
Medical Fair Brno 2008
Tradiční veletrh zdravotnické techniky již s několikátým  názvem 
(Mefa, Hospimedica ) Medical Fair se snaží již několik let najít 
svoji identitu a bojuje s nízkou návštěvností a obsazeností 
výstavní plochy vystavovateli. Proto jsme při rozhodování 
o letošní účasti na této akci byli velice zdrženliví. Ve fi nále se 
nám podařilo s pořadatelem veletrhu dohodnout na zajímavých 
obchodních podmínkách a to i přes to, že naše expozice 
byla značně menší než v obdobích minulých. V expozici 
byly zastoupeny všechny naše produkty, které nabízíme 
do zdravotnictví, a to i včetně širokého sortimentu produktů 
značky Dr. Weigert v rámci výhradního prodejního zastoupení 
pro ČR.

Výsledkem velké kampaně samotného pořadatele výstavy 
Veletrhy Brno byla stejná obsazenost výstavní plochy jako 
v loňském roce. Zásadně se změnila skupina vystavovatelů, 
kdy stávající tuzemské fi rmy, jejichž zájem o výstavnictví 
v Čechách postupně upadá, jsou nahrazovány novými 
zahraničními vystavovateli,  a to zejména z Brazílie, Turecka, 
Ukrajiny, Taiwanu a Číny. Ze statistických údajů vyplývá, že 
zájem zahraničních vystavovatelů se meziročně zvýšil o 27 %.
Větší zahraniční účast jsme pocítili v letošním roce také díky 
obchodním misím z Vietnamu, Dánska, Bulharska, Slovenska, 
Polska, Maďarska a Ruska, které se Veletrhům Brno s podporou 
agentury Czech Trade a Asociace výrobců a dodavatelů 
zdravotnických prostředků snaží každoročně získat. 
Součástí veletrhu byl také bohatý doprovodný program. 
Za zmínku stojí Den nemocnic, 3. mezinárodní kongres 
miniinvazivní a robotické chirurgie, 8. mezinárodní pediatrické 
sympozium, konference eHealth Days 2008. Pro nás 
nejvýznamnější však byla IV. Výroční konference České 
společnosti pro sterilizaci – STERIL.CZ, kde jsme jako již po 
několikáté byli aktivně zastoupeni vlastními prezentacemi 
a výstavkou vedle dalších zejména konkurenčních fi rem jako 
Getinge, Belimed, Matachana, Cisa apod. Na letošním ročníku 
se diskutovalo jako již tradičně o aktuálních problémech 
a trendech v oblasti centrálních sterilizací více než 200 
tuzemských a zahraničních účastníků.

Ing. Roman Milich

Expoquimia 2008 - Barcelona
V letošním roce se v Barceloně  konal největší veletrh laboratorní 
techniky pro Iberijský poloostrov a Latinskou Ameriku.
Týmy BMT Medical Technology s.r.o, MMM MC a BMT Iberia 
věnovaly přípravě veletrhu více než půl roku a důkladnost se 
skutečně vyplatila.
Společně s partnerskými organizacemi jsme na cca 120 m2 
připravili výraznou expozici, která poutala pozornost všech 
návštěvníků svou jednoduchou, ale výraznou konstrukcí 
a výborným umístěním přímo uprostřed haly B výstaviště 
v Barceloně.
Společně s našimi španělskými partnery jsme představili  
nejnovější výrobky BMT Medical Technology s.r.o. 

