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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Správa zo zahraničnej Pracovnej cesty
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Účastníci ZPC

Michal Gašparovič, riaditeľ odboru organizačného, 
PhDr. RNDr. Vladim￭r BlahoVladimír Blaho,CSc., štátny radca, organizačný odbor
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Zahraničná pracovná cesta:

Krajina/miesto/prijimajúca organizácia: 
Česko / Ostrava / DTO CZ, s.r.o.

Termín uskutočnenia zahraničnej cesty (alebo prijatia): 
14. mája 2012 – 16. mája 2012

Účel cesty: 	
	Účasť na konferencii Kvalita – Quality 2012. Získanie užitočných poznatkov o. i.  z oblasti implementácie modelu kvality CAF pre oblasť základného a stredného školstva Účasť na plenárnych zasadnutiach konferencie, zameraných  na hodnotenia kvality vo výrobnom sektore, verejnej a štátnej správe, na prezentácie pozitívnych významných skúseností vo vlastnej organizácii a na zavádzanie postupov na zlepšovanie v krátko stredno a dlhodobom horizonte.
	Stretnutie so zástupcami VŠ a katedier na jednaniach v odborných sekciách – oblasť princípov excelencie v organizáciách, implementujúcich systémy hodnotenia kvality.


Financovanie:
MŠVVaŠ SR

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Rámcový program pobytu:

Pondelok 14. mája 2012
Stretnutie zástupcov VŠ a katedier na VŠB:
Program:

	Hodnotenie kvality vzdelávania v štúdijných programoch na SPU Nitra
Jozef Hrubec, Jozef Grauzeĺ, Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre
	Jak, kde a co kvalitně publikovat? 
Boris Popesko, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


Diskusia: p. P. Ponický – Etický rozmer zavádzania kvality


15. mája 2012, 10.00 - 17.00 hodin
PLENÁRNE ROKOVANIE

Otvorenie
Růžena Petříková - ředitelka DTO CZ
Ivo Vondrák – rektor VŠB TU Ostrava

Aktivity Moravskoslezského kraje v rámci CSR
Jaroslav Soural – Moravskoslezský kraj

Realizace Strategie Národní politiky kvality 2011-2015
Robert Szurman - předseda Rady ČR pro jakost

Ohlédnutí za 20 lety existence katedry kontroly a řízení jakosti na VŠB TU Ostrava
Jiří Plura, Jaroslav Nenadál – VŠB TU Ostrava

Management kvality a udržitelný rozvoj v rámci CSR
Janak Mehta - President International Academy for Quality (IAQ), Dillí, Indie

Význam kvality lidí v procesech průmyslové i pedagogické praxe
Jiří Cienciala - člen Dozorčí rady Třineckých železáren a.s. a rektor Vysoké školy podnikání a.s.

Procesní podstata knowledge managementu a vazby na rozvoj
Kiril Ribarov - ČEZ a.s., Praha

Kvalita lidských zdrojů - Nové aspekty kvality v 21. století
György Szügyi - President of Euromenedzser Inc., Szeged, Maďarsko

Može byť kultúra kvality a kultúra bezpečnosti podmienkou prosperujúcej spoločnosti?
Juraj Sinay – Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

Některé postupy, nástroje a tipy pro kvalitní srovnání standardizovaných materiálů a polotovarů dílů na celém světě
Heinz Günter Trost – zástupce firmy Mezinárodní standardizace a materiály, CTP poradenství - školení - Projekty, München,Německo

Znalostní kapitál klíčem k úspěchu v řízení transformačních změn
Czeslaw Kura – Pro North Czech a.s., Třinec

Analýza rizik ve společnosti OVAK a.s.
Petr Konečný - Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.

