
POZVÁNKA NA ŠKOLENIE

VÁŽENÝ KLIENT,
Spoločnosť SGS Slovakia, spol. s r. o. 
Vás srdečne pozýva na odborný kurz 
s názvom – GMP+ FSA norma pre 
výrobu, obchod, skladovanie a prepravu 
kŕmnych produktov.

ČO JE GMP? 
GMP+ norma pre zaistenie bezpečnosti 
kŕmnych surovín a produktov. Je to 
systém, ktorého cieľom je zvýšiť 
bezpečnosť krmív aj potravín s pomocou 
povinného monitoringu a sanitácie. 
GMP+ určuje pravidlá prevozu tak, 
aby nedochádzalo k nebezpečenstvu, 
napr. vzniku zdravotne závadných krmív 
a zároveň nebola porušovaná legislatíva.

Po splnení prísnych pravidiel a noriem 
podľa medzinárodných smerníc obdrží 
výrobca, obchodník, skladovateľ či 
prepravca certifikát, ktorý je potrebné 
pravidelne obnovovať.

Priebeh a podmienky certifikácie GMP+:

• Kontrolované sú všetky aspekty 
výroby – od používania priestorov, 
materiálov, cez vzdelávanie až po 
osobnú hygienu zamestnancov.

• Pre jednotlivé procesy sú 
vypracované nevyhnutné a podrobné 
písomné postupy, ktoré by mohli mať 
akýkoľvek vplyv na konečnú kvalitu 
produktu.

• Na jednotlivé postupy výrobného 
procesu musí existovať 
preukázateľný dôkaz o správnom 
postupe u všetkých výrobkov.

• Organizácia stanovila podrobné 
pokyny pre GMP, ktoré sa môžu 
v jednotlivých štátoch líšiť 
a formulovať podľa svojich ďalších 
vlastných požiadaviek, avšak vždy 
na základe normy v rámci činnosti 
spoločnosti.

Producenti, ale aj prepravcovia, 
skladovatelia, obchodníci a výrobcovia 
musia preukázať, že ich produkt je 
v súlade s požiadavkami GMP+ FSA.

Kurz je určený predovšetkým pre 
pracovníkov pôsobiacich v tejto oblasti, 
prípadne pre ostatných (dospelých vo 
veku nad 18 rokov), ktorí majú záujem 
zdokonaliť sa v danej problematike. 

RÁMCOVÝ PROGRAM ŠKOLENIA

Modelové cvičenia v priebehu školenia.

09.00 09:15 Prezentácia 
účastníkov

09:15 12:00 Úvod

GMP+ FSA štandard 
– zmeny týkajúce sa 
neohlásených auditov, 
register laboratórií, 
mikotoxíny a iné 
zmeny pre monitoring

Podmienky a pravidlá 
certifikácie

Podštandardy GMP+

Najdôležitejšie 
dokumenty B a BA 
série – vysvetlenie 
a analýza zmien

Zmeny, novinky 
všeobecne

KONTAKT

Organizačný garant:
Lenka Hrabčáková
SGS Slovakia spol. s r.o.
Kysucká 14
040 11 Košice

m: +421 918 508 338

f: +421 55 78 361 20

lenka.hrabcakova@sgs.com

Organizačné pokyny pre účastníkov 
nájdete na str. 2, informácie o mieste 
konania školenia na str. 3 a záväznú 
prihlášku na str. 4.

SCHÉMA GMP+ FSA

12.00 13.00 Obed

13.00 15.00 Skúsenosti z auditov, 
najčastejšie nezhody - 
príklady

Odpovede na otázky 
prítomných

15.00 Záver – zhrnutie

mailto:lenka.hrabcakova%40sgs.com?subject=


ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV

Účastnícky poplatok uhraďte prosím 
bezodkladne po uzávierke školenia, kedy 
dostanete definitívne potvrdenie, že sa 
školenie bude realizovať v plánovanom 
termíne. Detaily ohľadne úhrady nájdete 
nižšie v záväznej prihláške!

Daňový doklad (faktúra) a osvedčenie 
Vám budú zaslané poštou po ukončení 
kurzu na adresu uvedenú v záväznej 
prihláške.

PODMIENKY ÚČASTI:

• včasné telefonické nahlásenie účasti,

• zaslanie vyplnenej prihlášky 
najneskôr do uzávierky školenia 
e-mailom na adresu: 
lenka.hrabcakova@sgs.com 

• úhrada účastníckeho poplatku 
prevodným príkazom, alebo 
poštovou poukážkou po uzávierke 
školenia, kedy dostanete definitívne 
potvrdenie, že sa školenie bude 
realizovať v plánovanom termíne.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Všetky služby SGS sú poskytované v 
súlade s platnými Podmienkami pre 
poskytovanie služieb SGS, ktoré sú 
prístupné na http://www.sgs.com/
terms_and_conditions.htm.

SGS Slovakia si vyhradzuje právo 
presunúť termín konania školenia pre 
okolnosti, ktoré nemôže ovplyvniť (zásah 
vyššej moci, náhla práceneschopnosť 
lektora). Taktiež si vyhradzuje právo na 
zmenu lektora a miesta konania školenia. 

