
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Srdečně Vás zveme  

na NÁRODNÍ KONFERENCI -  

BUDEME SI HRÁT V BEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ? 

PROVOZUJETE DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ČI SPORTOVIŠTĚ? 

Říkají vám, že dodržování evropských norem je přežitek? 

Vy jim věříte? 

Pak na naši konferenci ani nechoďte!  

Je určena seriózním provozovatelům, kteří prevenci úrazů s ohrožením zdraví i životů 

dětí berou vážně. 

BEZ NOREM A NEZÁVISLÝCH KONTROL TO NEJDE! 
 

Záštitu poskytli: 

 Státní zdravotní ústav, MUDr. Pavel Březovský, MBA, ředitel  

 Česká agentura pro standardizaci, Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel  

 Český institut pro akreditaci, o.p.s., Ing. Jiří Růžička, MBA.,Ph.D., ředitel 
 

  
 

     

 

Datum a čas konání:  Úterý 17. září 2019 od 09:00 hod. (registrace od 08:15 hod.) 

Místo konání:  Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10, 100 42 

 (v blízkosti metra stanice Želivského) 

Cena:   1.900,- Kč na osobu (úhrada bankovním převodem nebo dle dohody 

po registraci); cena pro mateřské školy – 1.000 Kč. 

  Cena zahrnuje náklady na zajištění semináře, seminární materiály, občerstvení 

atp. Každý účastník obdrží příručku „Správná praxe pro bezpečný provoz v 
České republice", věstníky, metodiky, a další publikace k této tématice. 

Parkování:  Není v areálu zajištěno  
 

Registrace, informace, Vocetková Veronika, tel. 281 925 952,  

domluva způsobu úhrady:  e-mail: sportservis-veronika@volny.cz 

 
 

Konference je určena pro provozovatele veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže, včetně 

statutárních zástupců základních a mateřských škol, a pro pracovníky státní správy, samosprávy a 

veřejných orgánů ve vztahu k zajištění bezpečného provozu těchto veřejných zařízení. 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře s akreditací Ministerstva vnitra. 

Lektoři - experti z oboru  

MUDr. Magdalena ZIMOVÁ CSc., Státní zdravotní ústav, vedoucí Národní referenční laboratoře 

pro hygienu půdy a odpadů 

PhDr. Alena ŠVANCAROVÁ, Národní koordinační centrum prevence úrazů,  

násilí a podpory bezpečnosti pro děti FN v Motole 

Ing. Naďa KJELLBERG,  HAGS PRAHA s.r.o 

Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ, soudní znalec z oboru bezpečnost dětských a sportovních hřišť, 

tělocvičen a sportovišť a předsedkyně Profesní komory SOTKVO 

Ing. Libor DUPAL, Programový ředitel a předseda správní rady, Sdružení českých spotřebitelů, 

z. ú. a ředitel Kabinetu pro standardizaci, o. p. s., zástupce ČR v ANEC (Evropská asociace pro 

koordinaci zastoupení spotřebitelů ve standardizaci) 

Hlavní host konference  

Dermott JEWELL, Consumer Association of Ireland, ECC Irland, prezident ANEC 

Program:  

9:00 Úvod; slavnostní předání značky kvality Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený 

provoz (Houžvičková, Dupal) 

9:15 Poselství z ANEC – normy a spotřebitel (Jewell) 

9:30 Nové požadavky mezinárodní a evropské normalizace na provoz a odborné 

technické kontroly (inspekce); správná praxe pro bezpečný provoz veřejných 

zařízení pro děti a mládež (Dupal) 

10:20 Hodnocení zdravotních rizik při používání výrobků pro povrchy a dopadové 

plochy dětských a sportovních hřišť vyrobených z recyklovaných materiálů 

(Zimová) 

10:55 Přestávka na občerstvení 

11:30 Etika výrobce herních prvků a dětských hřišť na trhu v ČR (Kjellbergová) 

11:55 Úrazy dětí ve statistikách (Švancarová) 

12:20 Rizika u sportovních a herních zařízení, jejich předcházení a odstraňování, úloha 

nezávislé kontroly (Houžvičková) 

13:20-13:30 Závěry, ukončení konference 

Aktuální informace k národní konferenci průběžně vystavujeme na adrese Zde. 
(www.overenehriste.cz, sekce Semináře) 

mailto:sportservis-veronika@volny.cz
https://www.overenehriste.cz/seminare/narodni-konference-2019.php
http://www.overenehriste.cz,/


 

 

  
 

   
     

 
    

            
 

              
 

 

    

 

 

 

 
 

       
 

                             
 

        


