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POZVÁNKA NA ŠKOLENIE 

 
 
Anotácia 
 
Technická čistota patrí medzi základné štandardy 
vyžadované zástupcami vyspelých priemyselných odvetví 
(automobilový priemysel, farmaceutický priemysel, výroba 
medicínskych pomôcok, atď.), kde prítomnosť kontaminácie 
má výrazný vplyv na špecifické charakteristiky produktov, 
ktoré môžu ovplyvňovať bezpečnosť, funkčnosť, 
spoľahlivosť, životnosť a kvalitu. 
 
Požiadavky Technickej čistoty a Čistoty prostredia sú 
uvádzané v normách ISO 16232, ISO 13 485, ISO 14644, 
štandardoch  VDA 19.1 a VDA 19.2, prípadne odvetvových 
špecifikáciách (automobilový priemysel – VW 01134, QV 11 
111, STD 107-0002). 
 
Prostredníctvom školenia budú účastníci oboznámení s 
požiadavkami efektívneho zavádzania a monitorovania 
čistoty pri definovaných prvkoch procesov, ktoré majú 
výrazný vplyv na funkčnosť dodávaných komponentov v 
automobilovom priemysle. Cieľom je získať znalosti potrebné 
pre stanovenie Stupňov technickej čistoty a následného 
určovania metodik merania a vyhodnocovania technickej 
čistoty.  
 
Súčasťou školenia je krátka inštruktáž k Auditom čistoty 
prostredníctvom Licencovaného SW.   
 
Prostredníctvom licencovaného kurzu budú účastníci 
oboznámení s požiadavkami medzinárodných noriem VDA 
19.x a ISO 16232. 
 
Cieľom je získať znalosti potrebné pre plánovanie 
a implementáciu Technickej čistoty a budovania Čistých 
priestorov. 

 
Hlavné okruhy tém: 

• Požiadavky na meranie a kontrolu technickej čistoty 
podľa medzinárodných štandardov ISO a VDA 

• Špecifikácia čistoty - Odvodenie limitných hodnôt 
čistoty 

• Výber skúšobnej metódy - Metódy skúšok čistoty;  

• Výber postupu extrakcie 

• Kvalifikačné skúmanie a hodnota slepého pokusu 

• Analytická filtrácia 

• Výber postupu analýzy 

• Koncepcia čistej výroby 

• Meranie vplyvov na čistotu 

• Okolité prostredie - Klasifikácia stupňa čistoty 

• Logistika 

• Personál 

• Montážne zariadenia 

• Audit čistoty - vyhodnotenie dodržiavania 
požiadaviek čistoty 

 
Cieľová skupina účastníkov: 
Pracovníci zodpovední za zavádzanie čistoty v priemysle, 
zamestnanci laboratórií, zamestnanci z úseku kvality, 
procesní inžinieri, technológovia, produktoví aj projektoví 
manažéri a riadiaci pracovníci podieľajúci sa na zavádzaní a 
monitorovaní Technickej čistoty. 
 
Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy účastník získa 
certifikát „Technická čistota – Základné požiadavky 
Technickej čistoty (VDA 19.x a ISO)“. Certifikát má 
medzinárodnú validitu v súlade s IAQA. 
 
Cleanliness Certification Center, s.r.o. je členom 
medzinárodnej asociácie IAQA (Indoor Air Quality 
Association) - Member ID: 65547853. 
 
Súbor aktivít a odbornej činnosti Cleanliness Certification 
Center, s.r.o. predstavuje výkon odborných auditov a 
posudzovania čistých priestorov na úrovni medzinárodne 
registrovaných činnosti podľa WIPO IR 018034457_01. 
 
