POZVÁNKA
na školenie manažmentu
k budovaniu environmentálneho
systému manažérstva podĺa
.
.

ISO 14001:2004

Ponúkame Vám školenie Vašich manažérov k budovaniu environmentálneho systému manažérstva podľa
požiadavky ISO 14001:2004 a materiálov spracovaných na základe našich dlhoročných skúseností pri
príprave firiem na certifikáciu systému manažérstva kvality a integrovaných systémov manažérstva
medzinárodnou certifikačnou organizáciou Lloyd´s Register EMEA. Zároveň Vám ponúkame komplexné
služby pri budovaní a zlepšovaní systému manažérstva kvality i integrovaných systémov manažérstva..

Najbližšie školenie bude dňa 10. decembra 2010 v Bratislave.
Cena pre účastníka školenia, včítane študijných a cvičných materiálov, je 95,-.-EUR + 19% DPH. Pri
prihlásení viac ako 3 účastníkov školenia, je možné stanoviť cenu dohodou. Pri počte 5 a viac účastníkov
školenia, vykonáme školenie vo Vašej organizácii. Školenie trvá 1 deň:
Program:
a)
b)
c)
d)
e)

Princíp environmentálneho systému manažérstva a porozumenie norme ISO 14001:2004 .
Aplikácia požiadaviek normy ISO 14001:2004 v praxi..
Environmentálny systém manažérstva ako súčasť integrovaného systému manažérstva.
Praktické cvičenie.
Odovzdanie osvedčení o absolvovaní školenia.

Váš záväzný záujem o školenie nám oznámte obratom na priloženej návratke (aj e-mailom). Po obdržaní
návratky Vám oznámime ďalšie dispozície k rozvrhu času, miesta konania a podmienkam platby.
Tešíme sa na spoluprácu.
S pozdravom
Ing. Milan Mihale
riaditeľ

Bratos spol. s r.o.

telefón : 0905 466 233

Slovnaftská 19
821 07 BRATISLAVA
e-mail : bratos@orangemail.sk
milan .mihale@ t-zones.sk

bankové spojenie : TATRA BANKA - Bratislava
číslo účtu : 2626025022/1100



NÁVRATKA
Nahlasujeme na školenie manažmentu k budovaniu environmentálneho systému manažérstva podľa

ISO 14001:2004

v termíne 10.12.2010 nasledovných pracovníkov:
Titul:

Meno:

Názov organizácie
Ulica
Mesto
PSČ
IČO/DIČ DPH
Telefón, fax
e-mail

Funkcia:

:
:
:
:
:
:
:

Meno oprávneného pracovníka,
podpis a pečiatka

POZVÁNKA
na školenie interných audítorov
systému manažérstva kvality
.
.

ISO 9001:2008

Ponúkame Vám vyškolenie (i preškolenie) Vašich interných audítorov systému manažérstva kvality
(SMK)podľa požiadavky ISO 9001:2008 a materiálov spracovaných na základe našich dlhoročných
skúseností pri príprave firiem na certifikáciu systému manažérstva kvality medzinárodnou certifikačnou
organizáciou Lloyd´s Register EMEA. Zároveň Vám ponúkame komplexné služby pri budovaní a zlepšovaní
SMK i integrovaných systémov riadenia..

Najbližšie školenie pripravujeme v dňoch 8. a 9. decembra 2010 v Bratislave.
Cena pre účastníka školenia, včítane študijných a cvičných materiálov, je 140,-.-EUR + 19% DPH. Pri
prihlásení viac ako 3 účastníkov školenia, je možné stanoviť cenu dohodou. Pri počte 5 a viac účastníkov
školenia, vykonáme školenie vo Vašej organizácii. Školenie trvá 2 dni:
1. deň
f) Požiadavky ISO 9001:2008 na systém manažérstva kvality + poukázanie na možné nedostatky
z praxe vo firmách.
g) Praktické cvičenie.
2. deň
a) Plánovanie, príprava, prístup, vykonávanie a zaznamenanie interného auditu.
b) Praktické cvičenie.
Váš záväzný záujem o školenie nám oznámte obratom na priloženej návratke (aj e-mailom). Po obdržaní
návratky Vám oznámime ďalšie dispozície k rozvrhu času, miesta konania a podmienkam platby.
Tešíme sa na spoluprácu.
S pozdravom
Ing. Milan Mihale
riaditeľ

Bratos spol. s r.o.

telefón : 0905 466 233

Slovnaftská 19
821 07 BRATISLAVA
e-mail : bratos@orangemail.sk
milan.mihale@t-zones.sk

bankové spojenie : TATRA BANKA - Bratislava
číslo účtu : 2626025022/1100

NÁVRATKA
Nahlasujeme na školenie interných audítorov systému manažérstva kvality podľa požiadavky

ISO 9001:2008

v termíne 8. – 9.12.2010 nasledovných pracovníkov:
Titul:

Meno:

Názov organizácie
Ulica
Mesto
PSČ
IČO/DIČ DPH
Telefón, fax
e-mail

Funkcia:

:
:
:
:
:
:
:

V prípade potreby návratku rozmnožte.

Meno oprávneného pracovníka,
podpis a pečiatka

