
 

A M A N S  s.r.o  Borová  a  C E R T L I N E s.r.o. Brno 
 

 
 
 
 
 
 
 

organizuje odborné školenie 
 

NOVELA PREDPISOV  

pre registrovanú a akreditovanú činnosť 
 

 (Preškolenie pracovníkov registrovaných pre výkon činnosti 
a akreditovaných subjektov) 

 
 
 

dňa 24. januára 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzdelávacie stredisko AMANS Šulekova 33, Bratislava 
 
 



 
 
 
Vážení priatelia, 
 
Spoločnosť AMANS Borová a CERTLINE Brno organizuje odborné školenie „Novela 
predpisov pre registrovanú a akreditovanú činnosť“ a týmto pozýva všetkých 
začínajúcich i pokročilých metrológov,  pracovníkov metrologických stredísk, 
kalibračných a skúšobných laboratórií, pracovníkov pracovísk presného merania, 
technických kontrol, firemných útvarov integrovaného systému manažérstva, 
pracovísk vykonávajúcich servis a údržbu a nastavovanie skúšobných, meracích 
a regulačných zariadení, pracovníkov vykonávajúcich analýzu a riadenie  systému 
merania. 
 
Toto odborné školenie je zamerané na poskytnutie základných informácií  
o novelizácii predpisov týkajúcich sa výkonu ich činnosti. 
 
Prednášať budú poprední slovenskí a českí odborníci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odborní garanti: Ing. František Drozda AMANS Borová 
 Tel.: 0903 466 250 e-mail: drozda@amans.sk   
 Ing. Renáta Knorová 

  
SNAS Bratislava 

 Tel.: 0948 371 016 e-mail: renata.knorova@snas.sk  
  Organizačný garant: Ing. František Drozda AMANS Borová 
 Tel.: 0903 466 250  

 
e-mail: drozda@amans.sk 
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Program odborného školenia 
 

„Novely predpisov pre registrovanú a akreditovanú činnosť“ 
 

Štvrtok, 24. 01. 2018 
 

 
08,00-08,30 Prezentácia 

1 8,30÷10,00  Novela normy STN EN ISO/IEC 17025:2018 

 10,00÷10,10 Prestávka                                                                             

2 10,10÷11,40 Novela zákona o Metrológii č. 157/2018 Z.z.   

 11,40÷12,10 Občerstvenie, („coffee break“)                    
                        

3 12,10÷13,40 Zvládanie rizík a príležitostí na zlepšenie 

 13,40÷13,50 Prestávka                                                                             

4 13,50÷14,35 Uvedenie do zásad GDPR vo firemnej praxi 

5 14,35÷15,00 
Diskusia k predneseným témam, informácia o pripravovaných školeniach 
a seminároch.  Záver odborného školenia 

 

Orientačná mapa miesta podujatia: 

 



ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 
 

Miesto konania Učebňa AMANS, Šulekova 33, 811 03 Bratislava, tel. 0903 466 250 

Prístup vlakom zo stanice Bratislava Hlavná stanica električkou č. 1 
alebo č. 2 na zastávku Žilinská, vystúpiť, prejsť pešo 50 m  na  
zastávku trolejbusu č. 203 a vystúpiť na konečnej zastávke Búdkova 
cesta. Z konečnej zastávky pešo po Šulekovej dolu kopcom  cca 250 m  
a prídete k novej  budove  na  Šulekovej  33,  kde  na  úplnom prízemí  
je učebňa spoločnosti AMANS.  

Alebo zo železničnej stanice Bratislava Hlavná stanica - autobusom      
č. 41 a vystúpiť na konečnej zastávke Búdkova cesta. Z konečnej 
zastávky pešo po Šulekovej dolu kopcom cca 250 m a prídete k budove 
na Šulekovej 33. 

Prístup autobusom zo zastávky Bratislava Autobusová stanica, nastúpiť 
do autobusu č. 21, vystúpiť na zastávke Patrónka prejsť do protismeru 
(podchodom) a prestúpiť na trolejbus č. 207 a vystúpiť na zástavke 
Búdkova cesta. Ďalej ako je uvedené vyššie. 

Prístup osobným automobilom na parkovisko pred vzdelávacím 
strediskom AMANS na Šulekovej 33. 

 

 
Ubytovanie 

 
 
 
 

Pre cezpoľných v prípade záujmu v Penzióne Vilo, Holubyho 34 (vo 
vedľajšej budove), v dvojposteľových izbách. V cene ubytovania nie sú 
zahrnuté raňajky. 

 

Prihlášku a potvrdenie o úhrade poplatkov treba zaslať na e-mailovú adresu: 

 
 

 education@amans.sk   
 AMANS s.r.o., 
Borová 140,91961 Borová 

   IČO:    48 096 431 
     DIČ: 212 004 5873 

najneskôr do: 23. januára 2019 

- Poplatok za účasť uhraďte na konto spoločnosti AMANS 
    v ČSOB č. ú. /IBAN: SK63 7500 0000 0040 2139 5230;  
- Spoločnosť AMANS nie je platcom DPH. 
 
Informácie pre účastníka:  
- Na požiadanie zabezpečíme ubytovanie z 23. 01. na 24. 01. 2019 
- Poplatok za účasť možno taktiež uhradiť na základe oznámenia o 

účasti v hotovosti pri prezentácii. 
- V prípade, že bude účastníkmi naplnená kapacita školiacich priestorov, 

vykonáme pre ďalších prihlásených záujemcov opakovanie odborného 
školenia v najbližšom termíne v mesiaci február. 
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Záväzná prihláška na odborné školenie: 
„Novely predpisov pre registrovanú a akreditovanú činnosť“   

ktoré sa bude konať 24. januára 2019 
 

Adresa zamestnávateľa 
(názov, miesto, ulica): 

 

 

Meno, priezvisko, 
titul, funkcia: 

 

Telefón:  

Mobil:  

E-mail:  

 
 
 
Objednávame záväzne: 

 [€] 

Účastnícky poplatok - vložné áno  140.- 
 
 

Poplatky za súvisiace služby  
ubytovanie 2-posteľová izba/cena za 1 posteľ á 24.- € 

 
áno nie  

    
Cena objednaného spolu:      

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

Pri neúčasti zaplatenú čiastku nevraciame.  
Doklad o úhrade poplatku na mieste dostanú účastníci pri prezentácii 

 
 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 
Dňa:  sme uhradili z nášho účtu 

v banke:  číslo účtu:  

v prospech účtu v ČSOB č./IBAN: SK63 7500 0000 0040 2139 5230 
 
 
 

C lk   Pečiatka organizácie: Podpis účtovníka: 
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