ZDROJOVÁ ZÁKLADNA
www.bozpinfo.cz
Oborový portál věnovaný problematice BOZP se zaměřením
na podnikovou sféru, státní správu a samosprávu, odbornou
i laickou veřejnost

zsbozp.vubp.cz
Znalostní systém BOZP, který slouží ke sdílení znalostí a informací týkající se prevence rizik v BOZP

■■ Chybí vám odborná kvalifikace či se jen chcete zúčastnit různých seminářů s tematikou
BOZP?
■■ Potřebujete poradit v oblasti OOP a dočasných
stavebních konstrukcí či bezpečnosti v oblasti
stavebnictví?
■■ Hledáte služby v oblasti prevence rizik,
průmyslové bezpečnosti, ergonomie, pracovní
psychologie atd.?
■■ Potřebujete vypracovat znalecký posudek
z oblasti BOZP?

ebozp.vubp.cz/wiki

■■ Potřebujete posoudit a vyhodnotit správnost
bezpečnostních dokumentací?

Encyklopedie BOZP - online vícejazyčná encyklopedie pro
lepší orientaci v oboru BOZP

■■ Hledáte aktuální a ověřené informace ze světa
BOZP?

ebozp.vubp.cz/safe
SAFE digitální archiv BOZP - úložiště dokumentů soustředěných v oborové knihovně BOZP
BEZPEČNOST
A OCHRANA ZDRAVÍ
VE ŠKOLÁCH

skoly.vubp.cz

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách - pomoc při zajišťování bezpečnosti žáků a studentů ve školách

mapis.vubp.cz
MAPIS - integrovaný informační a znalostní systém prevence
závažných událostí
ERGONOMICKÉ
STRESORY

ergonomie.vubp.cz

Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních
činnostech s využitím holistického přístupu

Víte, jak řídit váš
podnik, aby splňoval
požadavky z oblasti
BOZP?

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., je
stěžejní veřejnou výzkumnou institucí, která
se prioritně zabývá výzkumem, ověřováním
a aplikací metod a prostředků prevence
rizik způsobených pracovními činnostmi
ohrožujícími zdraví osob, životní prostředí
a majetek. Pro veřejný i soukromý sektor
dále realizuje např. vzdělávání, osvětu
BOZP, analýzy a prognózy v oblasti BOZP,
zkušebnictví a certifikaci, prevenci závažných
havárií, rizik a činnosti z oblasti ergonomie.
STABILNÍ A OSVĚDČENÁ ZNAČKA VÝZKUMU
A DALŠÍCH ODBORNÝCH ČINNOSTÍ PRO BOZP

S námi se
managementu
BOZP bát nemusíte

JERUZALÉMSKÁ 1283/9, 110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO

kvalitapracovnihozivota.vubp.cz

Aplikace slouží ke zjištění kvality pracovního života v ČR

+420 221 015 844
vubp@vubp-praha.cz
www.vubp.cz
www.facebook.com/vubp.cz

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

www.vubp.cz

CO NABÍZÍME
PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

ZKUŠEBNICTVÍ A CERTIFIKACE

■■ posuzování a hodnocení úplnosti a odborné
správnosti bezpečnostních dokumentů podle
zákona o prevenci závažných havárií
■■ odborná příprava pracovníků státní správy pro
plnění činností ze zákona o prevenci závažných havárií
■■ poradenská, metodická a publikační činnost

■■ CE certifikace vybraných osobních ochranných prostředků (OOP) na ochranu dýchadel,
těla, rukou a hlavy
■■ certifikování dočasných stavebních konstrukcí
(nejrůznější typy lešení)
■■ měření retroreflexních vlastností OOP i jiných
výrobků, např. dopravního značení
■■ poradenská činnost

oppzh@vubp-praha.cz

NB1024@vubp-praha.cz

PREVENCE RIZIK A ERGONOMIE

ANALÝZY A PROGNÓZY

■■ odborné analytické práce v oblasti BOZP,
kultury práce, vlivu pracovních podmínek
a pracovního prostředí na zdraví člověka,
spolehlivosti a produktivity výkonu člověka
a psychologie práce
■■ služby v oblasti prevence rizik, průmyslové
bezpečnosti, ergonomie, pracovní psychologie
■■ vzdělávací a výcviková činnost
■■ poradenská, informační a konzultační činnost

■■ monitorování stavu a vývoje BOZP
■■ analýzy příčin pracovní úrazovosti, pracovní
neschopnosti a nehodovosti
■■ prognózování vývoje vybraných ukazatelů
úrovně BOZP v závislosti na ekonomicko‑sociálních změnách
■■ tvorba nástrojů podporujících prosazování politiky bezpečné, zdravé a důstojné práce v malých, středních a velkých podnicích
■■ výzkum v oblasti pracovních podmínek a kvality pracovního života
■■ poradenská, informační a konzultační činnost

opre@vubp-praha.cz

oap@vubp-praha.cz

VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA
■■
■■
■■
■■

kurzy a školení BOZP a požární ochrany
konference a semináře na aktuální témata
kampaň Zdravé pracoviště
poradenství (BOZPinfo, ZSBOZP, knihovna
BOZP, bezpečnost a ochrana zdraví ve školách, český Focal Point pro BOZP)
■■ programy a soutěže (Bezpečný podnik, Správná
praxe, Profesionál - koordinátor BOZP na staveništi, Profesionál BOZP, výtvarné soutěže pro
mladé)
■■ publikační činnost (časopis JOSRA, Zpravodaj, příručky, informační, propagační a osvětové tiskoviny)
■■ propagace BOZP na veletrzích, výstavách
a doprovodných akcích
nivos@vubp-praha.cz

Oborová knihovna BOZP
■■ výpůjční a rešeršní služby
■■ informační a bibliografické služby
Knihovna je otevřena denně od 9 do 14 h
knihovna@vubp-praha.cz

BEZ AKTUÁLNÍCH A OVĚŘENÝCH
INFORMACÍ SE V DNEŠNÍM SVĚTĚ
NEOBEJDETE
NEVÁHEJTE VYUŽÍT NAŠI ZDROJOVOU
ZÁKLADNU BOZP

