe je pfiimût Ïáky a studenty
zamyslet se nad tím, Ïe i v práci
mohou b˘t vystaveni nejrÛznûj‰ím
nebezpeãím, a nad tím, jak se pfied
nimi chránit. Aãkoli se úrazovost na
pracovi‰tích sniÏuje, je potfieba pfiede-
v‰ím mladé lidi o rizicích informovat a
poukazovat na zpÛsoby, jak se úra-
zÛm a zranûním v zamûstnání co nej-
úãinnûji vyh˘bat,“ fiíká Alena Horáã-
ková, která má soutûÏ ve VÚBP, v.v.i.,
na starosti.

Vedle uveden˘ch ocenûní byla na
konferenci prezentována témata jako
rizika pfii pouÏívání vyhrazen˘ch elek-
trick˘ch technick˘ch zafiízení, pouÏí-
vané osobní ochranné pracovní pro-
stfiedky, legislativní rámec této pra-
covní problematiky ãi nejãastûji zji‰-
Èované nedostatky pfii provozu elek-
trick˘ch zafiízení na pracovi‰tích.
Konferenci pofiádalo pod zá‰titou
Evropské agentury pro bezpeãnost
ochranu zdraví pfii práci MPSV ve
spolupráci s VÚBP, v.v.i. Partnerem
konference byla rovnûÏ spoleãnost
ABF, a.s., pofiadatel veletrhu
ELECTRON.

Dal‰í informace:
http://skoly.vubp.cz/soutez_bezpec-

nost-udrzba-elektrina.php 
http://osha.europa.eu/cs

http://www.vubp.cz/

I. místo kategorie
6–10 let

I. místo kategorie
11–16 let


