
 

 

 Certifikačný audit                              Recertifikačný audit                               Kontrolny audit

   

 

Predpokladaný termín auditu:   

1. Údaje o organizácii: 

Názov organizácie:  

Ulica / P.O.Box  

PSČ / Mesto  

IČO:  IČ DPH:  

Bankové spojenie:  

Telefónne číslo:   Fax:  

www:  e-mail:  

Štatutárny zástupca  
 

2. Firemná štruktúra: 

Právna forma:  

Predmet činnosti a charakteristika 
poskytovaných činnosti: 

 
 

Cieľová skupina kariérového poradenstva:  

Počet klientov/služby poskytnutej za 
uplynulý rok: 

 

Počet zamestnancov /z toho kariérových 
poradcov 

 

Pobočky: 
(názov, resp. sídlo / počet zamestnancov) 

  

  

  

  

  

  

 
Dátum: Podpis zástupcu žiadateľa:  

 

Za Radu kvality:                                                Vedúci audítor:       

V dňa.......... 

  

 

NEVYPLŇUJTE - VYPLNÍ CERTIFIKAČNÝ ORGÁN! 

Vedúci posudzovateľ: 
Posudzovateľ: 

 

Cena za audit:  

Požadovaná dokumentácia k 1. stupňu 
auditu: 

 

Termín k predloženiu dokumentácie k 1. 

stupňu auditu: 

 

Príloha: Vzájomné práva a povinnosti 
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Vzájomné práva a povinnosti žiadateľa a certifikačného orgánu  

Žiadateľ sa zaväzuje: 

- zaplatiť poplatok za vykonanie certifikačného procesu do 15 dní od podania žiadosti na účet..., 
- vykonať sebahodnotenie a dodať požadované materiály v stanovenom termíne, 
- pri sprístupňovaní materiálov pre potreby certifikačného procesu rešpektovať legislatívne 

požiadavky a ostatné zásady ochrany osobných údajov všetkých zainteresovaných strán (klientov, 
partnerov, zamestnancov...), 

- uvádzať pravdivé informácie a pri tom rešpektovať zásady ochrany osobných údajov svojich 
klientov, partnerov a iných zainteresovaných strán, 

- byť nápomocný certifikačnému orgánu a hodnotiteľom pri plnení ich povinností v certifikačnom 
procese. 

Posudzovatelia sa zaväzujú: 

- objektívne a nezávisle posúdiť splnenie požiadaviek štandardu kvality pre kariérové poradenstvo na 
strane žiadateľa, 

- doručiť žiadateľovi výsledky prvého stupňa auditu najneskôr 15 dní od doručenia požadovaných 
materiálov, 

- pripraviť záverečnú správu z procesu najneskôr 15 dní od realizácie 2. stupňa auditu, 
- zaslať záverečnú správu certifikačnej komisii. 
- rešpektovať zásady etiky, ako aj legislatívne požiadavky na ochranu osobných údajov týkajúce sa 

sprístupnených informácií a materiálov, ktoré sú považované za dôverné a nemôžu byť 
komunikovaní tretím stranám. 

 

Porušenie ktoréhokoľvek z týchto práv a povinností môže viesť k prerušeniu alebo ukončeniu certifikačného 

procesu podľa interných smerníc Komisie pre rozvoj kvality ZKPRK. 

Komisia pre rozvoj kvality ZKPRK 


