Alena Homolková – služby v oboru požární ochrana a
bezpečnost práce
Po ukončení SPŠ chemické v Mostě jsem nastoupila do
Chemických závodů (dnešní Unipetrol RPA, s.r.o.) do
chromatografické laboratoře do směnového provozu. Po
skončení mateřské dovolené jsem přestoupila na
oddělení požární ochrany. Po 20-ti letech práce na
tomto oddělení jsem se osamostatnila a začala pracovat
ve stejném oboru jako OSVČ. V této době jsem rozšířila
svoji činnost i o bezpečnost práce.
Alena Homolková, zdroj: archiv A. Homolkové

V oboru požární ochrany pracuji již 31 let a v oboru bezpečnosti práce pak již
13 let. V průběhu let se moje klientela rozšířila z firem
spojených s chemickou a strojní výrobou i o
zdravotnická zařízení, zemědělské firmy, firmy z oboru
stavebnictví, obchodu, školství, dřevařství a dalších
specifických oborů. Tento široký rozsah je spojený se
znalostí legislativy i technických předpisů, které se
neustále mění.
Nedílnou součástí mé práce je kontakt s lidmi a to jak
majiteli nebo jednateli firem tak i jejich zaměstnanci.
Zpracovávám dokumentaci firem podle požadavků
legislativy ČR a současně kontroluji plnění stanovených
povinností zaměstnanci ale i majiteli nebo jednateli.
Alena Homolková při práci v terénu,
zdroj: archiv A. Homolkové

Školím, kontroluji pracoviště a to jak budovy, tak i stavby, kde moji klienti plní
své smluvní závazky. Nepatřím mezi direktivní vymahače s hrozbou trestů, ale
snažím se vždy vysvětlit nutnost plnění stanovených postupů nebo opatření.
Další částí mé práce jsou jednání s úřady státní správy v mých oborech –
bezpečnosti práce a požární ochrany.
Pro moji činnost jsou nutné zkoušky, které jsou předepsané pro výkon profesí
v oblasti BOZP a požární ochrana a průběžné se dále vzdělávám formou
doplňujících školení ve školicích střediscích podle aktuální potřeby na trhu a
potřeb zákazníků.
V posledních letech se firmy, pro které již roky pracuji, rozrůstají i do
vzdálenějších krajů a s tím je spojená i nutnost cestování, což zvyšuje časovou
náročnost na mé podnikání.
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Svou práci a zvolený obor mám však ráda,
vidím ho jako smysluplný a že mohu svou
prací pomoci chránit lidi (jejich zdraví i
životy) i majetek.
Potenciálním podnikatelkám bych chtěla
poradit, aby nepodceňovali svou kvalifikaci,
vzdělání a průběžné další vzdělávání.
Budoucnost a štěstí přeje připraveným.
Alena Homolková při práci v učebně,
zdroj: archiv A. Homolkové

Kontakt:
Alena Homolková
Koldům 1580, 436 01 Litvínov
Web: www.plaminek.com
Email: aha@plaminek.com
Tel: +420 777 620 418
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