SGS Slovakia si vyhradzuje právo 
neuskutočniť plánované školenie, ak sa 
do uzávierky záväzne neprihlási viac ako 
10 účastníkov.

Účastníci, ktorých prihlášky budú 
doručené po naplnení kapacity, môžu 
byť po predchádzajúcom ozname 
presunutí na náhradný termín školenia.

Organizačný garant je oprávnený pri 
prezentácii vyžiadať si od účastníkov 
kópiu prihlášky a doklad o zaplatení 
školenia, t.j. fotokópiu výpisu z účtu, na 
ktorom je čiastka odpísaná.

Dopravu na miesto konania školenia si 
účastníci zabezpečujú individuálne. 

V prípade, že sa prihlásený účastník 
nebude môcť zúčastniť školenia, 
upozorňujeme, že ÚČASTNÍCKY 
POPLATOK NEVRACIAME! 
Odporúčame vyslať náhradníka.

CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY:

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
138 EUR =

115 EUR + 20% DPH 

V účastníckom poplatku sú zahrnuté:

• náklady na odborné a organizačné zabezpečenie 
školenia,

• obed (podľa programu) , občerstvenie (v školiacej 
miestnosti),

• vystavenie osvedčenia v Sj po absolvovaní školenia. 

mailto:lenka.hrabcakova@sgs.com
http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm
http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm


INFORMÁCIE O MIESTE KONANIA

VIENNA HOUSE EASY, BRATISLAVA 

Vienna House Easy Bratislava je najbližším hotelom (1,5 km) k bratislavskému Letisku M. R. Štefánika. Vďaka vynikajúcej 
dostupnosti z diaľnice D1, transferu na letisko (za pár minút) a do Starého Mesta (15 minút) je Chopin Hotel ideálnym miestom pre 
cestujúcich na pracovnej, ale aj súkromnej ceste. Hostia prichádzajúci autom ocenia 116 bezplatných parkovacích miest. 

Príchod MHD zo železničnej stanice: nastúpte na autobus č. 61 (smer letisko), vystúpte na zastávke Avion Shoppingpark (13. 
zastávka v poradí), vstúpte do Avion Shoppingpark, zabočte vpravo, prejdite celým nákupným centrom a vyjdite východom pri 
pošte, zabočte doprava a choďte popri Avion priamo k hotelu.

Vienna House Easy *** Bratislava

Galvaniho ul. 28

821 04 Bratislava

www.chopinhotel.sk 

GPS: šírka = 48.1630, dĺžka = 17.1826 

Recepcia: 

Tel.: +421 2 322 99 100

Fax: +421 2 322 99 530

http://www.chopinhotel.sk


INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI A SPOLOČNOSTI:

MENO A PRIEZVISKO, Titl. 

E-MAIL TELEFÓN 

NÁZOV SPOLOČNOSTI 

FAKTURAČNÁ ADRESA 

IČO IČ DPH 

BANKA Č. ÚČTU 

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA (ak je iná ako fakturačná) 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ:

TERMÍN: MIESTO KONANIA: UZÁVIERKA ŠKOLENIA: VARIABILNÝ SYMBOL:

10. DECEMBER 2019 HOTEL VIENNA HOUSE EASY, BRATISLAVA 02. DECEMBER 2019 105587

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA (PRIHLÁŠKA JE URČENÁ PRE 1 ÚČASTNÍKA)
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PODPIS: Vyplnenú záväznú prihlášku pošlite najneskôr do uzávierky školenia e-mailom na adresu: 
lenka.hrabcakova@sgs.com .

Daňový doklad (faktúra) a osvedčenie Vám budú zaslané poštou po ukončení školenia.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: Lenka Hrabčáková ( m: +421 918 508 338 ).

POTVRDENIE O ÚHRADE ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU (OZNAČTE PROSÍM PRÍSLUŠNÉ ŠKOLENIE):

týmto potvrdzujeme, že sme sa oboznámili s organizačnými pokynmi pre účastníkov (str. 2) a bezodkladne po uzávierke školenia 
uhradíme prevodným príkazom: 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK = 138 EUR s DPH (115 EUR + 20% DPH), 

na účet spoločnosti SGS Slovakia s.r.o., SK68 8130 0000 0020 1350 0118, ktorý je v Citibank Europe plc., Dvořákovo nábrežie 8, 
811 02 Bratislava, IČO: 313 50 810, IČ DPH: SK2020315099, Variabilný symbol: 105587, Špecifický symbol: Vaše IČO

Zabezpečenie ubytovania a stravy od ........................................ do ............................................, to je ........... noc(i) Poplatok za 
ubytovanie (vrátane raňajok a večere podľa programu) - 57,50€ + 20% DPH = 69,00€ s DPH / 1 noc

Týmto potvrdzujeme, že sme sa oboznámili s organizačnými pokynmi pre účastníkov (str. 2, 3) a po uzávierke školenia 
uhradíme prevodným príkazom sumu .................... EUR s DPH na účet spoločnosti SGS Slovakia s.r.o., IBAN SK68 8130 
0000 0020 1350 0118, ktorý je v Citibank Europe plc., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 313 50 810, IČ DPH: 
SK2020315099, Variabilný symbol: 712124, Špecifický symbol: Vaše IČO
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