KALIBRAČNÉ

ZDRUŽENIE SR

organizuje

ŠKOLENIE INTERNÝCH AUDÍTOROV
pre STN EN ISO/IEC 17025
spojené s praktickou ukážkou
dňa 4. februára 2019

Hotel Lipa
Stará Turá

Vážení priatelia,
Povinnosťou všetkých akreditovaných laboratórií je prechod na novú normu
STN EN ISO/IEC 17025. Akreditované laboratória musia preukázať plnenie
všetkých požiadaviek ISO/IEC 17025:2017 najneskôr k 30.9.2020.
Školenie Interných audítorov pre ISO/IEC 17025:2017 je určené pre
zamestnancov, ktorí vykonávajú funkciu interného audítora v akreditovanom
subjekte, alebo sa na túto funkciu pripravujú, uvažujú o akreditácii laboratória
(autorizované osoby bez akreditácie).
Cieľom je objasniť účastníkom požiadavky na systém kvality laboratória
definované v novej norme ISO 17025. Súčasťou bude aj oboznámenie sa
s požiadavkami normy ISO 19011:2002 na výkon interných auditov.
Účastníci sa naučia pripraviť audit vrátane audítorských dotazníkov, spracovať
plán auditu, správu z auditu, viesť úvodné i záverečné stretnutie. Súčasťou
bude aj modelový interný audit.

Odborný garant:
Organizačný
garant:

RNDr. Oľga Novanská
olga.novanska@microstep-mis.com
RNDr. Oľga Novanská
tajomníčka KZ SR
e-mail:kzsr@kzsr.sk

Lektorský zbor:
Ing. Renáta Knorová
RNDr. Oľga Novanská

Slovenská národná akreditačná služba
MicroStep-MIS Bratislava

Program
Pondelok 4.2.2019
08:30-09:00
1

Príchod, prezentácia, otvorenie školenia

09:00 – 12:30

Oboznámenie sa so zmenami v norme STN EN ISO/IEC
17025

12:30 – 13:30

Obedová prestávka

2

13:30 – 15:00

Návod na auditovanie systému manažérstva

3

15:00 – 16:00

Modelový interný audit
Diskusia, záver školenia

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Miesto konania

Hotel LIPA Slovakia s.r.o.
Husitská 5, 916 01 Stará Turá

Ubytovanie

prípadné ubytovanie si zabezpučujú účastnici
e-mail: kancelaria@hotellipa.eu

Stravovanie

v reštaurácii hotela Lipa

Prihlášku a potvrdenie o úhrade poplatkov treba zaslať
e-mailom: kzsr
, alebo na adresu:

Kalibračné združenie SR
Karloveská 63, P.O.BOX 48
840 00 Bratislava
najneskôr do: 31. januára 2019
Poplatok za účasť uhraďte na konto Kalibračného združenia SR.
v UniCreditBank č.ú. 1055578007/1111; VS 0718, IBAN: SK09 1111 0000 0010 5557
8007

Informácia pre účastníka:

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

Záväzná prihláška na školenie IA dňa 4.2. 2019
Adresa zamestnávateľa
(názov, miesto. ulica
PSČ):
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
E-mail:
Objednávame záväzne:

Stanovenie veľkosti účastníckeho poplatku:

cena pre
členov KZ
SR

cena pre
nečlenov

90,10,-

135,10,-

vložné áno
obed 4.2.2019 áno nie

,-€

Cena objednaného spolu

+ 20 % DPH

Cena za účasť je stanovená dohodou, v zmysle zákona o cenách č.18/96 Z.z.
Súčasťou vložného je aj USB kľúč s prezentáciami a občerstvenie
Pri neúčasti sa zaplatená čiastka nevracia.
Daňový doklad o úhrade poplatku dostanú účastníci pri prezentácii
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ
sme uhradili z nášho účtu

Dňa:

číslo
účtu:
v prospech účtu č. 1055578007 /1111, VS 0718, v UniCreditBank

v banke:

Pečiatka organizácie:

Celkom:................................... €
Podpis účtovníka:

,- €
+ 20 %
DPH

