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 Pozvánka na odborný kurz 
 

 
 
Anotácia 

 Filozofiou kurzu je odovzdať Vám "KNOW - 
HOW,  AKO A ČÍM", vedomosti a zručnosti, ktoré Vám 
pomôžu efektívnejšie a fundovanejšie pracovať v oblasti 
spracovateľského reťazca vo Vašej organizácii.  

 Dnes, keď sa prístupy k trvalo udržateľnému 
rozvoju lesov a ochrane životného prostredia stávajú 
rozhodujúcimi faktormi v posudzovaní spoločnosti, Vám 
ponúkame pomoc pri zavádzaní a vylepšovaní systémov 
vo Vašej organizácií.  

 Z oblasti výstavby systémov Vám budeme tlmočiť 
najmä praktické rady a skúsenosti v podaní našich 
odborníkov - profesionálov, ktorí sú priamo zapojení do 
hodnotenia týchto systémov v rôznych organizáciách na 
Slovensku a v zahraničí. 

Významné zmeny v štandarde: 

 
• Nový štandard FSC-STD-COC-40-004 V3-0 pre 

COC (povinne od 1.4.2017 do 31.3.2018);  
• Nový štandard FSC-STD-COC-40-005 V3-0 pre 

FSC Controlled Wood (prechod najneskôr do 
30.6.2017); 

• Zmenené požiadavky na kreditný účet; 
• Nové požiadavky na overenie predaja FSC 

certifikovaných produktov; 
 

 Vplyv Smernice EU TR č 995/2012 o uvádzaní 
dreva na trhy Európskej únie.  Od marca 2013 vstupuje 
do platnosti Smernica EU TR definujúca podmienky 
Systému náležitej starostlivosti (Due Diligence System) 
pre všetkých obchodníkov a pre spracovateľov, ktorí 
dovážajú drevo z krajín mimo EU.  

Kurz je určený pracovníkom, ktorí budú v 
organizácii vytvárať systém a vykonávať interné previerky 
systému spracovateľského reťazca.  

 

 

 

 Nosná časť kurzu je zameraná na objasnenie 
postupov a zásad štandardu FSC pre spracovateľský 
reťazec a používanie obchodnej značky FSC a zásad 
štandardu PEFC pre spotrebiteľský reťazec a používanie 
obchodnej značky PEFC, ktorým si preveríte, či stav v 
organizácii je v zhode s požiadavkami týchto noriem a 
vnútorných postupov. Do kurzu je tiež začlenený blok 
informácií venovaný zmenám v štandardoch a nových 
možnostiach pri rozširovaní rozsahu certifikovaných 
výrobkov. Veľký dôraz sa tak isto kladie na drevo z 
kontrolovaných zdrojov používané pri spracovaní 
certifikovaných surovín. 

 
Rámcový program kurzu 
 
09:00 09:30 Zahájenie – úvod, prezentácia  
  účastníkov 
09:30 10:00 Certifikácia lesov a spracovateľského 
  reťazca 
10:00 10:15 Smernica EU TR 995/2010 
10:15 10:30 Identifikácia kritických kontrolných bodov 
10:30 10:45 Prestávka 
10:45 12:00 Dokumentácia spracovateľského  
  reťazca – obsahová náplň 
  Transfer systém 
  Percentuálny systém 
  Kreditný systém 
  Príklady 
12:00 13:00 Prestávka - obed  
13:00 15:00 Drevo z kontrolovaných zdrojov 
15:00 15:15 Prestávka 
15:15 16:00 Použitie loga na produktoch 
  Použitie loga mimo produktov 
16:00  Záver – zhrnutie 
  
Kontakt 
 
Organizačný garant:  
Richard Vajda 
 
SGS Slovakia spol. s r.o.  
Kysucká 14 
040 11 Košice 
t:  +421 55 78 361 21, 55 78 361 11 
m:  +421 918 508 338  
f:  +421 55 78 361 20 
e-mail:  richard.vajda@sgs.com  
 
 
 Organizačné pokyny pre účastníkov nájdete 
na str. 2, informácie o mieste konania kurzu na str. 3 a 
záväznú prihlášku na str. 4. 
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ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV
 

Cenové a platobné podmienky: 
 

 
ÚČASTNÍCKY 
POPLATOK: 
 

132 EUR = 
110 EUR + 20% DPH  

V účastníckom poplatku sú zahrnuté: 
 
• náklady na odborné a organizačné zabezpečenie kurzu, 
• školiace materiály,  
• obed (podľa programu) a občerstvenie (v školiacej miestnosti), 
• vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu.  

 
ÚČASTNÍCKY POPLATOK UHRAĎTE PROSÍM PREVODNÝM PRÍKAZOM NAJNESKÔR DO UZÁVIERKY KURZU, V 
PRÍSLUŠNOM MESIACI (t.j. v mesiaci, kedy sa kurz koná)!   
 
DETAILY OHĽADNE ÚHRADY NÁJDETE NIŽŠIE V ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKE! 
 
Daňový doklad (faktúra) a osvedčenia Vám budú zaslané poštou po ukončení kurzu na adresu uvedenú v záväznej 
prihláške. 
 
