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ORGANIZAČNÉ POKYNY
Pozvánka na kurz:
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY podľa normy ISO 9001:2015
( NORMA + INTERNÝ AUDIT)
v termíne 20.—21. november 2019 ( deň)
INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM – SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP
podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
( NORMY + INTERNÝ AUDIT)
v termíne 20.—22. november 2019 ( deň)

Miesto konania
Účastnícky poplatok

Cieľ kurzu

Ukončenie kurzu

Organiz. garant

Objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky noriem
na praktických príkladoch. Pripraviť účastníkov školenia na
vykonávanie
interných
auditov
integrovaného
manažérskeho systému v zmysle normy ISO 19011:2011
na požiadavky ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO
45001:2015
Kurz bude ukončený testom. Úspešní absolventi obdržia
osvedčenie interného audítora. Platnosť osvedčenia nie je
časovo ohraničená.

Náklady na
ubytovanie
a stravu

Kontaktná adresa



ELBACERT, akciová spoločnosť
Československej armády 264/58, 96701 Kremnica
web: www.elbacert.sk; elbacert@elbacert.sk

ISO 9001
( dni)
190,00 €

Ubytovanie
dvojlôžková izba, 1 osoba na izbe

69 EUR/ izba

dvojlôžková izba, 2  osoby na izbe

79 EUR/ izba

family izba, 3  osoby na izbe
99 EUR/ izba
family izba, 5   osôb na izbe 139 EUR/ izba
Informácia: Family izby majú kapacitu 5 osôb a pozostávajú z 2 oddelených izieb
so spoločnou kúpeľňou a WC. Ceny ubytovania sú s DPH.

Strava - Obed a večera 19,90 €, Obed 13,50 € (Ceny stravovania sú s DPH)
V prípade špeciálnych požiadaviek na stravu a ubytovanie, prosím kontaktujte
organizačného garanta. ceman.jan@elbacert.sk .

Platobné podmienky

Platba vopred na základe vystavenej zálohovej faktúry. Uhradený poplatok sa
nevracia, možnosť vyslať náhradníka.

Poplatok za stravu a ubytovanie možno uhradiť spolu s poplatkom za
kurz na účet IBAN: SK3011110000006623760003 .Po ukončení kurzu Vám
vystavíme faktúru ako daňový doklad.

Prihlášky

Prihlášky e mailom : elbacert@elbacert.sk prosíme poslať
záväznú prihlášku najneskôr do 25.10.2019
občiansky preukaz

Potrebné doklady

PaedDr. Ján Čeman
mobil: 0908 765 579, e- mail: ceman.jan@elbacert.sk

IMS (ISO 9001+14001+45001)
( dni)
250,00 €

Ceny sú bez DPH.
V poplatku sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, prednáškovej sály,
lektorov, občerstvenia, odbornej literatúry a pomocných materiálov.

Vážená spoločnosť,
Slovenská spoločnosť pre kvalitu v spolupráci so spoločnosťou ELBACERT, a.s.
si Vás dovoľuje pozvať na kurz Interný audítor ISO 9001 resp. IMS, určený zamestnancom
organizácií, ktoré si zavádzajú resp. udržiavajú systém manažérstva kvality podľa normy
ISO 9001:2015, resp. aj integrovaný systém manažérstva podľa všetkých uvedených
noriem.

Hotel DARO (okres Žarnovica )

Poznámka

JE VHODNÉ PRINIESŤ SI VLASTNÉ KARTY PROCESOV ALEBO SMERNICE.
PREDNÁŠAJÚCI SÚ DLHOROČNÝMI LEKTORMI, INTERNÝMI A EXTERNÝMI
AUDÍTORMI.

Kurz je modulový – prvé dva dni  je kurz pre interných audítorov
ISO 9001:2015; tretí deň pribudnú požiadavky ISO 14001:2015, ISO
45001:2018. Účastníci obdržia osvedčenie interných audítorov pre ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

PROGRAM

 deň: 09.00 - 09.30 hod
09.30 – 11.00 hod
11.00 - 11.15 hod
11.15 - 12.45 hod
12.45 - 13.45 hod
13.45 - 14.45 hod
14.45 - 15.00 hod
15.00 - 16.00 hod
16.00 - 16.15 hod
16.15 - 17.30 hod
17.30 – 18.00 hod
18.30 hod

 deň: 08.00 - 08.30 hod

Prezentácia účastníkov
prestávka
požiadavky normy EN ISO 9001:2015 (príklady z praxe)
obed
požiadavky normy EN ISO 9001:2015 (príklady z praxe)
prestávka

Hotel nájdete v známej baníckej obci Hodruša-Hámre, ktorá sa rozprestiera
v nádhernom prostredí Štiavnických vrchov.
http://www.hoteldaro.sk/

požiadavky normy EN ISO 9001:2015 (príklady z praxe)
prestávka
nástroje zlepšovania
zhrnutie 1. dňa a diskusia
večera
raňajky
plánovanie, príprava, vedenie a vyhodnotenie interných auditov

11.00 - 11.10 hod
11.10 - 13.00 hod
13.00 - 13.45 hod
13.45 - 14.30 hod
14.30 - 14.45 hod
14.45 - 15.45 hod
15.45 – 16.00 hod
16.00 - 17.00 hod
17.00 – 18.00 hod
18.30 hod

prestávka

08.30 - 10.00 hod
10.00 - 10.10 hod
10.10 - 11.00 hod
11.00 - 11.10 hod
11.10-12.30 hod
12.30 - 13.30 hod
13.30 - 14.30 hod
14.30 - 14.45 hod
14.45 - 15.45 hod
15.45 – 16.00 hod
16.00 - 17.00 hod

Zmena programu vyhradená

charakteristika IMS - úvod, vývoj a dôvody zavádzania systémov

08.30 - 10.00 hod
10.00 - 10.10 hod
10.10 - 11.00 hod

deň: 08.00 - 08.30 hod

Informácie o mieste konania - Hotel Daro ***

prestávka
príprava na praktické cvičenia; prezentácia vykonania interného auditu po
skupinách
prezentácia vykonania interného auditu po skupinách
obed
prezentácia vykonania interného auditu po skupinách
prestávka
psychológia a komunikácia pri audite
prestávka
zhrnutie; test
vyhodnotenie testov, ukončenie kurzu – IA SMK
večera
raňajky
požiadavky normy ISO 14001: 2015(príklady z praxe)
prestávka
požiadavky normy ISO 14 001:2015 (príklady z praxe)
prestávka
požiadavky normy ISO 14 001:2015 (príklady z praxe)
obed
požiadavky špecifikácie ISO 45001: 2018 (príklady z praxe)
prestávka
požiadavky špecifikácie ISO 45001:2018(príklady z praxe)
prestávka
zhrnutie, test zo znalosti ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018
vyhodnotenie testov, ukončenie kurzu -IA IMS

V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky,
parkovanie, wifi, biliard, 1,5 hod. vstup do wellness.

Hotel DARO
Hodruša Hámre 1267

