
Bezpečák.sk

Prehľad ponúkaných školení
Systémy manažérstva kvality

1) Interný audítor systému manažérstva kvality
2) Interný audítor systému manažérstva kvality v automobilovom priemysle
3) Manažér kvality v automobilovom priemysle
4) Nástroje kvality
5) Štatistické riadenie procesov – SPC
6) Firemný metrológ
7) Spôsobilosť meracích systémov – MSA
8) Analýza možných príčin a ich dôsledkov – FMEA
9) APQP / PPAP

10) Audit procesu

Systémy manažérstva BOZP

1) Interný audítor systému manažérstva BOZP
2) Legislatívne minimum pre interných audítorov a manažérov BOZP
3) Hodnotenie rizík v systémoch manažérstva BOZP

Systémy environmentálneho manažérstva

1) Interný audítor systému environmentálneho manažérstva

Integrované manažérske systémy

1) Interný audítor integrovaného systému EMS a SMBOZP
2) Interný audítor integrovaného systému SMK, EMS a SMBOZP

Školenia vyžadované legislatívou SR v oblasti BOZP

1) Školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.
v znení neskorších predpisov – vstupné školenie

2) Školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.
v znení neskorších predpisov – opakované školenie

Kontakt:

Ing. Marek Fic
Kurská 888/9
Košice 040 22

tel: + 421 903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk



Interný audítor systému manažérstva kvality

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom znalosti o požiadavkách normy ISO 9001:2008 a
o základných princípoch systémov manažérstva kvality. Účastník získa informácie
o praktickej aplikácií týchto požiadaviek a postupoch ich overovania, formou interných
auditov vykonávaných podľa princípov popísaných v norme ISO 19011:2002.

Kurz je určený:

Kurz je určený pre pracovníkov zodpovedných za budovanie a udržiavanie systémov
manažérstva kvality, pre pracovníkov zodpovedných za výkon interných auditov, ako aj pre
všetkých ostatných pracovníkov, ktorí sa chcú oboznámiť s požiadavkami noriem ISO
9OO1:2008 a ISO 19011:2002.

Obsah kurzu:

a) Princípy manažérstva kvality d) Požiadavky normy ISO 19011:2002
b) Procesný prístup e) Prípadové štúdie
c) Požiadavky normy ISO 9001:2008

Rozsah kurzu: 2 dni

Bezpečák.sk

Kontakt:

Ing. Marek Fic
Kurská 888/9
Košice 040 22

tel: + 421 903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
web: http://www.bezpecak.sk



Interný audítor systému manažérstva kvality v automobilovom priemysle

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom znalosti o požiadavkách normy ISO 9001:2008 a
o základných princípoch systémov manažérstva kvality. Účastník získa informácie
o praktickej aplikácií týchto požiadaviek a postupoch ich overovania, formou interných
auditov vykonávaných podľa princípov popísaných v norme ISO 19011:2002.

Kurz je určený:

Kurz je určený pre pracovníkov zodpovedných za budovanie a udržiavanie systémov
manažérstva kvality, pre pracovníkov zodpovedných za výkon interných auditov, ako aj pre
všetkých ostatných pracovníkov, ktorí sa chcú oboznámiť s požiadavkami noriem ISO
9OO1:2008 a ISO 19011:2002.

Obsah kurzu:

a) Princípy manažérstva kvality d) Požiadavky normy ISO 19011:2002
b) Procesný prístup e) Prípadové štúdie
c) Požiadavky normy ISO/TS 16949:2009

Rozsah kurzu: 2 a dňa½

Bezpečák.sk

Kontakt:

Ing. Marek Fic
Kurská 888/9
Košice 040 22

tel: + 421 903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
web: http://www.bezpecak.sk



Manažér kvality v automobilovom priemysle

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je rozšíriť znalostí účastníkov o požiadavkách normy ISO/TS 16949:2009
a zároveň im poskytnúť znalosti základných techník a metód využívaných a vyžadovaných
v systémoch manažérstva kvality v automobilovom priemysle. Účastník získa informácie
o aplikácií týchto požiadaviek a overí si praktické postupy pri riešení prípadových štúdií
v priebehu kurzu.