Podmienky účasti: 
 
�  včasné telefonické nahlásenie účasti, 
 
�  zaslanie vyplnenej prihlášky najneskôr do uzávierky kurzu: 
 

- faxom na číslo: 055/78 361 20, alebo  
- e-mailom na adresu: richard.vajda@sgs.com , 

 
�  úhrada účastníckeho poplatku prevodným príkazom  v PRÍSLUŠNOM MESIACI (KEDY SA KURZ KONÁ)! 
 
 
Všeobecné podmienky: 
 
Všetky služby SGS sú poskytované v súlade s platnými Podmienkami pre poskytovanie služieb SGS, ktoré sú prístupné na  
http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm . 

 
SGS Slovakia si vyhradzuje právo presunúť termín konania kurzu pre okolnosti, ktoré nemôže ovplyvniť (zásah vyššej 
moci, náhla práceneschopnosť lektora). Taktiež si vyhradzuje právo na zmenu lektora a miesta konania kurzu.  

 
SGS Slovakia si vyhradzuje právo neuskutočniť plánovaný kurz, ak sa do uzávierky kurzu záväzne neprihlási viac ako 
10 účastníkov. 

 
Účastníci, ktorých prihlášky budú doručené po naplnení kapacity, môžu byť po predchádzajúcom ozname presunutí na 
náhradný termín kurzu. 

 
Účastnícky poplatok musí byť uhradený pred začiatkom kurzu.  Daňový doklad bude účastníkom zaslaný poštou po 
ukončení kurzu. Organizačný garant je oprávnený pri prezentácii vyžiadať si od účastníkov kópiu prihlášky a doklad 
o zaplatení kurzu, t.j. fotokópiu výpisu z účtu, na ktorom je čiastka odpísaná. 

 
Dopravu na miesto konania kurzu si účastníci zabezpečujú individuálne.  
  
V prípade, že sa prihlásený účastník nebude môcť zúčastniť kurzu, upozorňujeme, že ÚČASTNÍCKY POPLATOK 
NEVRACIAME!  Odporúčame vyslať náhradníka. 
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INFORMÁCIE O MIESTE KONANIA 
 
Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jánošíkovo nábrežie 1 
031 01 Liptovský Mikuláš 
www.hoteljanosik.sk   
 
GPS: N49.0872475°, E19.6038561°  

Recepcia:  
Tel.: +421 44 55 22 721 
Fax: +421 44 55 22 726 
e-mail:recepcia@hoteljanosik.sk 

 
Hotel Jánošík sa nachádza v centre Liptovského Mikuláša, ktorý je známy turistickými trasami, prírodnými pamiatkovými 
zónami, termálnymi prameňmi, ale aj kvalitnými lyžiarskymi traťami rozprestierajúcimi sa na svahoch Nízkych Tatier. V celom 
hoteli je možné pripojiť sa k internetu cez WiFi a LAN. Pre ubytovaných hostí hotel ponúka služby wellness centra (6 € / 3 hod. 
/ 1 osoba). 
Zo železničnej stanice resp. autobusovej stanice sú to 2 min. autom a 10 min. chôdzou (zabočiť do 2. uličky vpravo, hotel 
sa nachádza vedľa nemocnice) . 
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA  (prihláška je určená pre jedného účastníka)  
 
Informácie o účastníkovi a spoločnosti: 
 
 
MENO A PRIEZVISKO, Titl.       ROK NARODENIA 
 
E-MAIL         TELEFÓN     

 
NÁZOV SPOLOČNOSTI       

 
FAKTURAČNÁ ADRESA         

 
IČO       IČO DPH       

 
BANKA       Č. ÚČTU       

 
KOREŠPONDENČNÁ  ADRESA (ak je iná ako fakturačná)        
 
 
Základné informácie o kurze: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Potvrdzujem, že som sa oboznámil s organizačnými pokynmi pre účastníkov (str. 2):         _______________________  

                       podpis účastníka 
 
 

Potvrdenie o úhrade účastníckeho poplatku:  
 

týmto potvrdzujeme,  že dňa  ...................................................... uhradíme prevodným príkazom:     

�  účastnícky poplatok = 132  EUR s DPH (110 EUR + 20% DPH),                               

na účet spoločnosti SGS Slovakia s.r.o., č.: SK68 8130 0000 0020 1350 0118, ktorý je v Citibank Europe plc., Dvořákovo 

nábrežie 8, 811 02 Bratislava,  IČO: 313 50 810, IČ DPH: SK2020315099, Variabilný symbol: 908611 ,  Špecifický symbol: 

Vaše IČO 

 

 

 

Podpis a pečiatka účtárne: 

 
Účastnícky poplatok musí byť uhradený prevodným príkazom V MESIACI KEDY SA KURZ KONÁ, najneskôr do uzávierky kurzu! 
Vyplnenú záväznú prihlášku pošlite najneskôr do uzávierky kurzu e-mailom na adresu: richard.vajda@sgs.com alebo faxom na číslo: 
055/78 361 20. Daňový doklad (faktúra) a osvedčenie Vám budú zaslané poštou po ukončení kurzu.  
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: Vajda (m: +421 918 508 338). 
 

Termín: Miesto konania: Uzávierka kurzu: Variabilný symbol: 

27.2.2017 Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš 22.2.2017 908611 