KVALITA – pragmatizmus či čirý populizmus
Vítězslav Zamarský, Peter Ponický – Vysoká škola podnikání a.s., Ostrava

Diskuse, závěr




16. mája 2012
ROKOVANIE V ODBORNÝCH SEKCIÁCH
Kvalita v řízení průmyslu

09:00 - 09:30 
Elektronická spisová služba v praxi 
Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade s.r.o. (IBM Business Partner), Dobrá

Užitočná a aktuálna prezentácia pre potreby registratúry MŠVVaŠ SR 

09:35 - 10:05
Požadavky na jakost při svařování kovových materiálů 
Alan Malec - Qualiform a.s., Brno 

10:30 - 11:00
Správné plánování údržby – cesta k její kvalitě 
Václav Legát - Česká zemědělská univerzita v Praze 

11:05 - 11:35
Role spolehlivosti ve zkoušení produktů 
Bernard Kopec – QTU, Bohumín


Metody a nástroje managementu kvality a neustálého zlepšování

09:00 - 09:30
Analýza rizikových míst pro vznik záměny materiálu
Robert Zvoníček – Třinecké železárny a.s.

09:35 - 10:05
Zohlednění nákladového hlediska při hodnocení rizika prostřednictvím FMEA procesu
David Vykydal – VŠB TU Ostrava

10:30 - 11:00 
Postupy neustálého zlepšování ve společnosti ISS a.s.
Patrik Enge – ISS a.s., Vsetín

11:05 - 11:35
Inovace jako prostředek k dosahování dynamické rovnováhy organizací
Petr Tyráček – Vysoká škola polytechnická Jihlava

12:30 - 13:00
Vybrané problémy, vyskytující se při tvorbě regresních modelů technologických procesů
Josef Tošenovský – VŠB TU Ostrava

13:05 - 13:35
Řešení problému metodikou Six Sigma
Karel Chobot - Alfa Plastik a.s. Bruntál

14:00 – 14:30
Využití vhodných nástrojů při zlepšování kontroly jakosti odlitků
Renáta Lakomá - CIREX CZ, s.r.o., Kopřivnice

14:35 - 15:05
Změny v metodických přístupech pro posuzování kvality systémů měření
Jiří Plura, Pavel Klaput – VŠB TU Ostrava


Lidé v systémech kvality, Excelence organizací

12:30 - 13:00
Míra společenské odpovědnosti je úměrná kvalitě vzdělávání, ergo kvalitě škol
Peter Ponický - Vysoká škola podnikání a.s., Ostrava

Pokračovanie podnetnej diskusii o etickom rozmere zavádzania kvality

13:05 - 13:35
Quo vadis quality
Pavlína Balatá - Masarykova univerzita, Brno

přestávka – občerstvení

14:00 - 14:30 
Jsem kreativec....
Šárka Janků - Trango, s.r.o., Ostrava 

14:35 – 15:05
Kvalita jako základ firemního úspěchu, rekapitulace vlastní cesty k excelenci a další rozvoj
Pavel Šourek - COLLEGIUM Trade s.r.o., Jablonec nad Nisou


Společenská odpovědnost organizací

09:00 - 09:30
Zkušenosti z Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost 
Alena Plášková – Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká společnost pro jakost , Praha 

09:35 - 10:05
Společenská odpovědnost jako součást strategie excelentní firmy 
Pavel Mikoška – Ahold Czech Republic, a. s.

přestávka – občerstvení

10:30 - 11:00
Působení ČSJ v oblasti CSR 
Monika Ryšánková - Česká společnost pro jakost , Praha 

11:05 – 11:35 
Národní program posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti
Petr Koten – Česká společnost pro jakost , Praha

12:30 - 13:00
Nové mezinárodní iniciativy pro prokazování společenské odpovědnosti 
Lenka Adamčíková – CQS Praha

13:05 - 13:35
Využití nové normy ČSN ISO 26000:2011 pro implementaci a přípravu na certifikaci dle SA 8000
Jaroslav Bílý – ITC Zlín

14:00 - 14:30 
Aktuální výsledky průzkumu CSR aktivit ve firmách v ČR 
Lenka Záhorská – Business Leaders Forum, Praha 

Aktivity společnosti DTO CZ v oblasti CSR
Gabriela Kašoková, Zdenka Hofbruckerová – DTO CZ, s.r.o.