Kurz je určený:

Kurz je určený pre pracovníkov zodpovedných za udržiavanie systémov manažérstva kvality
v automobilovom priemysle, pre manažérov kvality v automobilovom priemysle, ako aj
pracovníkov zodpovedných za komunikáciu so zákazníkmi a pracovníkov zodpovedných za
rozvoj systémov manažérstva kvality dodávateľov.

Obsah kurzu:

a) Požiadavky normy ISO/TS 16949:2009 d)Štatistické riadenie procesov–SPC
b) Analýza možných príčin a ich dôsledkov-FMEA e)APQP / PPAP
c) Spôsobilosť meracích systémov–MSA f) Prípadové štúdie

Rozsah kurzu: 5 dni

Bezpečák.sk

Kontakt:

Ing. Marek Fic
Kurská 888/9
Košice 040 22

tel: + 421 903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
web: http://www.bezpecak.sk



Nástroje kvality

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom znalosti o základných technikách a metódach
využívaných a vyžadovaných v systémoch manažérstva kvality. Účastník získa informácie
o aplikácií týchto požiadaviek a overí si praktické postupy pri riešení prípadových štúdií
v priebehu kurz.

Kurz je určený:

Kurz je určený pre široké spektrum pracovníkov zodpovedných dosiahnutie zhody produktov
s požiadavkami zákazníkov, ako sú operátori, technici kvality, inžinieri kvality, technológovia
(procesní inžinieri), ako aj pracovníci stredného a vyššieho manažmentu.

Obsah kurzu:

a) Identifikácia a určovanie procesov e) Korelačné diagramy
b) Vývojové diagramy f) Paretová analýza a Lorenzová krivka
c) Cyklus P-D-C-A g) Kaizen
d) Ishikawa diagramy h) Prípadové štúdie

Rozsah kurzu: 1 deň

Bezpečák.sk

Kontakt:

Ing. Marek Fic
Kurská 888/9
Košice 040 22

tel: + 421 903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
web: http://www.bezpecak.sk



Štatistické riadenie procesov – SPC

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom znalosti o štatistickom riadení procesov. Účastník
získa informácie o štatistických pojmoch a nadobudne praktické zručnosti nevyhnutné pre
štatistickú reguláciu procesov.

Kurz je určený:

Kurz je určený pre široké spektrum pracovníkov zodpovedných dosiahnutie zhody produktov
s požiadavkami zákazníkov, ako sú technici kvality, inžinieri kvality, technológovia (procesní
inžinieri), ako aj pracovníci stredného a vyššieho manažmentu.

Obsah kurzu:

a) Základy štatistickej regulácie c) Regulačné diagramy meraním
b) Spôsobilosť procesov d) Regulačné diagramy porovnávaním

Rozsah kurzu: 1 deň

Bezpečák.sk

Kontakt:

Ing. Marek Fic
Kurská 888/9
Košice 040 22

tel: + 421 903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
web: http://www.bezpecak.sk



Firemný metrológ

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom znalosti o metrologických pojmoch, o druhoch,
používaní a správe meradiel, ako aj základné znalosti o legislatíve SR v oblasti metrológie.

Kurz je určený:

Kurz je určený pre pracovníkov zodpovedných za udržiavanie metrologických systémov,
za nákup a evidenciu meradiel, ich udržiavanie v spôsobilom stave. Kurz je taktiež určený
pre pracovníkov stredného a vyššieho manažmentu, zodpovedných za stanovovanie
rozpočtu na metrológiu.

Obsah kurzu:

a) Platná slovenská legislatíva d) Správa meradiel
b) Metrologické pojmy e) Úvod do štatistiky (MSA / SPC)
c) Druhy a používanie meradiel

Rozsah kurzu: 1 deň

Bezpečák.sk

Kontakt:

Ing. Marek Fic
Kurská 888/9
Košice 040 22

tel: + 421 903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
web: http://www.bezpecak.sk



Spôsobilosť meracích systémov – MSA

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom znalosti o požiadavkách normy ISO/TS 16949:2009
na spôsobilosť meracích systémov, ako aj techník a postupov na vykonávanie analýzy
spôsobilosti. Účastníci budú oboznámení so základnými pojmami a postupmi v oblasti
spôsobilosti meracích systémov a štatistickej regulácie procesov.

