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P O Z V Á N K A 
n a   š k o l e n i e  s p o j e n é  s  w o r k s h o p o m 

 

 

Termín konania 

 

Názov školenia 

 

Cieľová skupina 

 

 

 

21. – 22. február 

2019 

 

 

 

 

Interný audítor systému 

manažérstva proti korupcii 

podľa ISO 37001:2016 
 

 
Kurz je určený pre interných 

audítorov ale aj manažment firiem a 

zamestnancov, ktorí sú zodpovední 

za vedenie a rozvoj, firemnú kultúru 

a odstraňovanie korupcie. Školenie 

je vhodné aj pre zástupcov štátnych 

organizácií, ministerstiev, 

zamestnancov miest a obcí a ďalších 

predstaviteľov verejnej správy a 

mimovládnych organizácií. 

 
 

 
Miesto konania:   Kafe LAMPY  

Černyševského 3761/42, Bratislava, Slovakia 85104 

 

Účastnícky poplatok:     

 

Cena bez DPH     335,00 € 

DPH (20%)        67,00 € 

Cena s DPH      402,00 € 

 

V poplatku sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, prednáškovej sály, školiteľa, občerstvenia, obedu                     

a školiacich  materiálov.        

     

Na základe záväznej prihlášky Vám bude vystavená predfaktúra na plnú sumu za školenie. Úhradou predfaktúry si 

zabezpečíte účasť na školení. Po ukončení školenia Vám vystavíme faktúru ako daňový doklad. Neuhradením 

predfaktúry je Vaša záväzná prihláška považovaná za bezpredmetnú. 

V prípade špeciálnych požiadaviek na stravu, prosím kontaktujte nás. 

 

Prevodný príkaz:  

banka:    Tatra Banka a. s.  číslo: 2621535285/1100 

VS: číslo predfaktúry  KS: 0308   IČ DPH: SK2020699527 

 

e-mailom:  ssk@ssk.sk     

najneskôr do:  11.02.2019             

 

      

Cieľ školenia: 

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť a odbornú kvalifikáciu pre vytvorenie, implementovanie, udržiavanie, 

preskúmavanie a zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii. Školenie oboznámi účastníkov s požiadavkami 

normy ISO 37001: 2016 a zážitkovou formou poskytne praktické ukážky implementácie systému. Kurz zároveň 

pripraví účastníkov školenia na vykonávanie interných auditov systému manažérstva kvality v zmysle normy ISO 

19011:2018. 

 

Ukončenie školenia: Kurz bude ukončený testom. Úspešní absolventi obdržia osvedčenie.  
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Odborný garant:  Martina Džubáková, PhD. - vysokoškolský pedagóg a výskumník Ekonomickej 

univerzity v Bratislave, vedúci audítor pre systémy manažérstva kvality a odborník 

Slovenskej národnej akreditačnej služby. 

Tomáš Jacko, PhD. – Vysokoškolský pedagóg a výskumník Ekonomickej univerzity 

v Bratislave. Vytvoril niekoľko vlastných a u študentov vyhľadávaných predmetov, napr. 

Etika, korupcia a transparentnosť; Kritické myslenie a argumentácia. Pracoval 

v Transparency International Slovensko na viacerých protikorupčných projektoch. Expert 

Slovenskej národnej akreditačnej služby pre oblasť systému manažérstva proti korupcii. 

Má za sebou viac než 3500 hodín skupinovej a individuálnej výučby pre širokú verejnosť 

až vrcholový manažment firiem. Preferuje aktívnu a zážitkovú formu výučby. Absolvent 

University of Manchester a aktívny bloger.  

 

Garant a organizátor:  Slovenská spoločnosť pre kvalitu, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava 

Kontakt:           Mgr. Monika Jurkovičová, MBA  Tel.: 0905223744   

E-mail:          ssk@ssk.sk  

Prihlášky:  V prípade záujmu zašlite prosím vyplnenú prihlášku najneskôr do 11.02.2019 školenia 

poštou alebo e-mailom na vyššie uvedené kontakty. 

Občerstvenie:  Počas školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie a obed.  

