
KONTAKT
Organizačný garant:

Lenka Hrabčáková

SGS Slovakia spol. s r.o.

Kysucká 14
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Organizačné pokyny pre účastníkov 
nájdete na str. 2, informácie o 
mieste konania školenia na str. 3 a 
záväznú prihlášku na str. 4.

MANAŽÉR SYSTÉMOV 
KVALITY

POZVÁNKA NA ŠKOLENIE
ANOTÁCIA
Filozofiou školenia je odovzdať Vám 
podrobné vedomosti a zručnosti pre 
neustále zlepšovanie, ktoré Vám pomôžu 
efektívnejšie a fundovanejšie pracovať 
v oblasti systémov riadenia kvality 
vo Vašej organizácii. Pritom nepôjde 
len o semináre a prednášky, ale aj o 
odovzdanie praktických efektívnych 
nástrojov, ktoré využijete pri Vašej 
náročnej práci. Školenie sa skladá z 
tematických celkov, ktoré sú interaktívne 
doplnené prípadovými štúdiami a 
praktickými modelovými cvičeniami.

Spoločnosti, ktoré si chcú  udržať resp. 
zaujať vedúce postavenie v dnešnom 
- konkurenčnom podnikateľskom 
prostredí, musia klásť rozhodujúci 
dôraz na nepretržité zlepšovanie a 
zdokonaľovanie. Potrebujú identifikovať 
a následne využívať tvorivé prostriedky 
– zdroje v rámci organizácie, stupňovať 
dôraz manažmentu, zvyšovať oddanosť 
zamestnancov a neustále zdokonaľovať 
vlastné podnikateľské aktivity a 
porovnávať ich s aktivitami konkurencie. 

V tomto duchu spoločnosť SGS vyvinula 
nový manažérske školenie, ktorého 
cieľom je zvýšiť ako Vašu osobnú tak 
manažérsku efektívnosť.

Cieľová skupina: školenie je určené 
pre vedúcich pracovníkov v oblasti 
zavádzania a riadenia systémov kvality a 
pre všetkých so základnými znalosťami 
ISO 9001:2015 (dospelí nad 18 rokov s 
minimálne stredoškolským vzdelaním), 
ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej 
oblasti.

Úspešní absolventi školenia získajú 
osvedčenie manažéra kvality v 
slovenskom a anglickom jazyku

Okrem množstva informácií dostanete 
aj profesionálne spracovanú publikáciu, 
ktorá Vám obsahovo aj formálne pomôže 
vo Vašej organizácii pri výcviku Vašich 
vlastných pracovníkov.

METÓDY VÝUČBY:
• Odborný výklad s praktickými 

príkladmi
• Modelové cvičenia,
• Prípadové štúdie,
• Diskusia,
• Záverečný test.
Lektor: Ing. Michal Rückschloss, PhD.

RÁMCOVÝ PROGRAM ŠKOLENIA

1. DEŇ
09.00 Prezentácia účastníkov
09.15 Úvod a ciele školenia Základné 

termíny, definície a zásady 
manažérstva kvality

12.00 Obed
13.00 Proces, procesné riadenie, 

definovanie rozsahu systému 
Norma ISO 9001:2015

18.00 Večera pre ubytovaných 
účastníkov

19.00 Práca na modelových cvičeniach

2. DEŇ
07.30  Raňajky pre ubytovaných účastníkov
08.00 Vyhodnotenie 1. dňa – 

vyhodnotenie úloh
10.00  Analýza rizík
12.00  Obed
13.00  Metrológia
14.00  Riadenie externých poskytovateľov
16.00  Riadenie vybraných prvkov normy
18.00  Večera pre ubytovaných účastníkov
19.00  Práca na modelových cvičeniach 

3. DEŇ
07.30 Raňajky pre ubytovaných účastníkov
08.00 Vyhodnotenie 2. dňa – 

vyhodnotenie úloh
10.00 Integrácia systémov, certifikácia
12.00 Obed
13.00 Nástroje zabezpečovania kvality, 

štatistické metódy, analýza údajov
15.00 Vyhodnotenie 3. dňa Záverečný 

test
16.00 Ukončenie,  záverečné 

vyhodnotenie
Účastníci sú hodnotení záverečným 
testom, bodovým hodnotením pri 
jednotlivých úlohách, ako aj aktívnou 
účasťou počas celého školenia.
Súčasťou školenia sú večerné pracovné 
cvičenia účastníkov – samostatná práca/
skupinová práca.
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ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV

CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY:

A) ÚČASTNÍCKY POPLATOK 
- POVINNÝ:

402 EUR =

335 EUR + 20% DPH

V účastníckom poplatku sú zahrnuté:

• náklady na odborné a organizačné zabezpečenie školenia,

• školiace materiály, 

• obed (podľa programu školenia) a občerstvenie počas 
školenia,

• vystavenie osvedčenia s 3-ročnou platnosťou v Sj a Aj po 
úspešnom absolvovaní školenia.

