TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 11. dubna 2005 - Ve dnech 13. - 15. dubna 2005 se uskuteční v Kladně
jedna ze stěžejních akcí pořádaných v rámci programu Národní politiky podpory
jakosti v roce 2005 – celostátní konference ENVIRO 2005. Jubilejní 5. ročník
konference, který proběhne opět pod záštitou Ministerstva životního prostředí,
Rady ČR pro jakost a představitelů městské a krajské samosprávy, přinese nové
informace nejen v problematice životního prostředí, ale i z oblasti kvality ve
zdravotnictví, potravinářství, BOZP a dalších oblastech.
Letošní, v pořadí již pátá, celostátní konference je zaměřena na rozvoj manažerských
systémů jako základního předpokladu konkurenceschopnosti a úspěšného začlenění
podniků do struktur EU. Konference je již tradičním místem setkání odborníků z celé
České republiky, kteří zde budou diskutovat o managementu ochrany životního
prostředí, jakosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Hlavním cílem konference je přinést účastníkům informace z oblasti zvyšování
ekonomické výkonnosti, rozvoje organizace, snižování rizik environmentálních havárií,
snižování rizik BOZP, udržitelného rozvoje, odstraňování starých ekologických zátěží,
obalového a odpadového hospodářství a širokého spektra dalších témat.
Důležitost informovanosti odborné veřejnosti o těchto tématech se dostává do popředí
v souvislosti s naším členstvím v EU. Pro zajištění konkurenceschopnosti se české
podnikatelské subjekty snaží zavádět a aplikovat systémy řízení jakosti,
environmentálně orientované systémy řízení a samozřejmě plnit legislativní požadavky
v oblasti životního prostředí. Úspěšnost těchto snah je však v řadě případů limitována
horší dostupností aktuálních informací. V této oblasti má proto konference ENVIRO
nezastupitelnou roli.
Konference však nebude zaměřena pouze na tuto problematiku, ale v průběhu
jednotlivých jednání se budou řešit otázky integrace výše uvedených systémů do
obecných zásad managementu, systémů jakosti, environmentu a bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a na získávání informací a podpor pro zavádění systémů
řízení.
Na konferenci ENVIRO 2005 vystoupí zástupci MŽP, MPO, MMR, Rady ČR pro jakost,
Středočeského kraje, ČIA, ČMZRB, CzechInvestu a dalších státních či soukromých
organizací. Ministerstvo životního prostředí, hejtman Středočeského kraje Petr Bendl,
primátor Statutárního města Kladna Dan Jiránek a Rada ČR pro jakost také převzaly
nad konferencí ENVIRO 2005 záštitu. I to dokládá její význam.
V plenárním zasedání (14.dubna v dopoledních hodinách) bude předneseno kolem
20. příspěvků, které se budou týkat témat zaměřených na současný stav a vývoj
životního prostředí v České republice, zkušenosti v oblasti certifikace systémů
managementu, strategie odpadového hospodářství, možnosti získání podpor pro oblast
životního prostředí, legislativu a její změny v oblasti ochrany životního prostředí,
zkušenosti z certifikace systémů managementu v oblasti automobilového průmyslu,
zdravotnictví, potravinářství, kvalifikaci lidských zdrojů v systémech managementu.
Na většinu přednesených příspěvků v plenárním zasedání konference budou po
odborné stránce navazovat jednání v jednotlivých sekcích 14. - 15. dubna (viz příloha).

Doprovodný program konference

V rámci doprovodného programu budou pro školní děti a mládež ve dnech 14. a 15. 4.
2005 v kině HUTNÍK Kladno bezplatně promítány filmy s ekologickou tematikou.
Projekce se uskuteční za podpory Ministerstva životního prostředí.
Více informací:
Ing. František Saifrt, CERT Kladno,
tel.: 312 645 007, mobil: 724 171 944
e-mail: saifrt@cert.cz
www.cert.cz

Příloha:
SEKCE A
Aktivity veřejné správy v ochraně životního prostředí (Kladenské příklady)
o
Indikátory udržitelného rozvoje ve městech a obcích ČR
o
Krajský program snižování emisí do ovzduší Středočeského kraje
o
Plány odpadového hospodářství obcí
o
Obnova ekologických a estetických funkcí krajiny Kladenska v částech narušených těžbou černého uhlí
o
Územní snižování emisí a imisí pro Statutární město Kladno
o
Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna o.p.s.
o
Rozvoj vzdělávání pracovníků ve veřejné správě
SEKCE B
Potravinářství a gastronomie – audity (BRC, IFS, HACCP, ISO 22000)
o
ISO 22000
o
Zákaznické audity obchodních řetězců
o
Úloha akreditace v oblasti zajišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin
o
Certifikace HACCP v pivovarské skupině PMS Přerov a.s
o
Integrovaný systém ISO 9001, 14001 a HACCP
SEKCE C
Certifikace systémů managementu podle norem ISO 9001 a ISO 14001 ve zdravotnických zařízeních
o
Zavádění systému řízení kvality ve velké nemocnici s využitím procesní analýzy
o
Zkušenosti ze zavádění a uplatnění systému řízení kvality v nemocnici
o
Přínosy zavedení systému kvality do nemocnic a praktické dopady
o
Význam certifikace při poskytování zdravotní péče
o
Metrologie jako záruka kvality zdravotnického provozu
SEKCE D
Aktuální otázky odpadového a obalového hospodářství
o
Plány odpadového hospodářství jako nástroj zkvalitnění systému řízení odpadového hospodářství ČR
o
Prevence z pohledu výroby a výrobku
o
Návrh systému nakládání s pneumatikami v ČR
o
Problematika PCB
o
Obaly a odpady z obalů
o
Realizace systému nakládání s obaly a obalovými odpady ve sdruženém plnění
o
Možnosti zpracování odpadů z vrstvených potravinářských obalů s polyethylenem
SEKCE F
Zkušenosti s integrací systémů managementu
o
Novela normy EN ISO 14001
o
Zkušební laboratoř akreditovaná dle ČSN EN ISO/IEC 17 025 jako součást podniku certifikovaného dle ČSN
EN ISO 9001:2001 : Možnosti spolupráce v rámci společného systému managementu jakosti
o
Zkušenosti s dosavadním průběhem zavádění IMS ve Vápence Čertovy schody a.s.
o
Princip integrace QMS a EMS
o
Společenská odpovědnost organizace (CSR) jako součást modelu excelence EFQM
o
Využití modelu EFQM pro dosažení podnikatelské úspěšnosti
SEKCE G
Management rizik v integrovaných systémech
o
Integrovaný systém řízení a jeho nejnovější rozšíření – systém řízení bezpečnosti informací
o
Řízení rizik – podpora synergie systému řízení
o
Management BOZP, rizik BOZP a mimořádných událostí v BOZP aneb obejde se snáze věcný problém bez
systémového řešení nebo systémové nástroje bez věcné náplně..?!
o
ISŘ v Kovohutích Příbram nástupnická, a.s.

