
Katedra managementu kvality 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 

si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář  

MANAGEMENT KVALITY V PRAXI 

spojený se setkáním absolventů studijních oborů garantovaných katedrou managementu 

kvality u příležitosti 25. výročí založení katedry 

Datum konání:  14. listopadu 2017 

Odborní garanti:  prof. Ing. Jiří Plura, CSc., prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.  

Program:   13:00 – 14:00 hod.  prezence 

14:00 – 14:15 hod. zahájení semináře 

14:15 – 17:30 hod. odborný program s vybranými přednáškami  

18:00 – 22:00 hod. společenský večer s rautem 

 

V odborném programu vystoupí se svými zkušenostmi zejména absolventi studijních oborů 

garantovaných katedrou. Finální program přednášek bude zveřejněn s předstihem 

na webových stránkách a facebooku katedry. 

Místo konání:   Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  

17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba  

Nová aula, místnost NA 2 

 

Přihlášení: přihlásit se můžete do 5.11.2017 elektronicky zde: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbPeI575sMQqoJhN7y3D1sXI3iCxyM906IPY

LxGLANfzJu6w/viewform?usp=sf_link 

případně můžete vyplnit přiloženou přihlášku a zaslat e-mailem na adresu: 

renata.zavadilova@vsb.cz 

 

Účastnický poplatek: 950,- Kč (zahrnuje organizační náklady, elektronický sborník 

přednášek a další konferenční materiály, občerstvení). Z organizačních důvodů  je nutné tento 

účastnický poplatek uhradit do 5.11.2017 ve prospěch účtu: 127089559/0300, variabilní 

symbol: 6391704 a do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte své příjmení. Případné ubytování 

si účastníci semináře zajišťují sami. 

 

Organizační garanti:  

Ing. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D., e-mail: zdenka.hofbruckerova@vsb.cz , tel.: 59 699 4319 

Renata Zavadilová, e-mail: renata.zavadilova@vsb.cz , tel.: 59 699 4214 

 
Na tento seminář 15. listopadu 2017 volně navazuje odborný seminář Měsíc kvality 2017 

organizovaný ostravskou pobočkou České společnosti pro jakost ve spolupráci s katedrou 

managementu kvality konaný na stejném místě s volným vstupem. 

 

Upřímně děkujeme všem partnerům, kteří přispěli k organizaci tohoto semináře. 

 

Využijte vzácnou příležitost k setkání s kolegy a členy katedry.  

Těšíme se na společně strávený čas a vzájemnou výměnu zkušeností. 

 

Závazná přihláška na seminář  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbPeI575sMQqoJhN7y3D1sXI3iCxyM906IPYLxGLANfzJu6w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbPeI575sMQqoJhN7y3D1sXI3iCxyM906IPYLxGLANfzJu6w/viewform?usp=sf_link


MANAGEMENT KVALITY V PRAXI 

Závazná přihláška na seminář konaný 14.11.2017 spojený se setkáním absolventů studijních 

oborů garantovaných katedrou managementu kvality u příležitosti 25. výročí založení katedry 

Účastník (jméno, příjmení, tituly): ……………………………………………………….. 

Rok absolvování……………………………………………………………………………… 

Forma studia:   Prezenční      Kombinovaná 

Zaměstnavatel (název a plná adresa):………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

Pracovní zařazení:……………………………………………………………………………. 

Kontaktní adresa:…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Kontaktní telefon:……………………………………………………………………………. 

Kontaktní e- mail:………..…………………………………………………………………… 

Plánujete zúčastnit se i odborného semináře Měsíc kvality 2017 konaného 15.11.2017?  

ANO   NE 

 


