
 

KVALITA - předpoklad trvale udržitelného rozvoje
Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás srdečně pozvat  na II. ročník celostátní vzdělávací akce společnosti

QUALIFORM, a.s., která se koná dne 27. 5. 2010, hotel ALLVET - u Vyškova. 

Za organizátory srdečně zve Ing. Alena Chalupová, generální ředitelka, Doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc., předseda představenstva

Program

2010

 

8.30 -  9:30  Prezence účastníků

9:30 – 12:30 Dopolední blok
-  Přivítání účastníků (Ing. Alena Chalupová, 

generální ředitelka QUALIFORM, a.s.)
- Novinky v Program Národní politiky 

kvality (přednášející Ing. Pavel Ryšánek, 
ředitel Národního informačního střediska 
podpory kvality)

-  Akreditace v ČR z pohledu nové legislativy 
(přednášející Ing. Milan Svoboda, Český 
institut pro akreditaci, o.p.s.)

- Rozhodčí řízení a mediace – možné 
prostředky pro zkvalitnění vztahů mezi 
obchodními partnery (přednášející 
Mgr. Lenka Sochorová, ředitelka sekce 
klientské péče, Unie pro rozhodčí 
a mediační řízení ČR, a.s.)

- Znalecká činnost pro podnikatelské 
subjekty (přednášející Ing. Eva Kadlecová, 
ředitelka odboru znalectví a stavební 
expertízy, QUALIFORM, a.s.)

- Společenská odpovědnost (přednášející 
Ing. Pavel Ryšánek, ředitel Národního 
informačního střediska podpory kvality)

- Posuzování shody stavebních výrobků 
ze stavebních a demoličních odpadů 
(přednášející Ing. Jan Handl, QUALIFORM, a.s. )

- Slavnostní předání certifikátů

12.30 – 14:00 Oběd

14:00 – 16:30 Odpolední blok, sekce 1 – 
konferenční sál

- Zlepšování firem a jejich řízení 
(přednášející Mgr. Pavel Procházka, ředitel 
společnosti Palatinum s.r.o., Praha)

- Kvalita řízení – základ úspěchu aneb 
jak pochopit a aplikovat normu ISO 
9004:2009 (přednášející Prof. Ing. Jaroslav 
Nenadál, Ph.D. VŠB – technická univerzita 
Ostrava)

- Budovanie a certifikácia ISMS podľa 
normy ISO/IEC 27001 a výhody integrácie 
s riadením kvality (přednášející Ing. Ondrej 
Strnád, CSc., ředitel společnosti REI, s.r.o.)

- Zajištění systému chodu BOZP na stavbě – 
jeden ze základů kvality (přednášející Jan 
Hrycek, jednatel společnosti Grimo BOZP 
s.r.o., Třinec)

- od 16:30 Neformální diskuse 
s občerstvením

14:00 – 16:30 Odpolední blok, sekce 2 – 
malý konferenční sál v 1.NP

- Technická kontrola jako nedílná 
součást realizace stavebních objektů 
(přednášející Ing. Eva Kadlecová, ředitelka 
odboru znalectví a stavební expertízy, 
QUALIFORM, a.s.)

- Současné pohledy na projektové řízení 
v oblasti stavebnictví (přednášející Ing. Jan 
Pokorný, společnost FRAM Consult a.s., 
Olomouc)

- Zajištění a řízení kvality na velkých 
stavbách (přednášející Doc. Ing.Karel 
Dočkal, CSc, specialista na jakost, OHL 
ŽS, a.s., Dopravní stavby, Sdružení VMO, 
Dobrovského)

- Kvalita silnic začíná u geotechnického 
průzkumu (přednášející Ing. Pavel Jäckl, 
autorizovaný inženýr v oboru geotechnika, 
technický vedoucí pracoviště ZSH, 
QUALIFORM, a.s.)

- Kvalita zemních prací ve stavebnictví nová 
ČSN 73 6133 (přednášející Ing. Pavel Jäckl, 
autorizovaný inženýr v oboru geotechnika, 
technický vedoucí pracoviště ZSH, 
QUALIFORM, a.s.)

