
 

 

Srdečně Vás zveme na národní konferenci 

Premiérové představení  
PŘÍRUČKY SPRÁVNÉ PRAXE  

PRO BEZPEČNÝ PROVOZ 
DĚTSKÝCH HŘIŠŤ, SPORTOVIŠŤ A TĚLOCVIČEN  

 

Jak zajistí provozovatel veřejného zařízení určeného pro hry a sport dětí a mládeže 
provoz dle platných norem a legislativy? V rámci úkolu Úřadu pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a s odbornou podporou dalších orgánů a 
organizací byla zpracována příručka správné praxe ... 

 
 

Lektoři 
 

Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ,  
předsedkyně Komory SOTKVO 

 
Bc. Jiří KABA ,   
člen Komory SOTKVO  
 

Ing. Libor DUPAL,  
ředitel Sdružení českých spotřebitelů a 
ředitel Kabinetu pro standardizaci, o.p.s. 

 

 
 

  
 

Podpořeno z Programu rozvoje technické normalizace 2014 

               
 

Příručka byla projednána s řadou zainteresovaných stran; odborně ji zaštítily a na obsahu spolupracovaly 
mj.: Ministerstvo zdravotnictví – Státní zdravotní ústav, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti dětí a další instituce. 

Při tiskové konferenci (pro zvané) od 9:00 hod bude slavnostně předána značka kvality pro 
„ověřené hřiště“ starostce Městské části Praha 20, paní Haně Moravcové. 

Datum a čas konání:   Úterý, 21. října 2014, 10:00 hod Program 
1000 hod.   
1015 hod. 
1025 hod.   
 
 

1130 hod. 
1145 hod 
 
 
 
1300 hod. 

 
- Prezence 
- Uvítání, představení lektorů a jejich organizací  
- Představení Příručky správné praxe pro bezpečný provoz veřejných 

zařízení pro hry a sport dětí a mládeže 
- Úloha technických norem, jejich dostupnost on-line                
Přestávka na občerstvení 
- Slovo hostů (MZ – SZÚ, MŠMT, ÚNMZ, NKC)  
- Častá rizika u sportovních a herních zařízení, jejich předcházení a 

odstranění, nešvary v provádění ročních kontrol, značka ‚České kvality‘ 
„Hřiště-sportoviště-tělocvična - Ověřený provoz“  

Závěr konference 

Místo konání:               Hotel  CHVALSKÁ TVRZ, salonek HVAR, Na Chvalské Tvrzi 858/11, 
Praha 9, Horní Počernice, PSČ 193 00; spojení z metra trasa „B“ 

konečná stanice Černý most, autobusem č. 221, 222, 223  – první stanice 

     

 
 

ÚČAST NA SEMINÁŘI JE BEZPLATNÁ. 

 

Konference je určena výhradně pro pracovníky samosprávy, státní správy a školství, 
včetně statutárních zástupců středních, základních a mateřských škol aj. 

provozovatele veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže.  
Každý registrovaný účastník konference obdrží jeden výtisk příručky zdarma. Další výtisky je 

možno zakoupit za cenu 100,- Kč / ks. 

V průběhu semináře proběhne slosování anket o ceny. 

Registrace: Ing. A. Jankech - jankech@regio.cz, tel. 261 263 574.  
 

mailto:jankech@regio.cz

