
ANALÝZA KOREŇOVÝCH PRÍČIN 
(AKP)

POZVÁNKA NA ŠKOLENIE
ANOTÁCIA
Filozofiou a cieľom školenia je odovzdať 
účastníkom vedomosti a zručnosti 
týkajúce sa analýzy koreňových 
príčin problémov s cieľom stanovenia 
správnych a efektívnych nápravných 
opatrení. Účastníci sa oboznámia so 
základnými metódami využívaných pri 
analýze, zistia ako efektívne riešiť rôzne 
druhy problémov cez štruktúrovaný 
systém riešenia problémov. 

Nosná časť školenia je zameraná na 
vysvetlenie analýzy koreňových príčin 
ako vhodnej metódy na riešenie príčin 
problém, súčasťou ktorej sú nástroje a 
techniky využívané pri tvorbe 8D reportov 
ako 5 Why, Ishikawa diagram, Paretová 
analýza, Brainstorming. 

Účastníci budú schopní lepšie prakticky 
definovať príčiny ako zdroj problému a 
následne aplikovať vhodné prístupy a 
metódy v rámci riešenia problému spolu 
so získaním ďalších nových skúsenosti

Úspešní absolventi školenia Analýzy 
koreňových príčin získajú osvedčenie o 
absolvovaní kurzu analýzy koreňových 
príčin, ktorá sa využíva v rámci  systému 
QMS ISO 9001:2015 a/alebo aj IATF 
16949. 

Školenie je určené predovšetkým 
pracovníkom, ktorí sa podieľajú pri 
riešení a odstraňovaní príčin problémov, 
aj pre pre pracovníkov,  ktorí pripravujú 
8D reporty pre zákazníkov (interných 
alebo externých).Rovnako je vhodné pre 
všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť 
odbornú kvalifikáciu

 
RÁMCOVÝ PROGRAM ŠKOLENIA
09.00 Úvod  

Charakteristika metódy AKP

 Popis jednotlivých metód AKP

 Cvičenia pre jednotlivé metódy 
AKP

 Predstavenie 8D reportu

12.00 Obed

13.00 Fázy 8D reportu

 Nástroje a techniky 8D reportu

 Súhrn poznatkov a diskusia

16.00 Záver 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.

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 
OSVEDČENIA Vám budú zaslané poštou 
po ukončení školenia na adresu uvedenú 
v záväznej prihláške.

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, 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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CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY:

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 162 EUR = V ÚČASTNÍCKOM POPLATKU SÚ ZAHRNUTÉ:

135 EUR + 20% DPH • náklady na odborné a organizačné zabezpečenie 
školenia,

• školiace materiály, 

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

• vystavenie osvedčenia s 3-ročnou platnosťou po 
úspešnom absolvovaní školenia. 
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INFORMÁCIE O MIESTE KONANIA
HOTEL SATEL, POPRAD

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

Hotel SATEL*** v Poprade poskytuje ubytovanie v turistickom centre mesta Poprad, ktoré je bránou do Vysokých Tatier. Je 
ideálnym miestom z hľadiska dostupnosti, nachádza sa pri pešej zóne, 5 minút chôdze od autobusovej a železničnej stanice a 10 
minút chôdze od známeho vodného parku AquaCity. Pre hostí je k dispozícii i vonkajšie parkovisko za úhradu. Parkovne - ubytovaní 
hostia: 2 €/24hodín /auto, neubytovaní hostia: 1,5-4 hodiny/4 € /auto; 4-10 hodín /6 €/auto; 10-24 hodín/10 €/auto.

Bezplatné Wi-Fi pripojenie je dostupné vo všetkých izbách hotela, reštauračných a kongresových priestoroch. Check-in: od 14:00 
hod. Check-out: do 10:00 hod..

ANALÝZA KOREŇOVÝCH PRÍČIN (AKP)
3

mailto:poprad%40hotelsatel.com?subject=


©
 S

G
S

 G
ro

up
 M

an
ag

em
en

t 
SA

 –
 2

02
0 

– 
A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

 –
 S

G
S

 is
 a

 r
eg

is
te

re
d 

tr
ad

em
ar

k 
of

 S
G

S
 G

ro
up

 M
an

ag
em

en
t 

SA

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).
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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:

12. MAREC 2020 HOTEL SATEL, POPRAD 04. MAREC 2020 600627

POTVRDENIE O ÚHRADE ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU: 

týmto potvrdzujeme,  že bezodkladne po uzávierke školenia uhradíme prevodným príkazom:   

účastnícky poplatok = 162  EUR s DPH (135 EUR + 20% DPH),                              

na účet spoločnosti SGS Slovakia s.r.o., č.: 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: 600627, Špecifický symbol: 
Vaše IČO
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