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ORGANIZAČNÉ POKYNY 

 
  

 
Miesto  konania  
 
Účastnícky poplatok 
 
 
 

 
 
 
 
 
Náklady   na  
ubytovanie   
a  stravu   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platobné podmienky 

 
 
 

 
Prihlášky  
 
 
 

 

 

 Hotel Termál*** Vyhne 249   (okres Žiar nad Hronom) ) 

 
  IMS (ISO 9001+14001+45001)       ISO 9001         ISO 14001+45001 

( dni)                                   ( deň)              ( deň)                                                                        
250,00 €                                         105,00 €                 105,00 €                  
                                                
Ceny sú bez DPH. V poplatku sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, 
prednáškovej sály, lektorov, občerstvenia, obedov počas oboch dní, večere prvý 
deň v prípade dvojdňového IMS kurzu, odbornej literatúry a pomocných 
materiálov.  

Každý účastník školenia si ubytovanie objednáva a hradí 
samostatne. Voľné ubytovanie je rezervované, pri objednávaní prosím 
hotelu uveďte, že idete na školenie ELBACERT.  

V Hoteli Termál sú k dispozícii sú nasledovné izby: 

Dvojlôžková izba – 99,00€/noc 

Dvojlôžková izba obsadená jednou osobou – 79,00 €/noc 

Jednolôžková izba – 70,00 €/noc 

Dvojlôžkový apartmán – 125,00 €/noc 

Trojlôžkový apartmán – 145,00 €/noc 

Štvorlôžkový apartmán – 165,00 €/noc 

V prípade naplnenia kapacity hotela je možné rezervovať si ubytovanie v 
okolitých ubytovacích zariadeniach (dostupné do 5 min pešou chôdzou): 
https://hotelsitno.sk/ , http://sasankavyhne.sk/  https://www.kolkarenvyhne.sk/  
 
Platba vopred na základe vystavenej zálohovej faktúry. Uhradený poplatok sa 
nevracia, možnosť vyslať náhradníka. 
Poplatok za stravu a ubytovanie možno uhradiť spolu s poplatkom za 
kurz na účet IBAN: SK3011110000006623760003 .Po ukončení kurzu Vám 
vystavíme faktúru ako daňový doklad. 

 
Prihlášky e-mailom : info@elbacert.com 
Prosíme poslať záväznú prihlášku najneskôr do 10.06.2021 
Potrebný je aj občiansky preukaz kvôli ubytovaniu. 
JE VHODNÉ PRINIESŤ SI VLASTNÉ KARTY PROCESOV ALEBO SMERNICE. 
PREDNÁŠAJÚCI SÚ DLHOROČNÝMI LEKTORMI, INTERNÝMI A EXTERNÝMI 
AUDÍTORMI. 
 
 

  

Vážená spoločnosť,  

Slovenská spoločnosť pre kvalitu v spolupráci s certifikačným orgánom ELBACERT, a.s.  
si Vás dovoľuje pozvať na kurz SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY  podľa ISO 9001 resp. 
INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM - SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY, ENVIRONMENTU A 
BOZP, určený zamestnancom organizácií, ktoré si zavádzajú resp. udržiavajú uvedené systémy 
manažérstva (cieľovou skupinou sú majitelia firiem, manažéri kvality, vedúci pracovníci) 

 

 Cieľ kurzu: 
 

 
 

Ukončenie kurzu: 
 

  
   Organiz. Garant: 

 
 
 
Lektori: 
 
 

 
 

Objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky noriem na 
praktických príkladoch. Pripraviť účastníkov školenia na 
vykonávanie interných auditov integrovaného  manažérskeho  
systému  v zmysle  normy ISO 19011:2018 na požiadavky ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2015 
Kurz bude ukončený testom. Úspešní absolventi obdržia 
osvedčenie interného audítora. Platnosť osvedčenia nie je 
časovo ohraničená.  

 
Ing. Viktória Nováčeková, mobil: 0903 470 453,  
e- mail: novacekova.viktoria@elbacert.sk 

 
Ing. Viktória Nováčeková a Ing. Adriana Zelená  
(dlhoročné konzultantky, lektorky a certifikačné audítorky) 

 
 

POZVÁNKA NA KURZ: 
  SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY  SMK podľa normy ISO 9001:2015 

(deň NORMA  ISO 9001+ INTERNÝ AUDIT) 

v termíne  24. jún 2021 (deň) 

 INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM -IMS 

 SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP, 
podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018  

v termíne 24.—25. jún 2021  (a deň) 
 
 
 
 
 

 

 
 

https://hotelsitno.sk/
http://sasankavyhne.sk/
https://www.kolkarenvyhne.sk/
mailto:info@elbacert.com
mailto:novacekova.viktoria@elbacert.sk


 

 
 

Pandemické 
podmienky účasti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ďalšie podmienky 
organizácie kurzu: 
 

 
Obmedzenia podľa aktuálneho COVID semaforu pre okres Žiar nad 
Hronom. Poznámka: V týždni od 31.5.2021 je okres  Žiar nad Hronom 
v oranžovej farbe ( interiérové stravovacie zariadenia ako aj wellness 
môžu byť otvorené) 
 
DÔLEŽITÉ ! Na školení sa môže zúčastniť iba : 
 
•osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti 
ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní 
•osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti 
ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,  
•osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu 
COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka 
očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia 
COVID-19 
•osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 
180 dňami 
•a ktokoľvek ďalší, kto bude mať negatívny výsledok Ag  testu podľa 
aktuálnych opatrení nie starší ako 24 hod pred konaním podujatia. 
Nezabudnite prosím mať pri sebe na školení potvrdenie o vyššie 
uvedených skutočnostiach. 
 