A) POPLATOK ZA UBYTOVANIE A 
POLPENZIU -NEPOVINNÝ:

138 EUR = 115 EUR + 
20 % DPH (2 noci)

V poplatku za ubytovanie je zahrnuté: 

• ubytovanie počas školenia (2 noci), 

• raňajky a večera (podľa programu školenia).

A) + B) 540 EUR = 

450 EUR + 20 % DPH V poplatku sú zahrnuté: všetky vyššie uvedené položky

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!

POPLATOK ZA UBYTOVANIE A 
POLPENZIU (v prípade záujmu označte v 
prihláške) a uhraďte spolu s účastníckym 
poplatkom. 

V prípade akýchkoľvek špeciálnych 
požiadaviek na ubytovanie alebo stravu 
nás kontaktujte.

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

PODMIENKY ÚČASTI:

• účastník musí mať aspoň základné 
znalosti ISO 9001:2015

• včasne 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 školenia 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.

MANAŽÉR SYSTÉMOV KVALITY
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INFORMÁCIE O MIESTE KONANIA
HOTEL SPLENDID***, PIEŠŤANY

Hotel SATEL*** Poprad

Mnoheľova 825

(príjazd k hotelu z ulice Bernolákova 11)

058 01 Poprad

Telefón: +421 918 898 720

E-mail: poprad@hotelsatel.com

https://www.kupelepiestany.eu/hotel/
spa-hotel-splendid/

Moderný trojhviezdičkový hotelový komplex sa nachádza v Piešťanoch na Kúpeľnom ostrove v blízkosti golfového ihriska. Hotel 
je priamo spojený s impozantným centrom Danubius Health Spa Balnea, ktoré ponúka širokú škálu jedinečných liečebných a 
relaxačných procedúr. Ubytovanie je zabezpečené v štandard izbách  - nefajčiarska izba s kúpeľnou, balkón, SAT TV, WIFI, minibar, 
telefón, trezor, sušič vlasov a kúpací plášť. Pre ubytovaných hostí hotel ponúka denne zdarma Premier Fitness, vonkajší a vnútorný 
bazén.

PARKOVANIE – za úhradu možnosť vjazdu a zotrvania s Vašim vozidlom počas pobytu na kúpeľnom ostrove. 

Pre ubytovaných hostí 2 EUR / auto / noc, pre neubytovaných hostí 5 EUR / auto / deň.

MANAŽÉR SYSTÉMOV KVALITY
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA (PRIHLÁŠKA JE URČENÁ PRE 1 ÚČASTNÍKA)

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 
na adresu uvedenú v prihláške. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: Lenka 
Hrabčáková (m: +421 918 508 338).

MANAŽÉR SYSTÉMOV KVALITY
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PODPIS:

Zabezpečenie ubytovania (vrátane raňajok a večere podľa programu školenia): Áno Nie

týmto potvrdzujeme,  že sme sa oboznámili s organizačnými pokynmi pre účastníkov, informáciami o mieste konania (2, 3 str.) a 
bezodkladne po uzávierke školenia uhradíme prevodným príkazom:

A) ÚČASTNÍCKY POPLATOK (bez poplatku za ubytovanie a polpenziu) = 402 EUR s DPH (335 EUR + 20% DPH), 

ALEBO

A + B) ÚČASTNÍCKY POPLATOK VRÁTANE POPLATKU ZA UBYTOVANIE A POLPENZIU = 540 EUR s DPH (450 EUR + 
20 % 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: 711268,  Špecifický 
symbol: Vaše IČO

POTVRDENIE O ÚHRADE ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU: 

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:

29. - 31. JANUÁR 2020 HOTEL SPLENDID, PIEŠŤANY 21. JANUÁR 2020 711268
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