
 

 

 
 

 

K A L I B R A Č N É  Z D R U Ž E N I E  S R  
 v spolupráci s AMANS s.r.o. Borová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizuje odborný kurz  

 

INTERNÝ AUDÍTOR PRE ČINNOSŤ 

LABORATÓRIÍ 
 

 

 

v dňoch 6. a 7. mája 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Zátoka 

Senec 

 
 



Vážení priatelia, 

 

Výbor KZ SR v spolupráci s firmou AMANS pozýva na kurz všetkých 

svojich členov, interných audítorov laboratórií, manažérov ISM a ich častí a  

ďalších pracovníkov ktorí monitorujú skúšajú a merajú procesy 

v organizácii, vykonávajú kalibračnú a súvisiacu činnosť či už na úrovni 

autorizovaných a notifikovaných pracovísk, akreditovaných či 

certifikovaných pracovísk, alebo aj pracovísk nemajúcich osvedčenie ich 

spôsobilosti laboratória získané od tretej nezávislej strany. Cieľom kurzu je 

objasniť jeho účastníkom požiadavky na systém manažérstva kvality 

laboratória a následného auditovania, definovaný v norme ISO 17025 

v nadväznosti na jeho aplikáciu v procesoch firmy, praktický výkon auditu 

tejto činnosti a spôsoby a postupy realizácie auditovania, vrátane príkladov 

najčastejších nezhôd,   a ich možných príčin. Súčasťou školenia bude 

vysvetlenie relevantných požiadaviek normy EN ISO 19011:2012 na výkon 

interných auditov v laboratóriu, ktorého činnosť sa riadi ustanoveniami 

kriteriálnych noriem ISO 17025 a 9001, s možným využitím na audit činností 

v celom rozsahu ISM.  Predpokladom úspešného zavedenia absolventa kurzu 

do výkonu auditu bude, resp. je jeho účasť na výkone auditu od pozície 

pozorovateľa až po úspešný samostatný výkon auditu. 

 

Prednášať budú poprední slovenskí a českí odborníci s odbornou praxou vo 

výkone akreditácie, výkone činnosti akreditovaného a autorizovaného 

subjektu, certifikačného orgánu na systémy manažérstva, inšpekčnej 

činnosti, ako aj výkone interného auditu a manažérstva ISM v laboratóriách 

podľa 17025 a vo firmách v rozsahu ISM.  
 

Kurz bude realizovaný v priestoroch hotela Zátoka v Senci. 
 

Účastníci po ukončení seminára obdržia osvedčenie o účasti. 
 

 

 
Odborní garanti: Ing. Lubomír Kolek Certline s.r.o.Brno 

 Tel 0420 728 783 092  

 Ing. František Drozda AMANS s.r.o. Borová 

 Tel. +421 903 466 250  

 E-mail: kzsr@mail.t-com.sk   
  

Organizačný garant: Eva Korbeľová tajomníčka KZ SR 

 Tel.: +421 903 154 996,  Fax:  +421 2 2092 0501 

 e-mail : kzsr@kzsr.sk 

 

Lektorský zbor: 

Ing. Lubomír Kolek., riaditeľ Certline Brno s.r.o. 

Ing. František Drozda, konateľ Amans s.r.o. Borová 

Ing. Radovan Filo,  riaditeľ SMI Bratislava 

mailto:kzsr@mail.t-com.sk
mailto:kzsr@netax.sk


P r o g r a m  kurzu 
Streda 06.05.2015 

 

 08,30 - 09,30 Príchod, prezentácia, otvorenie seminára 
   

1 09,30 - 11,00 (1) Výklad normy STN EN ISO 19011  
   

 11,00 - 11,10 Prestávka 
   

2 11,10 - 11,55 
(2) Výkony laboratórnej činnosti, monitorovania, merania, skúšania, 

kalibrácie v činnosti (procesoch) firmy ako predmet auditu 
   

3   11,55 - 12,40 (3) Požiadavky na audítorov a zabezpečenie výkonu auditu  
   

 12,40 - 14,00 Obedová prestávka, ubytovanie 
   

4  14,00 - 15,30 
(4) Ustanovenia  kriteriálnych a návodových noriem upravujúcich 

požiadavky a odporúčania na činnosť laboratórií  a starostlivosti 

o jednotnosť a správnosť merania vo firme. 
   