Kurz je určený:

Kurz je určený pre pracovníkov v automobilovom priemysle zodpovedných za udržiavanie
metrologických systémov, za nákup a evidenciu meradiel, ich udržiavanie v spôsobilom
stave, pre technikov a inžinierov kvality zodpovedných za stanovenie kontrolných a
skúšobných metód v procese výroby. Kurz je taktiež určený pre pracovníkov stredného a
vyššieho manažmentu, zodpovedných za budovanie a udržiavanie systémov manažérstva
kvality.

Obsah kurzu:

a) Spôsobilosť meracích systémov c) Metóda priemeru a rozptylu
b) Druhy variability d) Metóda porovnávaním

Rozsah kurzu: 1 deň

Bezpečák.sk

Kontakt:

Ing. Marek Fic
Kurská 888/9
Košice 040 22

tel: + 421 903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
web: http://www.bezpecak.sk



Analýza možných príčin a ich dôsledkov – FMEA

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom znalosti o princípoch analýzy možných príčin porúch a
ich dôsledkov v procese návrhu produktu a procesu podľa príručky Chrysler LLC, Ford Motor
Company a General Motors Corporation, ktorá je aplikovateľná pre splnenie požiadaviek
normy ISO/TS 16949:2009 pri návrhu a vývoji produktu a procesu. Účastník získa informácie
o aplikácií postupov analýzy, o previazanosti FMEA s ostatnými dokumentmi v systémoch
manažérstva kvality a overí si praktické postupy analýzy pri riešení prípadových štúdií v
priebehu kurzu.

Kurz je určený:

Kurz je určený pre pracovníkov v automobilovom priemysle zodpovedných za návrh a vývoj
produktu a procesu, pre pracovníkov zodpovedných za spoľahlivosť a spôsobilosť procesu,
pre pracovníkov zodpovedných za riešenie internej a externej nepodarkovosti, ale aj pre
ostatných, ktorí sa chcú oboznámiť s postupom vykonávania analýzy FMEA. Kurz je taktiež
určený pre pracovníkov stredného a vyššieho manažmentu, zodpovedných za budovanie a
udržiavanie systémov manažérstva kvality, kde získajú informáciu o dôležitosti FMEA v
manažérskych systémoch a jej dopade na prideľovanie zdrojov.

Obsah kurzu:

a) História FMEA d) Základné princípy FMEA
b) FMEA návrhu produktu e) Postup analýzy FMEA
c) FMEA návrhu procesu f) Prípadové štúdie

Rozsah kurzu: 1 deň

Bezpečák.sk

Kontakt:

Ing. Marek Fic
Kurská 888/9
Košice 040 22

tel: + 421 903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
web: http://www.bezpecak.sk



Bezpečák.sk

APQP / PPAP

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom znalosti o princípoch progresívneho plánovania
kvality produktov a schvaľovania dielov sériovej výroby podľa príručky Chrysler LLC, Ford
Motor Company a General Motors Corporation, ktorá je aplikovateľná pre splnenie
požiadaviek normy ISO/TS 16949:2009. Účastník získa informácie o aplikáciíAPQP/PPAP a
overí si praktické postupy pri riešení prípadových štúdií v priebehu kurzu.

Kurz je určený:

Kurz je určený pre pracovníkov v automobilovom priemysle zodpovedných za návrh a vývoj
produktu a procesu, pre pracovníkov zodpovedných za spoľahlivosť a spôsobilosť procesu,
pre pracovníkov zodpovedných za riešenie internej a externej nepodarkovosti, pracovníkov
zodpovedných za komunikáciu so zákazníkmi a rozvoj dodávateľov, ale aj pre ostatných,
ktorí sa chcú oboznámiť s postupom s metodiky APQP/PPAP. Kurz je taktiež určený pre
pracovníkov stredného a vyššieho manažmentu, zodpovedných za budovanie a udržiavanie
systémov manažérstva kvality.

