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POZVÁNKA NA ŠKOLENIE 

DQS Slovakia, s.r.o. 
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DQS Slovakia, s.r.o. 

ako lokálna pobočka certifikačnej spoločnosti DQS Holding, Frankfurt n. M., pre Českú a Slovenskú 
republiku 

si Vás dovoľuje pozvať na dvojdňové odborné školenie 

 

 

  

Kurz je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, interných audítorov, pracovníkov,  ktorí sa chystajú 
implementovať a udržiavať požiadavky na systém manažérstva kvality podľa normy IATF 16949:2016 a ISO 
9001:2015, dodávateľov pre automobilový priemysel. 

 

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s požiadavkami a napomôcť osvojiť si znalosti v oblasti systémov 
manažmentu kvality aplikovaných v automobilovom priemysle podľa normy IATF 16949:2016 a ISO 
9001:2015 so zámerom na špecifické zistenia z certifikačných auditov a ich riešenia. 

. 

 
  

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Vo veciach zmluvných a tematických: Dipl. Ing. Pavol Plevják; Riaditeľ DQS Slovakia, s.r.o.; Bôrická cesta 
107; 01001 Žilina; Mob.: +421 948 516 427; Email: pavol.plevjak@dqs-slovakia.sk; Web.: www.dqs-
slovakia.sk (.com), www.dqs-holding.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Interný audítor IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015 

Dátum konania: 07-08.11.2018 

Miesto konania:  Žilina  (presné miesto konanie bude upresnené pred školením) 
. 
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DQS Slovakia, s.r.o. 

Organizácia školenia 

 

08.30 – 09.00 hod     Prezencia účastníkov, odovzdanie pracovných materiálov 

09.00 – 16:00  hod Odborný program, diskusia 

(V programe sú zaradené prestávky na kávu a občerstvenie) 

 

Program školenia 1. deň 

 

 

- Vývoj v automobilovom priemysle  

- Procesný prístup v automobilovom priemysle podľa IATF a pri realizácií interných auditov 

- Požiadavky na interných audítorov  

- Základné zmeny  a nové požiadavky súvisiace s prechodom na novú normu IATF 16 949:2016 

- Zámer a stratégia IATF 16 949:2016 

- Praktický workshop 

- Praktický výklady požiadaviek IATF 16 949:2016 a ISO 9001:2015 – prvá časť 

- Praktický workshop interný audit 

- Súhrn poznatkov z 1. dňa 

 
Program školenia 2. deň 

 
- Praktický výklady požiadaviek IATF 16 949:2016 a ISO 9001:2015 – druhá časť 

- Praktický workshop  

- Certifikačné pravidlá pre automobilový priemysel  

- Aktuálne skúsenosti z prípravy na audity podľa novej normy  

- Skúsenosti z certifikačných (transition) auditov – zistenia z auditov a ich praktické riešenia  

- Súhrn poznatkov z 2. dňa a diskusia 

- Test 
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DQS Slovakia, s.r.o. 

 

POPLATOK ZA ŠKOLENIE: 

320,- EUR/osobu bez DPH  

Účastnícky poplatok s uvedením variabilného symbolu č. 0708112018 uhraďte až po konaní akcie 
a to najneskôr do 30 pracovných dni na č.ú. VUB Banka, IBAN: SK3702000000003522086159, 
SWIFT: SUBASKBX.  
 

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE: 

Prihlásiť sa na školenie je možné elektronicky na základe vyplnenej objednávky (príloha) zaslaním na email: 
pavol.plevjak@dqs-slovakia.sk. V objednávke uveďte všetky potrebné údaje, ako názov Vašej spoločnosti, 
adresu, IČO , meno a priezvisko účastníka, informáciu, na ktorý deň školenia sa prihlasujete a spôsob úhrady. 
Potvrdenie prijatia prihlášky Vám bude obratom zaslané. 
Prihlášky zasielajte prosím najneskôr do 31.10.2018, po tomto dátume je možné prihlásiť sa na základe 
telefonickej dohody. 

 

VŠEOBECNÉ POKYNY KU ŠKOLENIU: 

 Účasť na školení je podmienená zaslaním záväznej objednávky. Usporiadateľ vystaví faktúru po 
realizácií akcie.  

 Prihláška (objednávka) je pre účastníka záväzná. Pri neúčasti sa poplatok nevracia. Za prihláseného 
môže byť vyslaný náhradník. 

 Prihlásený zaistí úhradu účastníckeho poplatku prevodným príkazom v prospech účtu: IBAN: 
SK3702000000003522086159, SWIFT: SUBASKBX vo VUB Banke (ako variabilný symbol 
uveďte: 2021022018), a to najneskôr do 30 dní po konaním akcie. 