14:35 – 15:05 
Age management jako součást sociální odpovědnosti zaměstnavatelů 
Ilona Štorová - AIVD


Doktorandská sekce

09:00 - 09:30
Inovatívne riešenia v manažérstve kvality
Michal Hovanec, Katarína Šviderová – Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

09:35 - 10:05
Environmentální aspekty společenské odpovědnosti organizací
Kateřina Bílecká - VŠB TU Ostrava

10:30 - 11:00 
Kvalita a „Žitý“ podnik
Jana Brathová - JB Consulting, Mělník

11:05 - 11:35
Autoevaluační programy škol pracujících podle norem řady ISO zaměřené na jejich zlepšování
Blanka Hrudková Hrbková – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha

12:30 - 13:00
Společenská odpovědnost organizací, možnosti vzdělávání a hodnocení 
Michal Kopecký, Markáta Lačná - VŠB TU Ostrava

13:05 - 13:35
Postavenie vlastníka procesu v meraní výkonnosti procesov 
Jana Nemešanská Hana, Pačaiová - Technická univerzita v Košiciach, Slovensko 

Zavedenie medzi podporné procesy aj samotné meranie procesov, vlastník procesu musí proces identifikovať a navrhovať (týka sa to len nových procesov)

14:00 - 14:30 
Analýza rozhraní systémů a jejich vliv na průběh kvalifikace výroby a výrobku 
Jan Strejček - QSI s.r.o. Brno 

14:35 – 15:05
Udržateľný rozvoj cestnej infraštruktúry 
Milan Englárt – Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko


Posterová sekce

Vybrané možnosti analýzy způsobilosti procesu při nesplnění normality dat
Milan Zemek, Jiří Plura - VŠB TU Ostrava

Normalita v oblasti managementu kvality
Petra Halfarová - VŠB TU Ostrava
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Stručný priebeh rokovaní:

21. ročník medzinárodnej konferencie KVALITA 2012 - QUALITY organizoval Dom techniky Ostrava – DTO CZ

Jeho cieľom bolo poskytnúť účastníkom informácie :
z plenárnych zasadnutí konferencie, zameraných  na hodnotenia kvality vo výrobnom sektore, verejnej a štátnej správe, na prezentácie pozitívnych významných skúseností vo vlastnej organizácii a na zavádzanie postupov na zlepšovanie v krátko stredno a dlhodobom horizonte. Najmä. Kvalita lidských zdrojů - Nové aspekty kvality v 21. století, KVALITA – pragmatizmus či čirý populizmus

2.	na rokovaniach v odborných sekciách – oblasť princípov excelencie v organizáciách: najmä: Elektronická spisová služba v praxi, Míra společenské odpovědnosti úměrná kvalitě vzdělávání, ergo kvalitě škol, Postavenie vlastníka procesu v meraní výkonnosti procesov, Zavedenie medzi podporné procesy aj samotné meranie procesov, vlastník procesu musí proces identifikovať a navrhovať (týka sa to len nových procesov)


3.	pri individuálnych konzultáciach v rámci neformálnych kontaktov, napr. 
György Szügyi - President of Euromenedzser Inc., Szeged, Maďarsko – Open Management centre – dohoda o ďalšej výmene užitočných informácií v oblasti kvality

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5. Odporúčané závery:

Zosumarizovať všetky získané informácie z konferencie a informovať o nich CAF tím 

T: pri najbližšom rokovaní CAF tímu
Z: Účastníci seminára

	Aktualizovať prezentáciu do ďalšieho ročníka konferencie QUALITY 2013 v oblasti účasti ministerstva v Národnej cene pre kvalitu v SR  a skúsenostiach pri spracovávaní samohodnotiacich správ CAF


T: v nadväznosti na termín konania konferencie QUALITY 2013
Z: CAF tím

	Využiť užitočné informácie z konferencie QUALITY 2012 pri spracovávaní samohodnotiacej správy CAF 


T: do vypracovania samohodnotiacej správy
Z: CAF tím

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


6. Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia:

Získané odborné materiály:

Publikácie a pracovné materiály z oblasti modelov kvality sú archivované na OÚ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Správu vypracoval:


PhDr. RNDr. Vladim￭r BlahoVladimír Blaho,CSc.


Dátum: 24. máj 2012


Správu schválil:


Michal Gašparovič