Celkově příjemné prostředí naší prezentace bylo doplněno 
o tradiční české občerstvení. 
Stánek zdobilo 6 přístrojů teplotní techniky, nový Sterivap 
446-1 ED, Sterilab a dvoudvéřové Unisteri v novém designu.
Setkali jsme se s 15 stávajícími a 5 novými distributory ze 
Španělska. Přístroje teplotní techniky jsme prezentovali více než 
20 koncovým uživatelům ze španělských laboratoří s konkrétními 
8 poptávkami a dodávkou do konce roku 2008. Partnerům 
z místních servisních organizací jsme objasnili spoustu detailů, 
týkající se provozu našich přístrojů. Uvítali jsme rovněž zajímavé 
partnery z Afriky (Kenya, Egypt, Maroko, Alžír), stejně tak jako 
nové i stávající partnery z Itálie a Portugalska a zemí Latinské 
Ameriky (Argentina a Kolumbie). V oblasti parní sterilizace se 
mj. podařilo projednat aktuální projekt instalace 6 Sterivapů 
do státních organizací v Andaluzii a rozjednat dlouhodobou 
spolupráci na konkrétních projektech se společností Telstar 
Proyect pro realizace laboratoří čistých prostor na klíč. 
Přestože výstava byla náročná pro všechny zúčastněné, 
výsledky předčily naše představy a lze očekávat velmi 
pozitivní rozvoj obchodu v oblasti Španělska a Portugalska 
v následujícím roce.

Ing. Ondřej Procházka

Víkendový workshop MMM Group
O víkendu 45. týdne se uskutečnil společný workshop MMM Group 
v lesích Horní Falce, nedaleko městečka Cham v Německu.
Za BMT se účastnili pánové : Bernatský, Jaroš, Jízdný, Liška, 
Toufar, Štikarovský a Vaněk. Na místě samém jsme se potkali 
s našimi kolegy z MMM, se kterými většinou spolupracujeme 
při běžných pracovních kontaktech. 
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Workshop byl organizačně zajištěn p. Weinholdem a odborně 
moderován dvěma psychology, kteří se specializují na 
komunikaci v interkulturních týmech.
K hlavním cílům patřilo poznání našeho odlišného chování, 
daného národním prostředím, ze kterého pocházíme a vliv těchto 
odlišností na komunikaci a jednání ve smíšených týmech.
Tato část semináře byla zaměřena převážně prakticky, na 
spolupráci při manuálních aktivitách. Vrcholem této části 
bylo postavení společné střechy, nad dvěma polovinami 
symbolického lesního domku. K dispozici byla prkna, motorové 
pily, kladiva a hřebíky. Symbolikou této činnosti bylo spojení 
obou našich podniků a podíl pracovníků obou stran na 
společném díle. Střecha v lese byla postavena a převzata 
majitelem. Na propojení obou našich firem s užší vzájemnou 
spoluprací a flexibilitou se dále pracuje. Věřím, že tato část 
bude stejně úspěšná a dostaví se podobný pocit uspokojení, 
jako nad dílem v lese.

Druhá část semináře se zabývala založením projektů, které 
mají přinést optimalizaci stávající spolupráce v rámci MMM 
Group. V projektech budou zapojeny smíšené týmy, podle své 
specializace. 

Jsou založeny 3 projekty :
•    Výroba TN v BMT
•    Hodnotová analýza pro Sterivap SP HP/E(S)
•    Optimalizace stavu zásob, toku materiálu mezi firmami

a připravenosti do výroby

Víkend to byl neobvyklý, naplněný novými poznatky, který 
zcela jistě napomohl účastníkům lépe pochopit, že cíl máme 
smysluplný a stejný, „jen si musíme porozumět“, bez ohledu na 
to, jakým jazykem mluvíme.

Ing. Oldřich Jízdný

Norma na velké parní sterilizátory
Od listopadu 2008 platí nová norma na velké parní sterilizátory. 
„Novost“ spočívá v implementaci změny A1 do této normy. 
Technická normalizační komise rozhodla o formě zavedení této 
změny v podobě tzv. konsolidovaného textu. Nová změna A1 
netvoří tedy samostatný sešitek, který by byl do původní normy 
vložen, ale vznikl opět plný nový text normy se zapracovanou 
změnou. Tento formální způsob jednoznačně přispívá k vyšší 
užitné hodnotě normy, její lepší srozumitelnosti a jednodušší 
práci s ní. S ohledem na skutečnost, že tato norma není určena 
výlučně technické veřejnosti z oblasti výrobců, ale pracují 
s ní na každém oddělení sterilizace v nemocnicích a dále 
také kontrolní orgány v oblasti hygienického dozoru, lze tento 
formální způsob jednoznačně přivítat.
Naše společnost byla již tradičně přítomna u zrodu této nové 

