
Pozvánka na kurz: 

10.11.2022 SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY  SMK   podľa normy ISO 9001:2015

10.11.-11.11.2022 INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM IMS

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA 

KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP
podľa noriem 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

CERTICOM s.r.o. Sídlo: Gorkého 10, 811 01 Bratislava, 
certicom@certicom.eu, www.certicom.eu

, Certifikačný orgán CERTICOM
https://www.termalvyhne.sk

https://www.termalvyhne.sk/


CIEĽ KURZU

Objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky noriem na praktických príkladoch.

Pripraviť účastníkov školenia na vykonávanie interných auditov 

integrovaného  manažérskeho  systému IMS v zmysle  normy ISO 19011:2018 na požiadavky
ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 

ISO 45001:2015

Kurz bude ukončený testom. 

Úspešní absolventi obdržia osvedčenie interného audítora. Platnosť osvedčenia nie je časovo 
ohraničená. 

Garant: Ing. Adriana Zelená

www.certicom.eu



ISO 9001
+ Interný audit

podľa  ISO 19011
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10.11.2022 
1 DEŇ

09.00-09.30 hod Prezentácia účastníkov 

09.30 - 09.45 hod
09.45 - 11.00 hod

charakteristika IMS - úvod, vývoj a dôvody zavádzania 
systémov
požiadavky normy EN ISO 9001:2015 (príklady z praxe)

11.00 - 11.15hod prestávka

11.15 - 12.45 hod požiadavky normy EN ISO 9001:2015 (príklady z praxe), 
nástroje zlepšovania

12.45 - 13.45 hod obed

13.45 - 14.45 hod ISO 19011:2018  je kurz pre interných audítorov –
návody na systémy auditovania, psychológia 
a komunikácia pri audite, prezentácia vykonania 
interného auditu po skupinách, príprava na praktické 
cvičenia 

14.45 - 15.00 hod plánovanie, príprava, vedenie a vyhodnotenie interných 
auditov

15.00 - 16.00 hod
16.00 -16.30 hod
18.30 hod

vyhodnotenie test zo znalosti ISO 9001:2015 , zhrnutie 1. 
dňa a diskusia
Večera

11.11.2022
2 DEŇ

ISO 14001  +  ISO 45001 
súbežne

08:25-08.30 Prezentácia účastníkov 

08.30 - 10.00 hod norma  ISO 14001  A  ISO 45001 Súbežne
Výklad požiadaviek a noriem  ISO  14001:2015  a ISO 
45001:2015 spoločné prvky

10.00 - 10.10  hod prestávka

10.10 – 12,00 hod požiadavky  špecifikácie ISO 14001:2015  ISO 45001: 2018 
(príklady z praxe)

12.00- 12.30 hod obed

12.30 – 13.30 hod
13.30 – 13.45 hod

Rozdiely  v ISO 45001:2018 – zapojenie pracovníkov do SM 
BOZP, riadenie dokumentovaných informácii, výkonnosť SM 
BOZP

13.45 – 14:30 hod prestávka

14.30 – 14:45 hod Havarijná pripravenosť a reakcia požiadavky  špecifikácie ISO 
14001:2015  ISO 45001: 2018 (príklady z praxe)

14.45 – 15:30 hod zhrnutie, test zo znalosti  a ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 
vyhodnotenie testov,
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KURZ Účastnícky poplatok deň info

IMS 
ISO 9001+14001+45001 250,00 € 10.11.2022-11.11.2022

1. deň a 2.deň Ceny sú bez DPH. V poplatku sú zahrnuté 
náklady na zabezpečenie kurzu, 

prednáškovej sály, lektorov, občerstvenia, 
obedov počas oboch dní, večere prvý deň 

v prípade dvojdňového IMS kurzu, odbornej 
literatúry a pomocných materiálov. 

SMK
ISO 9001 135,00 € 10.11.2022

1. deň

EMS+SM BOZP
ISO 14001+45001

135,00 € 11.11.2022
2. deň

Náklady   
na  ubytovanie

a stravu  

Každý účastník školenia si ubytovanie objednáva a hradí samostatne. 
Voľné ubytovanie je rezervované, pri objednávaní prosím hotelu uveďte, že idete na školenie CERTICOM

V Hoteli Termál sú k dispozícii sú nasledovné izby:

Dvojlôžková izba obsadená jednou osobou 99,00 €/noc

V prípade naplnenia kapacity hotela je 
možné rezervovať si ubytovanie v okolitých 
ubytovacích zariadeniach (dostupné do 5 

min pešou chôdzou): 

https://hotelsitno.sk/ , 
http://sasankavyhne.sk/

https://www.kolkarenvyhne.sk/

Dvojlôžková izba obsadená dvomi osobami 135,00€/noc

Jednolôžková izba 88,00 €/noc

Dvojlôžkový apartmán 145,00 €/noc

Trojlôžkový apartmán 165,00 €/noc

Štvorlôžkový apartmán 185,00 €/noc

Platobné podmienky: 
Platba vopred na základe vystavenej zálohovej faktúry sa nevyžaduje.

Po ukončení kurzu Vám vystavíme faktúru ako daňový doklad.

Organizačné pokyny:

https://hotelsitno.sk/
http://sasankavyhne.sk/
https://www.kolkarenvyhne.sk/


recepcia@termalvyhne.sk

telefón + 421 45 678 76 11, + 421 918 570 455

Vyhne 249
966 02 Vyhne

GPS: 48.504700, 18.791130

Hotel Termal*** Vyhne

mailto:recepcia@termalvyhne.sk


záväznú prihlášku prosíme zaslať najneskôr do 20.10.2022 na certicom@certicom.eu 

V prípade nedostatočného počtu účastníkov si vyhradzujeme právo kurz neuskutočniť, prípadne presunúť na iný termín.
Právo na zmenu termínu a miesta konania si vyhradzujeme v prípade vzniku situácií, ktoré nedokážeme ovplyvniť.

V prípade špeciálnych požiadaviek na stravu a ubytovanie, prosím kontaktujte organizačného garanta.

I n g . A d r i a n a  Z e l e n á   
o r g a n i z a č n ý n g a r a n t

+ 4 2 1  9 0 5  3 8 6  9 6 4

certicom@certicom.eu

mailto:certicom@certicom.eu
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