 

 

Informácie o mieste konania – Kafé LAMPY 

Černyševského 3761/42, Bratislava, Slovakia 85104 

 

Kafé LAMPY, to sú 3 jedinečné a navzájom oddelené priestory. Spolu až 251 m2 je rozdelených na VIP klub, Sálu 

LAMPY a kaviareň. Ich spoločná kapacita je 150 hostí. Vďaka tomu je to ideálny priestor na rôzne súkromné 

oslavy, malé svadby, krsty, módne prehliadky, firemné večierky, biznis stretnutia, tlačové konferencie, 

teambuildingové aktivity, semináre, kurzy, školenia a workshopy. Kafé LAMPY vznikli v Petržalke s veľkým 

cieľom - rozžiariť spoločenským životom celú štvrť.  Viac na www.kafelampy.sk alebo na Facebooku 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kafelampy.sk/
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Program školenia:  

1. deň 

08.00 – 08.30 Registrácia účastníkov 

08.30 – 10.00 Úvod, predstavenie. Korupcia v kocke                 

Súvislosti organizácie v zmysle systému manažérstva proti korupcii 

Úloha vedenia v systéme manažérstva proti korupcii 

 

10.00 – 10.15 Prestávka  

10.15 – 12.00 Plánovanie a manažérstvo rizík v oblasti boja proti korupcii 

Podpora systému – proces zamestnávania a povedomie a spôsobilosť pracovníkov 

Komunikácia a riadenie zdokumentovaných informácií 

 

12.00 – 13.00 Obedná prestávka  

13.00 – 15.00      Riadenie procesov systému manažérstva proti korupcii, due diligence, kontrola, obchodní partneri 

Záväzky proti korupcii, pohostinnosť, dary a podobné výhody, vyšetrovanie a riešenie korupcie 

 

15.00 – 15.15 Prestávka  

15.15 – 16.45 Hodnotenie výkonností, zlepšovanie 

  Opakovanie 

 
16.45 – 17.00 Záver 1.dňa 

 

2. deň 

08:30 – 10:30  Návod na interný audit podľa normy STN EN ISO 19011:2018.  

10:30 – 10:45  Prestávka 

 

10:45 – 12:00     Oboznámenie s programom, plánovaním auditu, prípravou dokumentov, s priebehom auditu a jeho  

ukončením protokolom o audite.  

 

12.00 – 13.00  Obedná prestávka 

13.00 – 14.00  Komunikačné aspekty výkonu interných auditov 

14.00 – 15.30  Praktické cvičenia audítorov – workshop  

15.30 – 15.45  Prestávka 

15.45 – 16.30  Prezentácia a obhajoba priebehu a výsledkov auditu  

16.30 – 17.00  Test  

 

17.00 – 17.30  Záver a diskusia 

 

 

 

 

INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA   

PROTI  KORUPCII PODĽA ISO 37001:2016 
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Z á v ä z n á    p r i h l á š k a 

na školenie 

Systém manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001:2016 
 

21. – 22. február 2019 

KONTAKTNÉ ÚDAJE 

 

Názov organizácie: 
 

Adresa: 
 

Tel. č.:  
 

e-mail:   
 

IČO/IČ DPH: 
 

Platba z vášho účtu č.: 
 

ÚČASTNÍK ŠKOLENIA 

 

Titul, meno, priezvisko: 

 

Funkcia:   

 

Vegetarián: 

 

Iné špeciálne požiadavky na stravu: 

 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE 

 

Cena bez DPH     335,00 € 

DPH (20%)        67,00 € 

Cena s DPH      402,00 € 

  

V poplatku sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, prednáškovej sály, lektora, občerstvenia, obedu              

a školiacich materiálov.  

 

Na základe záväznej prihlášky Vám bude vystavená predfaktúra na plnú sumu za školenie. Úhradou 

predfaktúry si zabezpečíte účasť na školení. Po ukončení školenia Vám vystavíme faktúru ako daňový 

doklad. Neuhradením predfaktúry je Vaša záväzná prihláška považovaná za bezpredmetnú. V prípade 

špeciálnych požiadaviek na stravu, nás prosím kontaktujte. 

 

Prevodný príkaz:  

banka:  Tatra Banka a. s.  číslo: 2621535285/1100 

VS:   číslo predfaktúry  KS:  0308, IČ DPH:  SK2020699527 

 

Záväznú prihlášku prosím zaslať mailom (scan) najneskôr do 11.02.2019 na adresu skolenia@ssk.sk. Na 

školenie si zo sebou prineste občiansky preukaz a potvrdenie o zaplatení predfaktúry (výpis z BÚ). 

 

 

V ............................... dňa...........................    Pečiatka a podpis:  

mailto:skolenia@ssk.sk

