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Vyučovací predmet
(alebo vzdelávacia oblasť)
Predmety zamerané na problematiku výroby, prevádzky, dopravy a všetky predmety, ktorých súčasťou je praktické vyučovanie
Navrhovaný počet
kreditov
7 kreditov, 5 kreditov za prezenčnú a praktickú časť, 2 kredity
za ukončenie vzdelávania záverečnou prezentáciou
Hlavný cieľ
Vzdelávací program ponúka učiteľom odborných predmetov a majstrom odbornej výchovy pohľad do problematiky identifikácie a riadenia rizík. Cieľom vzdelávacieho programu je priblížiť absolventom možnosti identifikácie rizík na pracoviskách, stanovenie pravdepodobnosti vzniku a dopadu rizík na výrobný proces. Absolventi získajú prehľad o tvorbe vnútropodnikových predpisov zameraných na BOZP. Po absolvovaní vzdelávacieho programu, budú schopní identifikovať a odstrániť nedostatky pri požiarnej, informačnej a vnútropodnikovej bezpečnosti a následne tieto poznatky budú môcť prezentovať študentom pri vyučovacom procese a zapracovať do opatrení pri realizácii praktického vyučovania a účasti študentov na praxi.
Špecifické ciele
Aktualizovať poznatky z oblasti BOZP
	rozšíriť znalosti metód posudzovania rizík s nimi spojených činností
	oboznámiť sa s metódami na identifikáciu rizík 
	zvládnutie problematiky stanovovania a riešenia príbehových etáp počas rizika 
	analyzovanie, tvorba a aplikácie vnútropodnikových predpisov s cieľom minimalizácie vzniku rizík
	získať poznatky a informácie na demonštráciu a ukážku identifikácie a eliminácie rizík 
	predstavenie nových trendov v oblasti identifikácie rizík
Návrh obsahu
Úvod do problematiky. Základné pojmy a definície. Nebezpečenstvo, ohrozenie, riziko. Poškodenie, škoda, dôsledok, nebezpečné látky.
Základné prvky riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Vzťah medzi kvalitou a bezpečnosťou (vnútropodniková, informačná a požiarna bezpečnosť).
Činnosti na vykonávané v rámci posudzovania a riadenia rizika. Bezpečnostný audit.
Metódy posudzovania rizika.
	Praktické ukážky identifikácie rizík, havarijných situácií a eliminácie rizík
Profil absolventa
Absolvent je oboznámený so základmi riadenia rizík, ochrany pred rizikami a druhmi rizík, ktoré môžu pôsobiť tak na zariadenia ako aj na obsluhu

	Je oboznámený so základnými rizikami, ich prevenciou, analýzou, určovaním veľkosti rizika a prejavmi
	Vie analyzovať vybrané havárie, na ktorých bude prezentovať riadenie rizík
	Vie hravou formou aplikovať do výuky vznik, identifikáciu a riešenie rizikovej situácie s poukázaním na jej následky
	Vie navrhovať identifikovať a eliminovať vzniknuté riziká v praxi, na hodinách praktickej prípravy, odbornej praxe, na exkurziách a školských podujatiach
Návrh rozsahu
25 vyučovacích hodín (prednášky teoretickej časti, prezentácia praktických ukážok a riešenie prípadovej štúdie vo viacčlenných skupinách a jej prezentácia)
Spôsob ukončovania
vzdelávacieho
programu
Záverečná prezentácie pred účastníkmi a lektorom vzdelávania, prezentácia návrhu opatrení a zlepšení vo vyučovacom procese
Predpokladaný termín
začatia vzdelávania

Garant
Doc. Ing. Michal Balog, PhD, Vedúci katedry manažmentu výroby Fakulty 
výrobných technológií, TU Košice
email: michal.balog@tuke.sk	mobil: 0903 555 615
Lektori
Lektori v centrách odborného vzdelávania so zodpovedajúcim zameraním, lektori v centrách ďalšieho vzdelávania univerzít a vysokých škôl s praxou v príslušnom odbore, vysokoškolskí učitelia s praxou v príslušnom odbore a externí spolupracovníci – zamestnanci firiem s minimálne trojročnou praxou v odbore a lektorskou praxou.
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