- Zpracování průkazních zkoušek dle ČSN 
EN 206-1/Z3 a TKP 18 (přednášející 
Ing. Irena Dorazilová, technická vedoucí 
pracoviště ZSH, QUALIFORM, a.s.)

- Posuzování betonu v konstrukcích 
(přednášející Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D., 
Ing. Petr Misák, VUT FAST Brno, Ústav 
stavebního zkušebnictví)

- Stavebně technické průzkumy mostních 
konstrukcí a pozemních staveb 
(přednášející Ing. Eva Kadlecová, Ing. Irena 
Dorazilová, QUALIFORM, a.s.)

Účast na celostátní vzdělávací akci je zdarma. 



Společnost QUALIFORM, a.s. více než 10 let poskytuje nezávislé a komplexní služby 
pro podnikatelský sektor, širokou veřejnost a orgány státní správy. Všechny odbory 
zabývající se zkušebnictvím a certifikací jsou akreditovány Českým institutem pro 
akreditaci, o. p. s (rozsahy akreditací jsou zveřejněny na www.cai.cz).
QUALIFORM, a.s. je Autorizovanou osobou č. 238 a Notifikovanou osobou č. 1544 ve 
smyslu zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, 
v rozsahu udělených autorizací ÚNMZ. Organizovanost firmy je založena na otevřeném a pružném systému odborového 
uspořádání, kde je kladen důraz na součinnost, spolupráci a informovanost.

a  Odbor zkušebnictví zahrnuje pět pracovišť akreditované zkušební laboratoře č. 1008 – v Brně, Hradci Králové, Děčíně, 
Olomouci a v Praze.

a  Odbor certifikace - certifikační orgán poskytuje služby v oblasti certifikace systémů managementu jakosti, environmentu, 
bezpečnosti a bezpečnosti informačních systémů

a  Odbor posuzování shody zahrnuje činnost v oblasti provádění certifikace stavebních výrobků a certifikace dodavatelů 
staveb pro veřejnou zakázku, AO č.238, NO č. 1544 a inspekční orgán

a  Odbor znalectví a stavební expertízy vypracovává znalecké a odborné posudky v oboru stavebnictví se zaměřením na 
vlastnosti stavebních hmot a výrobků, vady a poruchy staveb, jakost stavebních děl, technologii staveb a životnost staveb. 
Společnost je zapsána jako znalecký ústav v odboru ekonomika a stavebnictví do seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR.

V hotelu Allvet, asi 2 km od Vyškova směrem na Rousínov. 
Přijíždíte-li po dálnici od Brna, sjeďte na prvním sjezdu 
do Vyškova EXIT 226 a na křižovatce ve tvaru T se dejte 
doleva. Po 2 km jste na místě, Hotel Allvet je samostatná 
budova po pravé straně silnice.

Jedete-li od Prostějova nebo Kroměříže, sjeďte na druhém 
sjezdu EXIT 226 a dále pokračujte na křižovatce ve tvaru T 
doleva. Po 2 km jste na místě.

sídlo QUALIFORM, a.s.
Rašínova 2
602 00 Brno

Kontaktní adresa:
QUALIFORM, a.s.
Mlaty 8
642 00 Brno-Bosonohy
tel.:  547 422 511
fax:  547 422 533
e-mail: info@qualiform.cz

www.qualiform.cz

Kde nás najdete momentálně? Kde nás najdete celoročně?

Návratka - potvrzení účasti:

Zašlete prosím návratku do 14. května 2010 na e-mailovou adresu: svecova@qualiform.cz, fax: 547 422 533  
nebo zaslat na adresu: QUALIFORM, a.s., Mlaty 8, 642 00 Brno

 Jméno a příjmení, titul: 

 Pracovní zařazení: 

 Název firmy:  

 Adresa, PSČ: 

 Telefon: 

 E-mail: 

                          Zúčastním se odpoledního jednání v sekci 

Pro zájemce je možné rezervovat ubytování v hotelu Allvet

                                     Doprava z hlavního nádraží v Brně

ANO*

ANO*

1*

NE*

NE*

2*

*) Označte křížkem
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