Obsah kurzu:

a) Plán a definovanie programu d) Spätná väzba, hodnotenie, nápravné opatrenia
b) Návrh a vývoj výrobku a procesu e) Schvaľovanie dielov do sériovej výroby
c) Validácia výrobku a procesu

Rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt:

Ing. Marek Fic
Kurská 888/9
Košice 040 22

tel: + 421 903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
web: http://www.bezpecak.sk



Audit procesu

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom znalosti o postupoch pri auditovaní procesu pre
splnenie požiadaviek normy ISO/TS 16949:2009, využitím princípov popísaných v norme
VDA6.3. Účastník získa informácie o aplikácií VDA6.3 v systéme manažérstva kvality a overí
si praktické postupy pri riešení prípadových štúdií v priebehu kurzu.

Kurz je určený:

Kurz je určený pre pracovníkov v automobilovom priemysle zodpovedných za spoľahlivosť a
spôsobilosť procesu, pre pracovníkov zodpovedných za riešenie internej a externej
nepodarkovosti, pracovníkov zodpovedných výkon interných auditov a rozvoj dodávateľov,
ale aj pre ostatných, ktorí sa chcú oboznámiť s princípmi vykonávania procesných auditov.
Kurz je taktiež určený pre pracovníkov stredného a vyššieho manažmentu, zodpovedných za
budovanie a udržiavanie systémov manažérstva kvality.

Obsah kurzu:

a) Identifikácia a určenie procesov c) Požiadavky normy VDA6.3
b) Požiadavky normy ISO/TS 16949:2009 d) Prípadové štúdie

na audit procesu

Rozsah kurzu: 1 deň

Bezpečák.sk

Kontakt:

Ing. Marek Fic
Kurská 888/9
Košice 040 22

tel: + 421 903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
web: http://www.bezpecak.sk



Interný audítor systému manažérstva BOZP

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom znalosti o požiadavkách normy OHSAS 18001:2007
a o základných princípoch systémov manažérstva BOZP. Účastník získa informácie
o praktickej aplikácií týchto požiadaviek a postupoch ich overovania, formou interných
auditov vykonávaných podľa princípov popísaných v norme ISO 19011:2002.

Kurz je určený:

Kurz je určený pre pracovníkov zodpovedných za budovanie a udržiavanie systémov
manažérstva BOZP, pre pracovníkov zodpovedných za výkon interných auditov, ako aj pre
všetkých ostatných pracovníkov, ktorí sa chcú oboznámiť s požiadavkami noriem OHSAS
18001:2007 a ISO 19011:2002.

Obsah kurzu:

a) Požiadavky normy OHSAS 18001:2002 d) Požiadavky normy ISO 19011:2002
b) Metodika hodnotenia rizík e) Prípadové štúdie
c) Metodika tvorby registrov požiadaviek

Rozsah kurzu: 2 dni

Bezpečák.sk

Kontakt:

Ing. Marek Fic
Kurská 888/9
Košice 040 22

tel: + 421 903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
web: http://www.bezpecak.sk



Legislatívne minimum pre interných audítorov a manažérov BOZP

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom znalosti o štruktúre legislatívy SR v oblasti BOZP
a základných požiadavkách legislatívnych predpisov. Účastníkom budú taktiež
sprostredkované skúsenosti z tvorby registrov právnych požiadaviek v systémoch
manažérstva BOZP.

Kurz je určený:

Kurz je určený pre pracovníkov zodpovedných za budovanie a udržiavanie systémov
manažérstva BOZP, pre pracovníkov zodpovedných za výkon interných auditov, ako aj pre
všetkých ostatných pracovníkov, ktorí sa chcú oboznámiť s metódami hodnotenia rizík. Kurz
je taktiež určený pre bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov a
pracovníkov stredného a vyššieho manažmentu.

Obsah kurzu:

a) Právny systém Slovenskej republiky a EÚ v oblasti BOZP
b) Základné právne predpisy v oblasti BOZP a ich požiadavky
c) Metodika tvorby registrov právnych a iných požiadaviek

Rozsah kurzu: 1 deň

Bezpečák.sk

Kontakt:

Ing. Marek Fic
Kurská 888/9
Košice 040 22

tel: + 421 903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
web: http://www.bezpecak.sk



Hodnotenie rizík v systémoch manažérstva BOZP

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom znalosti o metódach hodnotenia rizík a ich aplikácií
v systémoch manažérstva kvality. Účastníci budú oboznámení so základnými pojmami
a postupmi analýzy rizík, ktorých praktickú aplikáciu si môžu overiť pri riešení prípadových
štúdií v priebehu kurzu.

