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Organizačné pokyny pre 
účastníkov nájdete na str. 2 a 
záväznú prihlášku na str. 3.

TECHNICKÁ ČISTOTA - 
ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY 
(VDA 19.X A ISO)

POZVÁNKA NA ŠKOLENIE

ANOTÁCIA
Technická čistota patrí medzi základné 
štandardy vyžadované zástupcami 
vyspelých priemyselných odvetví 
(automobilový priemysel, farmaceutický 
priemysel, výroba medicínskych 
pomôcok, atď.), kde prítomnosť 
kontaminácie má výrazný vplyv na 
špecifické charakteristiky produktov, 
ktoré môžu ovplyvňovať bezpečnosť, 
funkčnosť, spoľahlivosť, životnosť a 
kvalitu.

Požiadavky Technickej čistoty a Čistoty 
prostredia sú uvádzané v normách 
ISO 16232, ISO 13 485, ISO 14644, 
štandardoch  VDA 19.1 a VDA 19.2, 
prípadne odvetvových špecifikáciách 
(automobilový priemysel – VW 01134, 
QV 11 111, STD 107-0002).

HLAVNÉ OKRUHY TÉM:
• Požiadavky na meranie a 

kontrolu technickej čistoty podľa 
medzinárodných štandardov ISO a 
VDA

• Špecifikácia čistoty – Odvodenie 
limitných hodnôt čistoty

• Výber skúšobnej metódy – Metódy 
skúšok čistoty 

• Výber postupu extrakcie

• Kvalifikačné skúmanie a hodnota 
slepého pokusu

• Analytická filtrácia

• Výber postupu analýzy

• Koncepcia čistej výroby

• Meranie vplyvov na čistotu

• Okolité prostredie – Klasifikácia stupňa 
čistoty

• Logistika

• Personál

• Montážne zariadenia

• CAE – Audit čistoty – vyhodnotenie 
dodržiavania požiadaviek čistoty.

CIEĽOVÁ SKUPINA ÚČASTNÍKOV:
Pracovníci zodpovední za zavádzanie 
čistoty v priemysle, zamestnanci 
laboratórií, zamestnanci z úseku kvality, 
procesní inžinieri, technológovia, 
produktoví aj projektoví manažéri a riadiaci 
pracovníci podieľajúci sa na zavádzaní a 
monitorovaní Technickej čistoty.

Účastníci školenia „Technická čistota 
– Základné požiadavky Technickej 
čistoty (VDA 19.x a ISO)“, majú 
možnosť pokračovať v odbornej príprave 
Audítorov čistoty – licencovaných 
CAE®, s podmienkou doplnenia si 
(preukázania dokladu o absolvovaní) 
školenia so zameraním na požiadavky 
medzinárodných noriem ISO a VDA k 
technickej čistote a systéme auditovania 
v súlade s medzinárodným štandardom 
ISO 19011:2018.

Po úspešnom absolvovaní školenia 
účastník získa licencovaný certifikát 
CAE® „Technická čistota podľa 
požiadaviek VDA 19.1; VDA 19.2 
a štandardov ISO“. Certifikát má 
medzinárodnú validitu.

In Partnership with:
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ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV

CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY:

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 474 EUR =

395 EUR + 20% DPH 

V účastníckom poplatku sú zahrnuté:

• Poplatok za kurz CAE®,

• rozsiahle školiace materiály,

• skúsený lektor s audítorskou praxou v oblasti technickej čistoty,

• občerstvenie počas školenia.

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) Vám bude zaslaný poštou po ukončení školenia na adresu uvedenú v záväznej prihláške.
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INFORMÁCIE O MIESTE ŠKOLENIA:

Filter Technik Slovakia s.r.o.

Štrková 578/4 

010 09 Žilina, Slovakia

Telefón: +421 (0)41 565 0278

PODMIENKY ÚČASTI:
• včasne telefonické nahlásenie účasti (kvôli rezervácii miesta),

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

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

STORNO POPLATKY:
Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 7 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

• záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované žiadne storno poplatky. Účastník však musí 
odoslať žiadosť o zaradení náhradníka v e-mailovej podobe. 

• záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované storno poplatky vo výške 100% kurzovného.
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Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Týmto potvrdzujeme, že sme sa oboznámili s organizačnými pokynmi pre účastníkov (str. 2) a po uzávierke školenia uhradíme 

prevodným príkazom sumu 474 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: Špecifický symbol: Vaše IČO

POTVRDENIE O ÚHRADE ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU: 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA (PRIHLÁŠKA JE URČENÁ PRE 1 ÚČASTNÍKA)

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

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:

04. - 05. FEBRUÁR 2020
FILTER TECHNIK SLOVAKIA 

S.R.O., ŽILINA

27. JANUÁR 2020 712776

28. – 29. APRÍL 2020 20. APRÍL 2020 712777
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