
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

názov školenia:  „Systém manažérstva kvality podľa IATF 16949:2016“ 

školiteľ:  Ing. Michal Jančok 
 (IATF audítor číslo certifikátu 5-ADP-12-04-1651  

termín školenia:   24. – 25. október 2019 
rozsah školenia: 2 dni  
miesto konania:  Žilina, Galéria SOHO 1 – konferenčná miestnosť,7.p.(www.soho1.sk) 

 

 

charakteristika: 

Koncom roku 2016 bola revidovaná norma pre systém manažérstva kvality určená dodávateľom 

do automobilového priemyslu IATF 16949:2016 (predtým ISO/TS 16949), ktorá rozširuje 

požiadavky ISO 9001:2015 na QMS. Platnosť certifikátov podľa starej normy bol október 

2018.  

Školenie je koncipované tak, aby poskytlo potrebné informácie k tomu, aby účastníci boli 

schopní porozumieť požiadavkám štandardu IATF 16949 a implementovať ich vo svojej 

organizácii reflektujúc pritom štruktúru ISO 9001. 

 

pre koho je školenie určené: 
Školenie je určené rozmanitému tímu – najmä zástupcom manažmentu jednotlivých oddelení, 

kvalite, vývoju, výrobe, technológii, nákupu, logistike, HR, ..., všetkým, ktorí sa 

podieľajú na prípadnej implementácii QMS, jeho udržiavaní a štandardizácii. 

 

poznámka: 
Znalosť účastníkov školenia o procesnom prístupe a o základoch normy ISO 9001:2015. 

 

účastnícky poplatok: 

345, - EUR /osoba/2dni. Cena školenia je bez DPH. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

názov školenia:  „ISO 19011:2018 návod na auditovanie systémov manažérstva 

(nové vydanie)“ 

 súčasťou školenia sú všeobecné zásady auditovania v automobilovom 

priemysle 

  

školiteľ:  Ing. Michal Jančok 

 (cert. auditor IATF 16949 – cert. No. 5-ADP-12-04-1651) 

termíny školení: 29. október 2019 

rozsah školenia: 1 deň 
miesto konania:  Žilina, hotel Galileo, veľká zasadacia miestnosť – 

1.p.(www.hotelgalileo.sk) 
 

Charakteristika:  
Cieľom auditu je poskytnúť nezávislé a objektívne posúdenie auditovanej oblasti v 

rámci organizácie, úroveň plnenia požiadaviek príslušného štandardu (napr. IATF 16949, 

VDA 6.3, ISO 14001, ...) a efektivitu realizovaných činností. Napomáha tak dosiahnuť 

ciele organizácie, a to systematickým prístupom k hodnoteniu a odhaľovaniu slabých 

miest, nedostatkov a možností zlepšenia v auditovanej oblasti. 

 

Školenie má za úlohu vysvetliť princípy auditovania podľa normy ISO 19011:2018. Na 

praktickom cvičení si precvičiť analýzu auditovaného procesu, vytvorenie plánu auditu, 

správy z auditu. Tak isto si účastníci precvičia role pri audite z pozície audítora aj 

auditovaného. 
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 POZVÁNKA NA OTVORENÉ ŠKOLENIA 

 

http://www.hotelgalileo.sk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poznámka:  

Školenie je zamerané na auditovanie v automobilovom priemysle, ale zúčastniť 

sa ho môžu aj účastníci, ktorí dodávajú do neautomobilového segmentu. 

 

účastnícky poplatok a organizačné pokyny: 

190, - EUR /osoba/1deň. Cena školenia je bez DPH. 

 

 

 

 

 

poznámka:  

Pri absolvovaní IATF 16949:2016 a zároveň ISO 19011:2018 (spolu 3 dni)                        
je cena za balík 500, -EUR/osoba.  

 

 

 

Organizačné pokyny: 

 

1. Začiatok každého školenia je od 8,30h. Predpokladaný koniec školiaceho dňa je cca 16,30h.  
     - účastnícky poplatok zahŕňa náklady spojené  s realizáciou školenia, vrátane tlačených  

materiálov pre každého účastníka, ako aj vystavenie certifikátu pre úspešných  

absolventov školenia. 

     - obedy a občerstvenie pre účastníkov školenia sú zabezpečené v priestoroch školenia.  

Cena je už zahrnutá do účastníckého poplatku. 

 

2. Parkovanie je zdarma v areáli SOHO 1.  
 

 

prihlášky a ďalšie informácie: 

 

Mgr. Adriana Brziaková 

IAA SK s.r.o. 

tel.: (+421) 907 309 547 

e-mail: adriana.brziakova@iaa.cz 

www.iaa.cz 
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