
POŽIADAVKY NORMY 
ISO 45001:2018 / INTERNÝ 
AUDÍTOR BOZP

POZVÁNKA NA ŠKOLENIE
ANOTÁCIA
Dňa 12. marca 2018 bola vydaná nová 
norma ISO 45001:2018 – Occupation 
Health and Safety Management 
systems Requirements with guidance 
for use – ktorá do 11. marca 2021 v 
plnom rozsahu nahradí normu OHSAS 
18001. To znamená, že spoločnosti 
certifikované podľa normy OHSAS 
18001 majú 3-ročné obdobie na prechod 
certifikácie na novú normu ISO 45001. 

Cielom školenia: nosná časť školenia je 
zameraná na podrobný výklad noriem 
ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018 
sprevádzaný príkladmi z praxe. Účastník 
školenia získa potrebné informácie a 
zároveň praktické nástroje pre úspešné 
a účinné auditovanie systému riadenia 
bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri 
práci (BOZP).

Filozofiou školenia je odovzdať 
účastníkom „know-how – ako a 
čím“, vedomosti a zručnosti, ktoré im 
pomôžu fundovanejšie a efektívnejšie 
pracovať v oblasti systémov riadenia 
bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri 
práci (BOZP) v ich organizácii. Pritom 
nepôjde len o teoretickú prednášku, ale 
aj o rady v podaní našich odborníkov – 
profesionálov, ktorí sú priamo zapojení 
do certifikácie týchto systémov v 
organizáciách na Slovensku a v zahraničí. 

Školenie je určené predovšetkým 
pre pracovníkom, ktorí v organizácii 
zastávajú alebo budú zastávať funkciu 
interného audítora BOZP,  ktorý má, 
alebo bude mať zodpovednosť a 
právomoc na zavedenie a udržiavanie 
požiadaviek systému riadenia 
bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri 
práci (BOZP).   

Absolvent školenia získa okrem 
profesionálne spracovanej publikácie, 
teoretické základy a zručnosti, ktoré mu 
pomôžu pri implementácii, udržiavaní/
auditovaní a riadení systému BOZP 
v organizácii. Po školení mu bude 
vystavené osvedčenie interného 
audítora BOZP  v slovenskom a 
anglickom jazyku.

RÁMCOVÝ PROGRAM KURZU

1. DEŇ   ISO 45001:2018
09.00 Prezentácia účastníkov a úvod

09:30   ISO 45001:2018 – Požiadavky s 
pokynmi na použitie

12.00 Obed

13.00 ISO 45001:2018 – Požiadavky s 
pokynmi na použitie

 ISO 45001:2018 – Sumár zmien v 
norme oproti OHSAS 18001

 Diskusia

16.00   Záver 1. dňa

17.00 Večera pre ubytovaných 
účastníkov

2. DEŇ   ISO 19011:2018
07.30 Raňajky pre ubytovaných 

účastníkov

08.00 Norma ISO 19011:2018

 Interný audit systému 
manažérstva 

12.00 Obed

13.00 Norma ISO 19011:2018 
Interný audit systému 
manažérstva  
 Záverečný test  
Diskusia

16.00    Záver školenia

Modelové cvičenia v priebehu školenia.

KONTAKT
Organizačný garant:

Lenka Hrabčáková

SGS Slovakia spol. s r.o.

Kysucká 14

040 11 Košice

 +421 918 508 338

 +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.
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ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV

CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY:

NÁZOV ŠKOLENIA ROZSAH TERMÍN ÚČASTNÍCKY POPLATOK*

Požiadavky normy ISO 45001:2018* 1 deň 06. 02. 2020 162 EUR = 135 EUR + 20% DPH

Interný auditor BOZP podľa noriem 

ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018**
2 dni 06. - 07. 02. 2020 294 EUR = 245 EUR + 20% DPH

* ŠKOLENIE JE URČENÉ PRE 
EXISTUJÚCICH INTERNÝCH 
AUDÍTOROV, ktorý sa chcú oboznámiť 
len s požiadavkami aktuálnej normy ISO 
45001:2018 a v minulosti absolvovali 
školenie podľa normy ISO 19011:2018, 
alebo pre všetkých, ktorí majú záujem o 
danú problematiku.

** ŠKOLENIE JE URČENÉ PRE 
NOVÝCH INTERNÝCH AUDÍTOROV 
BOZP (resp. záujemcov, ktorí sa chcú 
stať internými audítormi BOZP) aj pre už 
existujúcich interných audítorov BOZP, 
ktorí sa chcú oboznámiť s požiadavkami 
oboch revidovaných noriem ISO 
45001:2018 a ISO 19011:2018.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK zahŕňa 
náklady na organizačné a odborné 
zabezpečenie školenia, školiace 
materiály, obed, občerstvenie počas 
školenia a vystavenie osvedčenia 
v slovenskom a anglickom jazyku. 
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 zahŕňa náklady na 
ubytovanie, večeru a raňajky podľa 
programu školenia v prípade záujmu 
označte nižšie 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:

• 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:

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.
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INFORMÁCIE O MIESTE KONANIA
HOTEL SPLENDID***, PIEŠŤANY

Hotel SPLENDID***, Piešťany

 

Website:   
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. 

POŽIADAVKY NORMY ISO 45001:2018 /  INTERNÝ AUDÍTOR BOZP
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA (PRIHLÁŠKA JE URČENÁ PRE 1 ÚČASTNÍKA)

Zabezpečenie ubytovania a stravy od _______________________ do ____________________________ , to je _______ noc(i) 
POPLATOK ZA UBYTOVANIE A POLPENZIU: 57,50 € + 20% DPH = 69,00 € s DPH / 1 noc

Týmto potvrdzujeme, že sme sa oboznámili s organizačnými pokynmi pre účastníkov (str. 2) 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: 712126, Špecifický symbol: Vaše IČO

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).
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PODPIS:

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:

06. (– 07). FEBRUÁR 2020 HOTEL SPLENDID, PIEŠŤANY 28. JANUÁR 2020 712126

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

KÓD NÁZOV ŠKOLENIA ROZSAH TERMÍN CENA

Požiadavky normy ISO 45001:2018 1 deň 06. 02. 2020 162 EUR = 135 EUR + 20% DPH

Interný audítor BOZP podľa noriem 

ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018
2 dni 06. - 07. 02. 2020 294 EUR = 245 EUR + 20% DPH
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