KVALITA – SPOLUPRÁCE - INTEGRACE
S tímto mottem, samozřejmě s podtextem koncepce Průmyslu 4.0,
se v termínu 14. - 15. května 2019 uskuteční v Ostravě,
v pořadí už 28. ročník mezinárodní konference
„KVALITA-QUALITY 2019“.
Akce proběhne tradičně v rámci Národního programu kvality 2019 pod osobní záštitou
předsedy Rady kvality ČR. Mediálními partnery připravovaného ročníku by měla být opět
periodika Prosperita, Madam Business, Zpravodaj ČSVTS, Perspektivy kvality, periodikum
MM průmyslové spektrum, časopis Inovační podnikání a konečně rovněž odborný časopis
KVALITA a společenská odpovědnost.
Vyhlášenými tématy pro nadcházející ročník jsou následující témata:
-Praktické zkušenosti s ISO standardy pro kvalitu,
-Aplikace kvality v průmyslu a službách,
-Integrované systémy řízení, integrované produktivní prostředí, Baťova soustava řízení,
-Nové technologie, partnerství a spolupráce,
-Nové výzvy pro lidi (nové vzdělávací programy VŠ a univerzit),
-Připravenost společnosti na změny (P 4.0),
-Firmy pro region, region pro firmy,
-Společenská odpovědnost organizací a udržitelný rozvoj.
Jsme přesvědčeni, že v rámci připravovaného ročníku 2019 vystoupí se svými praktickými
poznatky a zkušenostmi řada oslovených špičkových odborníků z tuzemska i zahraničí aby
společně s účastníky prodiskutovali některá závažná témata, ať už ta vyhlášená, či některá
další témata, vyvolaná současnou hektickou dobou a staly se tak příležitostí pro tolik
očekávaný růst kvalifikace, flexibility, kreativity a inovativnosti lidí. Všem je nám známo, že
pokrok nezastavíme – a i když na tuto situaci v posledním období reaguje řada strategických
dokumentů, stejně jako řada nově revidovaných standardů pro oblast kvality, environmentu
a bezpečnosti (například i tolik diskutovaná GDPR), každá, zejména praktická zkušenost,
bude v této oblasti velmi vítána, což jednoznačně potvrdila velmi živá diskuze ke všem
nastaveným tématickým okruhům v uplynulém ročníku 2018 (Revize norem ISO pro kvalitu a
audit, Zkušenosti se systémy kvality, Potenciál a rizika v P 4.0, Jak hodnotit stupeň
připravenosti na implementaci P 4.0, Znalostní potenciál firem a vzdělávání v digitálním
věku, a konečně rovněž problematika CSR a udržitelného rozvoje…)
Už neoddělitelnou součástí programu konference bude její bohatý doprovodný program,
který zahájí, bezprostředně před vlastní konferencí (v pondělí 13. května 2019), tradiční
Setkání kateder VŠ a univerzit, které se zajímají kvalitou, a to v celé její šíři – od kvality

produkce ke kvalitě života. Očekávaným klíčovým tématem bude zcela určitě problematika
hodnocení kvality VŠ, akreditace studijních programů a institucionální akreditace.
Neformální setkání účastníků je plánováno opět do zajímavého industriálního prostředí
Dolních Vítkovic, které jsou národní kulturní památkou, případně jiných tradičních prostor
města Ostravy. Již potřetí bude tak tento slavnostní večer spojen s vyhlášením vítězů Ceny
hejtmana Moravskoslezského kraje za CSR, která byla hejtmanem MSK prof. Ivo Vondrákem
oficiálně vyhlášena na tiskové konferenci za přítomnosti řady novinářů dne 29. listopadu
2018.

A konečně, i když v neposlední řadě - účastníci konference se mohou i v tomto roce těšit na
„pokonferenční“ exkurzi, která je plánována v tomto roce do společnosti OZO Ostrava, která
je vítězem loňské Národní ceny za CSR.
Průmysl ovlivňuje kvalitu, a to vše komplexně mění společnost a my máme šanci být u toho
za jediné podmínky - když budeme včas a dobře připraveni, tzn. budou-li připraveny
optimální podmínky ve firmách a budou-li připraveni noví lidé. Závěrem mi tedy dovolte,
abych Vás už nyní pozvala k účasti na letošním ročníku konference, ať už v roli aktivního či
pasivního účastníka. Průběžné informace najdete na web stránkách organizátora
https://kvalita.dtocz.cz.
Za tým pracovníků pořádající společnosti DTO CZ,
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.,
odborný garant konference
místopředseda Rady kvality ČR

