
 
  

Milí zákazníci,  
 

1354 z vás sa v minulom roku zúčastnílo našich školení.  
Bude nám cťou, ak nám ostanete verní a zúčastníte sa opäť.  
Neustále sledujeme aktuálne revízie a v najbližšom období  
pre vás pripravujeme nasledovné školenia: 

Upgrade školenie k norme VDA 6.3 
podľa zmien z r. 2023 
Plánovaný termín:    2. kvartál 2023 
Trvanie školenia:       1 deň 
Cieľom školenia je zoznámiť účastníkov so všetkými 
zmenami VDA 6.3 oproti vydaniu z r. 2016, a to 
vrátane úprav dotazníka, zmien hodnotenia a zmien 
potenciálnej analýzy. Toto nelicencované školenie je 
vhodné nielen pre audítorov, ale aj pre 
auditovaných a všetkých, ktorí potrebujú poznať 
zmeny v norme. 

Maturity Level Assurance for new parts  
(MLA / RGA) podľa 3. vydania z júna 2022 
Metódy, kritériá merania, dokumentácia 
Plánovaný termín:    1.-2. kvartál 
Trvanie školenia:       1 deň  

Cieľom revízie: 
zameranie na používanie softvéru vo vozidle 
zabezpečenie úrovne vyspelosti v rámci agilného vývoja produktu 
definovanie dôležitých odberateľsko-dodávateľských vzťahov v rámci hodnotenia 
míľnikov v projektoch (nové projekty, facelifty či iné projekty úprav iniciované 
zákazníkom). 

Viac informácií nájdete v prílohe. V prípade, že zaradíte uvedené školenia do plánu vzdelávania, radi vám vypracujeme cenovú 
ponuku, pričom sa školenie môže uskutočniť vo vašich priestoroch, alebo online.  

 

Radi Vás privítame aj na pravidelných online školeniach kvality 
z ktorých vyberáme do pozornosti tieto: 

  

ISO 19011:2018 
Návod na auditovanie systémov 
manažérstva 
23. 2. 2023  online 

cena na osobu:  299,- euro bez DPH 

Norma ISO 19011:2018 ponúka jednotný a harmonizovaný prístup, ktorý umožňuje efektívne 
auditovanie viacerých systémov manažérstva organizácie. Školenie je nastavené tak, aby bolo 
neutrálne, takže účastníci budú môcť vykonávať interné audity existujúcich procesných systémov 
riadenia, ako sú ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 atď.  
Na školení preberieme: 
Požiadavky normy ISO 19011:2018   /   7 princípov auditovania 
Plánovanie, vykonanie, vyhodnotenie interného auditu    /    Kompetencie audítorov 
Praktický príklad auditných dokumentov v praxi 
Školenie je vhodné pre každého, kto sa chce naučiť rozvíjať, implementovať a riadiť program 
interného auditu. Hlavne však pre interných audítorov a manžérov: kvality v organizácii, kde 
vykonávajú interné alebo externé audity systémov manažérstva. 

CoreTools v automotive 
Základné nástroje kvality 
2. – 3. 3. 2023  online 

cena na osobu:  399,- euro bez DPH 

Dôležitým prvkom riadenia a požiadavkou normy IATF 16949:2016 je použitie kľúčových 
nástrojov kvality „Core Tools“, ktoré spolupracujú na zaistení kvality. Získajte znalosti 
o základných nástrojoch kvality medzi ktoré radíme APQP (pokročilé plánovanie kvality 
produktu), PPAP (predkladanie dielov na schválenie do výroby), 8D (objasnenie krokov D1 až D8)), 
SPC (štatistická regulácia procesov), MSA (analýza systémov merania) a PPAP (schvaľovanie 
dielov do výroby) a FMEA (analýza možných chýb a ich následkov. 

No Trouble Found NTF 
Analýza chybných dielov z používania 
6. 3. 2023  online 

cena na osobu:  299,- euro bez DPH 

V závislosti od typu reklamácie sa potenciálne nezhodné diely alebo automobilové komponenty 
vymieňajú a výrobca OEM alebo dodávateľ môže požiadať o analýzu. NTF poskytuje komplexný 
prístup k identifikácii príčin. Zoznámite sa so štandardom Analýz chýb z používania, ktorý bol 
dôkladne prepracovaný v roku 2018, aby ste ho vedeli implementovať vo vlastnej organizácii. bol 
dôkladne prepracovaný v roku 2018. 

D/TLD audit 
Audit dokumentácie bezpečnostných 
dielov podľa požiadaviek VW 
27. 3. 2023  online 

cena na osobu:  299,- euro bez DPH  

D TLD diely prechádzajú celým systémom od zadania nového projektu až po sledovanie v sériovej 
výrobe. Sú jasne definované zákazníkom vrátane kontrolných metód a ich 
vyhodnocovania.  Získajte znalosti o praktickom používaní D – TLD charakteristík, ako aj práce s 
ním, čítaní technických výkresov a technických špecifikácií.  

D TLD školíme aj ako 2dňový workshop in-house formou. Dokumentácia dielov so znakmi 
D/TLD alebo CC je určené pre dodávateľov VW, pričom si pripravia na školenie výkres, TLD listy a 
kontrolné plány. Pracuje sa aj v excelli vo formulároch. 

ISO/IEC 17025:2017 
(STN 2018), požiadavky na 
kompetentnosť skúšobných a 
kalibračných laboratórií 

28. 3. 2023  online 

cena na osobu:  299,- euro bez DPH  

Laboratórium musí pravidelne vykonávať interné audity svojich činností na overenie, či sú naďalej 
v súlade s požiadavkami systému manažérstva a v súlade s normou ISO/IEC 17025. Cieľom 
školenie je pochopiť požiadavky na systém kvality laboratória definované v norme ISO/IEC 
17025:2017, pochopenie spôsobu auditovania vrátane najčastejších nezhôd a nedostatkov, ich 
určenie a riešenie. Preberieme aj významné požiadavky normy EN ISO 19011:2018 na výkon 
interných auditov, resp. pri implementácii zmien, ktoré musia laboratóriá zaviesť pri prechode na 
novú normu ISO/IEC 17025:2017. 

 

Všetky kurzy kvality vieme zorganizovať len pre vašu skupinu on-line formou, alebo prezenčne vo vašich priestoroch. 
 

Z oblasti rozvoja soft skills 
odporúčame novinku 

Účinná komunikácia s audítorom 
In-house formou vo vašich vybratých priestoroch 

 

 

 

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku na ktorékoľvek vybrané školenie. info@qms.sk 
 

https://qms.sk/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=111
https://qms.sk/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=146
https://qms.sk/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=200
https://qms.sk/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=76
https://qms.sk/index.php/blog/exkluzivny-workshop-d-tld
https://qms.sk/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=138
https://qms.sk/index.php/services?view=article&id=232&catid=17
mailto:info@qms.sk