změny A1, a to činností a aktivní prací v technické komisi CEN 
TC 102. Profit, který nám taková odborná práce přináší je 
jednoznačný, máme k dispozici s velkým časovým předstihem 
všechny technické materiály, které se k problematice vztahují 
a které by nám byly jinak zcela nedostupné a navíc se můžeme 
na rozdíl od konkurence dobře připravit po technické stránce 
na budoucí změny.
Českou technickou normu jsme opět tradičně zabezpečovali 
k jejímu zavedení do soustavy ČSN, a to rolí odborné garance. 
V této souvislosti patří poděkování za vysoce odbornou 
a aktivní spolupráci oddělení typové zkušebny naší společnosti, 
jmenovitě pak Ing. Zdeňku Švédovi.
Všem našim zaměstnancům, kteří jsou držiteli původní normy 
ČSN EN 285:2006, zabezpečí středisko normalizace její 
výměnu za novou aktuální normu.

Dr. Ing. Tomáš Honc

Oznámení pro zaměstnance
V souvislosti se změnou zákona v oblasti nemocenského pojištění 
č.187/2006 Sb. v aktuálním znění, které vstoupí v platnost od 
1. 1. 2009 je nutné upozornit všechny zaměstnance, že podle 
§ 192 zákona 262/2006Sb – Zákoník práce v aktuálním znění, 
je zaměstnanec povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu 
dodržování léčebného režimu. V případě neumožnění kontroly 
nebo porušení léčebného režimu, se jedná o závažné porušení 
léčebného režimu a záleží jen na zaměstnavateli zda sníží 
nebo dokonce neposkytne náhradu mzdy za dobu prvních 14 
kalendářních dnů pracovní neschopnosti.
Tímto oznámením si dovolujeme upozornit zaměstnance na 
jejich povinnosti vyplývající ze změn od 1. 1. 2009 a předejití tak 
případným námitkám o neznalosti změny.
V souvislostí s touto změnou zároveň upozorňujeme 
zaměstnance na povinnost předat zaměstnavateli okamžitě, 
nejpozději však do 3 prac. dnů „Hlášení o pracovní  
neschopnosti“. Tato povinnost vyplývá z Pracovního řádu naší 
společnosti. Pokud „Hlášení …“ předá později vystavuje se 
zaměstnanec nebezpečí, že následně dojde k opožděným 
platbám nemocenských dávek ze strany Městské správy 
sociálního zabezpečení na jeho účet.  Městská správa sociálního 
zabezpečení má na výplatu nemocenských dávek lhůtu 30 dnů 
od odevzdání dokladů.

Bc. Milan Halámka

Den otevřených dveří 2008
20. 11. 2008 se jako obvykle v závěru listopadu uskuteční 
setkání se starobními důchodci BMT Medical Technology 
s.r.o.. Naši bývalí zaměstnanci si mohou v době od 13:00 hod. 
do 14:00 hod. prohlédnout svá bývalá pracoviště a diskutovat 
se  zaměstnanci. Následně se v  jídelně uskuteční beseda 
bývalých zaměstnanců spojená  s malým občerstvením.  
Pochlubme se s výsledky své práce od minulého setkání. 

Redakce

Významná životní a pracovní výročí 
V  listopadu oslaví pracovní jubileum:

•    10let  nepřetržitého prac. poměru v BMT
p. Ing. Tuček Tomáš ze stř. 6360 – Marketing export,
p. Čech Jiří ze stř. 6690 –Teplotní technika

Vedení podniku a VZO OS kovo děkují jubilantům za jejich 
dlouholetou práci a v dalším životě jim přejí hodně zdraví 
a životní spokojenosti.
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Motto na listopad
Umění odpočinku je součástí umění práce 

J. E. Steinbeck
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