Kurz je určený:

Kurz je určený pre pracovníkov zodpovedných za budovanie a udržiavanie systémov
manažérstva BOZP, pre pracovníkov zodpovedných za výkon interných auditov, ako aj pre
všetkých ostatných pracovníkov, ktorí sa chcú oboznámiť s metódami hodnotenia rizík. Kurz
je taktiež určený pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných
technikov.

Obsah kurzu:

a) Základné pojmy e) Hodnotenie rizík metódou FMEA
b) Metódy hodnotenia rizík - prehľad f) Hierarchia stanovenia opatrení
c) Hodnotenie rizík bodovou metódou g) Prípadové štúdie
d) Hodnotenie rizík komplexnou metódou

Rozsah kurzu: 1 deň

Bezpečák.sk

Kontakt:

Ing. Marek Fic
Kurská 888/9
Košice 040 22

tel: + 421 903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
web: http://www.bezpecak.sk



Interný audítor systému environmentálneho manažérstva

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom znalosti o požiadavkách normy ISO 14001:2004
a o základných princípoch systémov environmentálneho manažérstva. Účastník získa
informácie o praktickej aplikácií týchto požiadaviek a postupoch ich overovania, formou
interných auditov vykonávaných podľa princípov popísaných v norme ISO 19011:2002.

Kurz je určený:

Kurz je určený pre pracovníkov zodpovedných za budovanie a udržiavanie systémov
environmentálneho manažérstva, pre pracovníkov zodpovedných za výkon interných
auditov, ako aj pre všetkých ostatných pracovníkov, ktorí sa chcú oboznámiť s požiadavkami
noriem ISO 14001:2004 a ISO 19011:2002.

Obsah kurzu:

a) Požiadavky normy ISO 14001:2004 d) Požiadavky normy ISO 19011:2002
b) Metodika hodnotenia aspektov e) Prípadové štúdie
c) Metodika tvorby registrov požiadaviek

Rozsah kurzu: 2 dni

Bezpečák.sk

Kontakt:

Ing. Marek Fic
Kurská 888/9
Košice 040 22

tel: + 421 903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
web: http://www.bezpecak.sk



Interný audítor integrovaného systému EMS a SMBOZP

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom znalosti o požiadavkách noriem ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007 a o základných princípoch manažérskych systémov. Účastník získa
informácie o praktickej aplikácií týchto požiadaviek a postupoch ich overovania, formou
interných auditov vykonávaných podľa princípov popísaných v norme ISO 19011:2002.

Kurz je určený:

Kurz je určený pre pracovníkov zodpovedných za budovanie a udržiavanie integrovaných
manažérskych systémov, pre pracovníkov zodpovedných za výkon interných auditov, ako aj
pre všetkých ostatných pracovníkov, ktorí sa chcú oboznámiť s požiadavkami noriem ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007 a ISO 19011:2002.p

Obsah kurzu:

a) Požiadavky noriem ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007
b) Metodika hodnotenia environmentálnych aspektov
c) Metodika identifikácie nebezpečenstiev a hodnotenia rizík
d) Metodika tvorby registrov právnych a iných požiadaviek
e) Požiadavky normy ISO 19011:2002
f) Prípadové štúdie

Rozsah kurzu: 2 a dňa p½

Bezpečák.sk

Kontakt:

Ing. Marek Fic
Kurská 888/9
Košice 040 22

tel: + 421 903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
web: http://www.bezpecak.sk



Interný audítor integrovaného systému SMK, EMS a SMBOZP

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom znalosti o požiadavkách noriem ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007 a o základných princípoch manažérskych systémov.
Účastník získa informácie o praktickej aplikácií týchto požiadaviek a postupoch ich
overovania, formou interných auditov vykonávaných podľa princípov popísaných v norme
ISO 19011:2002.p

Kurz je určený:

Kurz je určený pre pracovníkov zodpovedných za budovanie a udržiavanie integrovaných
manažérskych systémov, pre pracovníkov zodpovedných za výkon interných auditov, ako aj
pre všetkých ostatných pracovníkov, ktorí sa chcú oboznámiť s požiadavkami noriem ISO
9OO1:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 a ISO 19011:2002.

