
Česká komora fitness o.s.
ve spolupráci s FISAF International a FISAF.cz si Vás s potěšením dovolují pozvat na

MEZINÁRODNÍ KONFERENCI
EVROPSKÝ KVALIFIKAČNÍ RÁMEC A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE 

FITNESS SEKTORU
Praha 6. 6. 2012 od 10 do 16 hod 

Místo konání: Hotel Step, Malletova 1141, Vysočany, Praha 9

9:30-10:00

10:00-10:15

10:15-10:45

10:45 – 11:30

REGISTRACE

PřIVÍTÁNÍ úČASTNÍKů - JANA HAVRDOVÁ
Představení Sektorové dohody fitness v České republice
- Standardy ve fitness povoláních
- Založení České komory fitness 
- Podpora spolupráce v rámci českého fitness sektoru

ROMANA NOVÁČKOVÁ
Manažerka týmu sektorových dohod

HERMAN RUTGERS
Výkonný ředitel EHFA

KAM KRÁČÍŠ, FITNESS SEKTORE?           
(KAM SE UbÍRÁME?)
- Ohromný rozvoj fitness průmyslu, ale kam dál z tohoto 
bodu?
- Jaký vliv má na náš sektor ekonomická krize
- Jaké jsou některé z možností růstu a co je třeba učinit pro 
uskutečnění tohoto potenciálu
- Osvědčená praxe z jiných zemí
- Úloha národních vlád a EU 
- Úloha EHFA jako evropské asociace podporující růst sektoru 
v evropském měřítku a v ČR

NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ (NSP), NÁRODNÍ 
SOUSTAVA KVALIFIKACÍ (NSK)
- Představení projektů NSP a NSK v ČR
- Osvědčená praxe z jiných odvětví
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11:30-12:15

12:15-13:00

13:00

13:15

13:45 – 14:30

HANS MUENCH
ředitel IHRSA pro Evropu

PREZENTACE EVROPSKÝCH (CELOSVěTOVÝCH) TRENDů A 
JEJICH DOPAD NA VÝCHODNÍ EVROPU / ČESKOU REPUb-
LIKU
- Potenciál růstu – nové příležitosti
- Motivace čísly: srovnávací statistiky (kluby, členové, ceny) – co 
pro vás znamenají?
- Co se mohou kluby a personál klubů zdraví a fitness klubů 
naučit od svých protějšků v zahraničí?

ERIC VANDENAbEELE
Fitness.be, Union of Fitness Employers (Unie zaměstnavatelů fitness), 

KOMPETENČNÍ MANAGEMENT: ZÁKLAD PRO CVIČENÍ, 
LEPŠÍ „MEDICÍNU“
- ‘Cvičení je lék’ – kritický pohled na fitness průmysl, různé 
rozpory a námitky v tomto kontextu 
- Urgentní potřeba odborníků ve fitness průmyslu 

DISKUZE

OběD/PřESTÁVKA 

CHRISTIAN PIERAR 
- Předseda Národního Belgického syndikátu pro zaměstnavatele Fitness & 
Wellness průmyslu / BBF&W Belgium  (www.fitness.be )
- Člen představenstva EASE - European Association of Sports Employers Paříž / 
Francie (www.easesports.org)
- Člen představenstva IHRSA - International Health Racquet and Sports Asso-
ciation / Boston / US (www.ihrsa.org )

EVROPSKÝ ODVěTVOVÝ SOCIÁLNÍ DIALOG VE FITNESS
- Představení Evropské asociace pro zaměstnavatele fitness 
(European Association for Fitness Employers: EASE)
- Právní základ pro sociální dialog ve fitness
- Význam sociálního dialogu ve fitness pro všechny aktéry 
fitness průmyslu
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15:15-15:45

15:45

14:30 – 15:15 CLIFF COLLINS 
Programový ředitel EHFA, Evropský registr profesionálních cvičitelů

EVROPSKÝ REGISTR PROFESIONÁLNÍCH CVIČITELů
- Základy Evropského registru profesionálních cvičitelů (EREPS)
- Popis Evropského kvalifikačního rámce a jakým způsobem 
je využíván fitness sektorem pro vypracování cvičebních 
standardů

JANA HAVRDOVÁ
Prezidentka České komory fitness, 
FISAF.CZ, vice-prezidentka FISAF International

ČESKÝ REGISTR PROFESIONÁLNÍCH CVIČITELů
- Založení registru
- Typy členství
- Spolupráce mezi zaměstnavateli fitness a poskytovateli 
cvičebních programů
- Plány do budoucna

DISKUZE, ZÁVěR

Účast na konferenci je zdarma pro všechny fitness profesionály.
Prosím, přihlášky zasílejte na adresu jana.havrdova@fisaf.cz nejpozději do 25. 5. 2012
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Vznik Českého registru fitness profesionálů je spolufinancován z prostředků veřejné zakázky 
Národní soustava povolání II v rámci Sektorové dohody   v  oblasti fitness. Sektorová dohoda 
je jedinečným nástrojem   klíčových partnerů na trhu práce, umožňujícím významně ovlivnit 

rozvoj lidských zdrojů v České republice.