 Záujemcovia o účasť na školení budú zaradení postupne v poradí podľa došlých prihlášok. V prípade, 
že počet prihlásených účastníkov školenia prevýši kapacitu miestnosti, môže byť záujemcovi 
ponúknutá účasť v náhradnom termíne.  

 Usporiadateľ si vyhradzuje právo čiastkových zmien programu. V prípade nižšieho záujmu si 
usporiadateľ vyhradzuje právo na zrušenie školenia alebo stanovenie náhradného termínu školenia. 

 Prípadné ubytovanie účastníka a jeho úhrada nie je súčasťou školenia, v prípade Vašich otázok Vám 
oznámime ubytovacie možnosti v danej lokalite. 

 Účastníkom bude odovzdané "OSVEDČENIE" o absolvovaní školenia. Osvedčenie je dokladom o 
zvyšovaní Vašej odbornej kvalifikácie v uvedenej oblasti a odporúčame Vám ho uložiť do Vašej 
personálnej zložky. Osvedčenie Vám bude zaslané po uhradení faktúry, ktorá bude vystavená po 
realizácií akcie. 
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DQS Slovakia, s.r.o. 

 

DQS UL Group: Global presence – local experience 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Thank you for your trust 

So far, 55.000 certified sites have selected 
DQS UL as their partner for value-adding 
assessment services of their management 
systems. In turbulent times, this choice 
requires a solid basis of trust - which is why 
we would like to thank you for investing 
your trust in us.  

 

 

 

About DQS UL Group 

DQS UL Group is one of the leading 
certification bodies for management 
systems worldwide. Under the strategic 
leadership of DQS Holding based in 
Frankfurt, Germany, all companies of  
DQS UL Group strive for one common goal: 
to improve our customers’ management 
systems by offering value-adding 
assessment services. The group has built a 
global presence, with currently more than 
80 offices in over 60 countries, and 2,300 
auditors. 

Why standards matter 

Standards make an enormous and positive 
contribution to most aspects of our lives. 
Standards ensure desirable characteristics 
of products and services such as quality, 
environmental friendliness, reliability, 
safety, efficiency, and interchangeability - 
at an economically viable cost. When 
products and services meet our 
expectations, we tend to take this for 
granted and be unaware of the role 
standards have played in achieving this. 

Almost three decades of management 
system expertise 

The founding of DQS (German Registrar for 
Management Systems) by DGQ (German 
Society for Quality) and DIN (German 
Institute for Standardization) in 1985 was 
the first step towards DQS UL Group as it is 
today. In addition to these founding 
partners, Underwriters Laboratories Inc. 
(UL), based in Northbrook, Illinois, also 
holds shares in DQS. The assessment, 
evaluation and certification of 
management systems, processes, and 
organizations is our core business.  

With 2,300 experienced auditors we 
provide expertise in all industry 
sectors. Our focus stays with the 
customer, as we deliver value-adding 
services to enhance our customers’ 
success. 

Corporate Profile 
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DQS Slovakia, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Take a look at some of our services: 

Global Partner 

                                                Assessment Servicesfor your Business 
 

There is a lot more that we can offer.  
Please contact us for more information!  

QMS Aerospace 
Industry 

 EN/AS 9100 
 EN/AS 9110 
 EN/AS 9120 
 

Environmental and 
Energy Management 

 ISO 14001 
 ISO 50001 
 Biomass 
 

Risk Management 

 ISO 31000 
 ISO 22301 
 

QMS Automotive 
Industry 

 ISO/TS 16949 
 VDA 6.1; 6.2; 6.4 
 

Occupational Health & 
Safety Management  

 BS OHSAS 18001 
 

Other Services 

 Supplier Audits 
 Company 

Specific Services 
 GC Mark 
 

QMS Railway Industry 

 IRIS 
 

Quality Management   

 ISO 9001 
 

Information Security 
Management 

 ISO 27001 
 ISO 20000-1 
 ITSM 
 

Social Responsibility 

 IQNet SR 10 
 SEDEX/SMETA 
 SA 8000 
 
 

Food Safety and 
Hygiene Management 

 IFS 
 BRC 
 FSSC 22000 
 ISO 22000 
 HACCP 
 QS 
 FAMI-QS 
 EN 15593 
 Global G.A.P. 
 GMP+ 
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DQS Slovakia, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How about you? 

 

Contact us to find out more about other certification, auditing 
and assessment services tailored for your business. 

45,000 customer sites in 130 countries carry a DQS certified mark. 

BASF   Henkel   Carl Zeiss   

Lanxess   Mahle   Bayer 

Bosch   TRW   Philips 

Continental  Volkswagen  Verizon 

Freudenberg  ZF    Siemens 

Evonik   GM    … 

 

DQS Slovakia, s.r.o. 
Bôriská cesta 107 

01001 Žilina 
office@dqs-slovakia.sk 

www.dqs-holding.com 
 

 

 

 

Contact us! 
©DQS Holding GmbH, 06.2014 

 