Kontakt 
 
Odborný garant:  
Ing. Róbert Jánošík 
Certifikovaný Cleanliness Auditor 
(Reg. Nr.: CCC-2110-A0001) 
 
Organizačný garant: 
Cleanliness Certification Center, s.r.o..  
M. R .Štefánika 4/1376 
054 01 Levoča  
Tel: +421 911 868 200  
 
e-mail:  info@cleanlinessaudit.com  
 
Organizačné pokyny pre účastníkov nájdete na str. 2 a 
záväznú prihlášku na str. 3. 
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ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV 
 

Cenové a platobné podmienky: 
 

ÚČASTNÍCKY 
POPLATOK: 
 

702 EUR  
585 EUR + 20% DPH  

V účastníckom poplatku sú zahrnuté: 
- Poplatok za školenie,  
- rozsiahle školiace materiály,  
- skúsený lektor s audítorskou praxou v oblasti technickej čistoty, 
- občerstvenie počas školenia.  

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK uhraďte prosím bezodkladne po uzávierke školenia, kedy dostanete definitívne 
potvrdenie, že sa školenie bude realizovať v plánovanom termíne. Detaily ohľadne úhrady nájdete nižšie v záväznej 
prihláške! 
 
Daňový doklad (faktúra) Vám bude zaslaný poštou po ukončení školenia na adresu uvedenú v záväznej prihláške. 
 

Informácie o mieste školenia: 
 

 

  TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH                     
   Strojnícka fakulta 
   Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií 
   KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE  
   Letná 9, 042 00, Košice  
 
   tel: +42155 / 602 2501 

 

Podmienky účasti: 
 
 včasne telefonické nahlásenie účasti (kvôli rezervácii miesta), 
 zaslanie vyplnenej prihlášky najneskôr do uzávierky školenia e-mailom na adresu: info@cleanlinessaudit.com, 
 úhrada účastníckeho poplatku prevodným príkazom po uzávierke školenia, kedy dostanete definitívne potvrdenie, že 
sa školenie bude realizovať v plánovanom termíne.  

 

Storno poplatky: 

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 7 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu: 

• záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované žiadne storno poplatky. Účastník 

však musí odoslať žiadosť o zaradení náhradníka v e-mailovej podobe.  

• záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované storno poplatky vo výške 100% 

kurzovného.  
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA (prihláška je určená pre 1 účastníka) 

 

Informácie o účastníkovi a spoločnosti: 
 
 
MENO A PRIEZVISKO, Titl.        

 
E-MAIL                    TELEFÓN                                                    
 
NÁZOV SPOLOČNOSTI       

 
FAKTURAČNÁ ADRESA         

 
IČO       IČ DPH       

 
BANKA       Č. ÚČTU       

 
KOREŠPONDENČNÁ  ADRESA (ak je iná ako fakturačná)        

 
 
Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 5 %. 
 

Základné informácie o školení: 
 
Prosím označte termín, ktorý ste si vybrali: 

 
 

Potvrdenie o úhrade účastníckeho poplatku:  

Týmto potvrdzujeme, že sme sa oboznámili s organizačnými pokynmi pre účastníkov (str. 2) a po uzávierke 

školenia uhradíme prevodným príkazom sumu 702 EUR s DPH na účet spoločnosti Cleanliness Certification 

Center, s.r.o., IBAN SK30 1100 0000 0026 2484 1595, ktorý je v TATRABANKA, a.s., Hodžovo námestie 3, 

Bratislava,  IČO: 36 825 069, IČ DPH: SK2022441344, Variabilný symbol: 20220003 Špecifický symbol: Vaše 

IČO  

 

Podpis: 

 

Vyplnenú záväznú prihlášku pošlite najneskôr do uzávierky školenia e-mailom na adresu: info@cleanlinessaudit.com.  
Daňový doklad (faktúra) Vám budú zaslané poštou po ukončení školenia na adresu uvedenú v prihláške.  
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: Róbert Jánošík (Tel: +421 911 868 200). 
 
 

 
Termín: Miesto konania: Uzávierka školenia: Variabilný symbol: 

 
 

20. - 21. december 2022 
TUKE - Strojnícka fakulta 

Ústav špeciálnych 
inžinierskych procesológií 

Košice 

9. december 2022 20220003 
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