Obsah kurzu:

a) Princípy manažérstva kvality a procesný prístup
b) Požiadavky noriem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007
c) Metodika hodnotenia environmentálnych aspektov
d) Metodika identifikácie nebezpečenstiev a hodnotenia rizík
e) Metodika tvorby registrov právnych a iných požiadaviek
f) Požiadavky normy ISO 19011:2002

Rozsah kurzu: 3 dni

Bezpečák.sk

Kontakt:

Ing. Marek Fic
Kurská 888/9
Košice 040 22

tel: + 421 903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
web: http://www.bezpecak.sk



Bezpečák.sk

Lektori

Ing. Marek Fic

Vzdelanie:

Prax:

Skúsenosti:

Osvedčenia:

Oprávnenia:

Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, vedný odbor: Kvalita produkcie a
bezpečnosť technických systémov
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie
– odborný asistent
VALEO Slovakia s.r.o. – vedúci systému kvality
SGS Slovakia spol. s r.o. – certifikačný audítor QMS, EMS, OHSAS aAQAP
SZČO – konzultačné činnosti v oblasti manažérskych systémov, legislatívne povinnosti v
oblasti BOZP, OPP a ochrany ŽP, vykonávanie BTS a TPO, vzdelávanie v oblasti ochrany
práce a manažérskych systémov.
Spolupráca na mnohých projektoch v oblasti manažérskych systémov, prevencie závažných
priemyselných havárií, protivýbuchovej prevencie, ochrany životného prostredia
a vzdelávania so spoločnosťami v celej SR.

Autorizovaný bezpečnostný technik – č.ABT-0455/09
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií – č. 0085
Technik požiarnej ochrany - č. KRHZ-KE-OPP-163-002-2011
Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce – č. VVZ-
0122/10-01.1

V súčasnosti zároveň pôsobí ako certifikačný audítor QMS, EMS a OHSAS.

Ing. Štefan Proň

Vzdelanie:

Prax:

Skúsenosti:

Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, vedný odbor: Kvalita produkcie a
bezpečnosť technických systémov
IDEEX - Kalibračné laboratórium, s.r.o. – manažér kvality
Q-System s.r.o. – konateľ spoločnosti.
Spolupráca na mnohých projektoch v oblasti metrológie, manažérskych systémov a obchodu
so spoločnosťami v celej SR.
V súčasnosti zároveň pôsobí ako certifikačný audítor QMS.

Kontakt:

Ing. Marek Fic
Kurská 888/9
Košice 040 22

tel: + 421 903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
web: http://www.bezpecak.sk



Bezpečák.sk

Prihláška na kurz
Názov kurzu:

Cena kurzu:

Termín:

Miesto kurzu: Košice

Účastník (v prípade väčšieho počtu účastníkov, prosíme o priloženie zoznamu):

...............................................................................................................................................
titul, meno, priezvisko, kontakt - mobil

...............................................................................................................................................
titul, meno, priezvisko, kontakt - mobil

Organizácia
Názov organizácie:

Adresa:

IČO: DIČ/IČ DPH:

Telefón:

Kontaktný email:

Spôsob platby:

Pozn.: (tu môžete napísať svoje špeciálne požiadavky na obsah školenia)

Podľa počtu uchádzačov spresníme miesto školenia 2 dni pred školením.

Faktúrou po absolvovaní kurzu. Splatnosť 30 dni.



Bezpečák.sk

Dôležité informácie
V cene kurzov sú zahrnuté:

Poznámky:

Materiály ku školeniu, občerstvenie počas školenia, obed, vystavenie osvedčenia.

Nie som platcom DPH.

Pre organizácie, ktoré uvažujú o vyslaní 3 a viac účastníkov, je možné vypracovať špeciálnu
ponuka so samostatným termínom a rozsahom školenia – po vzájomnej dohode. Týmto
spoločnostiam zároveň ponúkame možnosť vykonania kurzu priamo v spoločnosti.

Vyhradzujeme si právo na zmenu obsahu kurzu, podľa konkrétnych požiadaviek
uchádzačov. Tieto zmeny však budú oboznámené všetkým poslucháčom minimálne 5 dní
pred začatím kurzu. Špeciálne požiadavky na obsah resp. problematiku školenia môže každý
účastník uviesť v prihláške na školenie.