V prípade nedostatočného počtu účastníkov si vyhradzujeme právo 
kurz neuskutočniť, prípadne presunúť na iný termín. 
Právo na zmenu termínu a miesta konania si vyhradzujeme v 
prípade vzniku situácií, ktoré nedokážeme ovplyvniť. 
V prípade špeciálnych požiadaviek na stravu a ubytovanie, prosím 
kontaktujte organizačného garanta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Poznámka 
 

 
 

 
 
Kurz je modulový: 
 
deň :   celý deň požiadavky normy ISO 9001:2015 SMK 
deň : poobede ISO 19011:2018  je kurz pre interných audítorov – 
návody na systémy auditovania 
deň : celý deň súbežne požiadavky normy ISO 14001:201 a ISO 
45001:2018.    
 
Účastníci obdržia osvedčenie interných audítorov pre podľa vybraného modulu  
pre normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. 

 



 

PROGRAM 
 

Informácie o mieste konania - Hotel  Termál *** 

 deň: 09.00 - 16.30 hod 
09.00-09.30 hod 

 
09.30 - 09.45 hod 
09.45 - 11.00 hod 

 
11.00 - 11.15 hod 

 
11.15 - 12.45 hod  

 
12.45 - 13.45 hod  

 
13.45 - 14.45 hod 

 
 

14.45 - 15.00 hod 
15.00 - 16.00 hod 
16.00 -16.30 hod 

18.30 hod 
 
 

 deň:  08.00 - 15.30 hod 
08.30 - 10.00 hod 

 
 

10.00 - 10.10  hod 
 

10.10 – 12,00 hod 
 

12.00- 12.30 hod  
 

12.30 – 13.30 hod 
 
 

13.30 – 13.45 hod 
 
13.45 – 14:30 hod 

 
 

14.30 – 14:45 hod 
 
14.45 – 15:30 hod  

 

 
NORMA  ISO 9001+ INTERNÝ AUDIT PODĽA ISO 19011 
Prezentácia účastníkov  
 
charakteristika IMS - úvod, vývoj a dôvody zavádzania systémov 
požiadavky normy EN ISO 9001:2015 (príklady z praxe) 
 
prestávka 
 
požiadavky normy EN ISO 9001:2015 (príklady z praxe), nástroje zlepšovania 
 
obed 
 
ISO 19011:2018  je kurz pre interných audítorov – návody na systémy 
auditovania, psychológia a komunikácia pri audite, prezentácia vykonania 
interného auditu po skupinách, príprava na praktické cvičenia  
prestávka 
plánovanie, príprava, vedenie a vyhodnotenie interných auditov 
vyhodnotenie test zo znalosti ISO 9001:2015 , zhrnutie 1. dňa a diskusia 

     Večera 
 

 
NORMA  ISO 14001  A  ISO 45001 SÚBEŽNE 
Výklad požiadaviek a noriem  ISO  14001:2015  a ISO 45001:2015 spoločné 
prvky 
 
prestávka 
 
požiadavky  špecifikácie ISO 14001:2015  ISO 45001: 2018 (príklady z praxe) 
 
obed 
 
Rozdiely  v ISO 45001:2018 – zapojenie pracovníkov do SM BOZP, riadenie 
dokumentovaných informácii, výkonnosť SM BOZP 
 
prestávka 
 
Havarijná pripravenosť a reakcia požiadavky  špecifikácie ISO 14001:2015  
ISO 45001: 2018 (príklady z praxe) 
 
Prestávka 

 
zhrnutie, test zo znalosti  a ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 vyhodnotenie 
testov, 

 
Zmena programu vyhradená 

 

  

 
Hotel nájdete v známej obci Vyhne, v krásnom prostredí Štiavnických vrchov, ktorá je 
známa Kamenným morom, vyhnianskym travertínom a samozrejme od roku 1473 aj 
Pivovarom Steiger V cene ubytovania je neobmedzený wellness, raňajky, parkovanie. 
Hotelové wellness je svojou komornou atmosférou a dizajnovým riešením jedným z top 
wellness centier v kategórii trojhviezdičkových hotelov. K jeho obľúbenosti prispievajú i 
účinky termálnej vody s teplotou 36°C z vlastného prameňa, ktorou sú napúšťané bazény 
a ktorá nie je chemicky upravovaná. 

https://www.termalvyhne.sk/ 

 
 

 

  
 
 
 



 

   Hotel  Thermal*** Vyhne 

  

email recepcia@termalvyhne.sk 
telefón + 421 45 678 76 11, + 421 918 570 455 

Vyhne 249 
966 02 Vyhne 

GPS: 48.504700, 18.791130 
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