  15,30 - 15,40 Prestávka 
   

5 15,40 - 17,10 
(5) Príprava a výkon auditu  všeobecná aplikácia výkonu auditu 

podľa normy 19011 v ISM – Modelové cvičenie   
   

 17,10 - 17,20 Prestávka 
   

6 17,20 - 18,05 
(6) Analýza zistení, vyhodnotenie auditu - Modelové cvičenie   

 
   

 18,05 - 19,00 Večera 
 

Štvrtok 07. 05. 2015 
 

   

7 08,00 - 08,45 
(7) Príprava a výkon auditu – Požiadavky na manažment v ISO/IEC 

17025 a 15189 (kapitola 4 normy) 
   

8 08,45 - 09,30 
(8) Analýza zistení, vyhodnotenie auditu kapitoly 4 normy - Modelové 

cvičenie   
   

 09,30 - 09,40 Prestávka 
   

9 09,40 - 10,25 
(9) Príprava a výkon auditu - Technické požiadavky v ISO/IEC 17025 

a 15189 (kapitola 5 normy) 
   

10 10,25 - 11,10 
 (10) Analýza zistení, vyhodnotenie auditu kapitoly 5 normy - 

Modelové cvičenie   
   

 11,10 - 11,20 Prestávka 
   

11 11,20 - 12,05 
(11)  Frekventované chyby a nezhody zisťované pri audite 

 
   

 12,05 - 13,00 Obedová prestávka 
   

12 13,00 - 14,30 
(12) Prípadové štúdie pre vybrané oblasti auditu 
 

   

 14,30 - 14,35 Prestávka 
   

13 14,35 – 15,35 
(13) Vyhodnotenie prípadových štúdií 

  
   

 15,35 - 17,00 Záverečný test, Diskusia, záver kurzu.  
   



ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 

 

Miesto konania 

 

 

Zasadačka  hotela Zátoka, Slnečné jazerá – Sever, 903 01 Senec, 

telefón:  +421 / 2 / 45 92 2501 
 

Príchod vlakom na železničnú stanicu Senec, stadiaľ odvoz do hotela individuálne 

taxíkom (za výhodné ceny) 
 

Príchod autobusom na autobusovú stanicu Senec, stadiaľ odvoz do hotela 

individuálne taxíkom (za výhodne ceny) 
 

Prístup osobným autom na parkovisko pred hotelom Zátoka 
 

Ubytovanie 
 

Hotel Zátoka. Ubytovanie v  dvojposteľových izbách a v obmedzenej miere v 

jednoposteľových izbách  
 

 

Stravovanie 
 

V reštaurácii hotela Zátoka 
 

Prihlášku a potvrdenie o úhrade poplatkov treba zaslať 
 

na adresu Kalibračné združenie SR,  Šulekova  33  

811 03 Bratislava  

 
 

 

IČO : 317 95 048,        DIČ : 20 21463972,        IČ pre DPH: SK 20 21463972 
 

   
 

najneskôr do: 28. apríla 2015 
 

Poplatok za účasť uhraďte na konto Kalibračného združenia SR. 

v UniCreditBank č.ú. 1055578007 /1111. VS 0215 
 

Na požiadanie zabezpečíme ubytovanie na 5. mája 2015 
 
 

Poplatok za účasť možno taktiež uhradiť na základe oznámenia o účasti v hotovosti pri 

prezentácii 
  

 



ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA  
na kurz v dňoch 6. a 7. mája 2015 

 

Adresa zamestnávateľa 

(názov, miesto. ulica PSČ):  
 

   

 

Meno, priezvisko, titul, 

pracovné zaradenie : 

 

 

Telefón: 
   

 

Fax:  
   

 

E-mail:  
   

 

Objednávame záväzne: 
 

Stanovenie veľkosti účastníckeho poplatku: 
 cena pre  

členov KZ SR 

cena pre  

nečlenov 

vložné  áno  120,- 180,- 

Zborník+ zborník na CD nosiči  áno nie 80,- 120,- 

Stanovenie poplatku za súvisiace služby  

obed 06.05.2015 áno nie 9,50 9,50 

večera 06.05.2015 áno nie 9,- 9,- 

ubytovanie 2/1 izba/cena za jednu posteľ  06.05.2015 áno nie 35,- 35,- 

ubytovanie 1/1  izba/cena  06.05.2015 áno nie 55,- 55,- 

obed 07.05.2015 áno nie 9,50 9,50 

 

 

Cena objednaného spolu 
 

,-€ 

 

+ 20 % DPH   

,- € 

 

+ 20 % DPH    

 

Cena za účasť je stanovená dohodou, v zmysle zákona o cenách č.18/96 Z.z. 

Pri neúčasti sa zaplatená čiastka nevracia a zasielame zaplatený zborník 

Doklad o úhrade poplatku dostanú účastníci pri prezentácii 
 
 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 

  Dňa:     sme uhradili z nášho účtu  

  v banke:  
 
 

   číslo účtu:     

 

v prospech účtu č. 1055578007 /1111, VS 0215 v UniCreditBank 
 

 

 

 

Celkom:................................... € 
 

Pečiatka organizácie: 

 

 

Podpis účtovníka:   

 


