
TQM Slovakia s.r.o. ako licenčný partner VDA QMC 

ponúka originál školenia: 

 

Formel Q – LICENC - Pochopenie požiadaviek zákazníka definované v aktualizovanom vydaní Formel Q - LICENC ako 

záväznej príručky pre hodnotenie kvalitatívnej spôsobilosti dodávateľov koncernu VW. 
ISO 9001:2015 – new edition a IATF rekvalifikačné školenie pre interných/externých audítorov – LICENC 
ukážeme Vám, ako rýchlo a prakticky môžete vstúpiť do efektívneho riadenia manažérstva kvality. Profitujte zo 

skúsenosti nášho top školiteľa a urobte s nami spoločne prvý krok k zostaveniu manažmentu kvality, k tvorbe 

dokumentácie ako je príručka kvality, popisy procesov a pracovné postupy. Po rozsiahlom intenzívnom tréningu sa 

môžete aktívne podieľať na budovaní alebo ďalšom rozvíjaní systému manažérstva kvality vo Vašej spoločnosti. A to 

bez predchádzajúcej skúsenosti! 
IATF 16949: 2016 – základy - LICENC – ak sa pripravujete na certifikáciu podľa IATF 16949, musíte zohľadniť aktuálnu 

interpretáciu nových požiadaviek. Budú Vám predstavené požiadavky oboch štandardov, IATF 16949 a DIN EN ISO 

9001. Dostanete špecifické pokyny ako treba interpretovať požiadavky a čo je potrebné urobiť na implementáciu týchto 

požiadaviek vo Vašej organizácií. 
IATF 16949: 2016 – rekvalifikačné školenie pre interných/externých audítorov - LICENC  neustále zlepšovanie, 

výmena skúseností, rozšírenie vedomostí a schopností interných/externých audítorov v súlade s aktuálnym štandardom. 

Dôraz na kľúčové otázky a zmeny v IATF 16949 a pravidlá certifikácie, ako aj typické oblasti implementácie. Na 

upevnenie odborných vedomostí o IATF 16949 slúžia skupinové cvičenia. 
IATF 16949:2016  – skúška pre interných a externých audítorov - LICENC ponúka účastníkom kvalifikáciu 

porovnateľnú s audítormi tretích strán. Certifikát udelený pri úspešnom absolvovaní skúšky je vydaný výlučne členom 

IATF, VDA QMC alebo ich licencovaným partnerom. Skúška je založená na obsahoch školení, požiadavkách IATF 

16949, ako aj jednotlivých špecifických požiadavkách zákazníkov OEM. 
Metóda vzorkovania dielov podľa PPAP a zväzku VDA 2 - LICENC PPAP (Production Part Approval Process) 

alebo „proces schvaľovania výroby dielov“, je štruktúrovaná metóda vzorkovania sériovej výroby v automobilovom 

priemysle (stavebným kameňom pre APQP - požiadavky z QS 9000). VDA 2 (Zabezpečenie kvality dodávok) je 

nemeckou odpoveďou na túto otázku. Naučíte sa, ako efektívne pripraviť a vykonať vzorkovania, sprevádzať výrobné 

procesy a všetky sprievodné zmeny skoordinovať  priamo so zákazníkom. 
Plánovanie kvality podľa APQP/VDA 4/MLA for new parts – LICENC Naučíte sa efektívne využívať metódy 

plánovania kvality výrobku a tvoriť kontrolné plány. Budete schopný komplexne a efektívne plánovať procesy výroby. 

Naučíte sa systematizácii. Účastníci budú oboznámení s príručkou APQP (pokročilé plánovanie kvality výrobku) od AIAG 

s MLA „Zabezpečenie kvality pred spustením sériovej výroby“. 
PSB – new edition - Zodpovednosť za výrobok - LICENC určené pre manažérov, všetkých špecialistov a 

pracovníkov, ktorí môžu svojou činnosťou ovplyvniť vznik chyby, ktorá spôsobí škodu zákazníkom. Majoritnou a nosnou 
časťou školenia je nová edícia PSB spracovaná VDA QMC v spolupráci Volkswagen Academy, ako povinne licencované 
školenie. Na našom licencovanom školení vám ponúkame komplexný pohľad na tému spolu s príkladmi z praxe.  

Praktické skúsenosti s realizáciou auditov podľa VDA 6.3 – support - podpora Procesným auditom sa preverí 

kontrola kvality a plnenie požiadaviek na výrobok. Prostredníctvom podrobnej analýzy vstupov do výrobného procesu je 

možné odhaliť nedostatky a vytvoriť priestor na zlepšenie. Využite tento nástroj ako stratégiu nulovej chybovosti. Vhodné 

pred výkonom skúšky modulu C, kde sa práve vyžaduje aj deklarovanie predmetných praktických skúseností 

vykonávania auditov. 
VDA 6.3 kvalifikácia pre interných audítorov procesu verzia 2016 (ID 315) - LICENC vhodné pre personál 

zaistenia kvality vykonávajúci audity v ich vlastnej organizácií (interné) alebo v ich dodávateľskej sieti (externé). Ďalej je 

toto školenie určené pre externých audítorov (poskytovateľov služieb). 
VDA 6.3 kvalifikácia pre interných audítorov procesu verzia 2016 a skúš. deň (ID 321) - LICENC  

VDA 6.3 nadstavbové školenie z VDA 6.3 (2010) až VDA 6.3 (2016) (ID 333) - LICENC toto nadstavbové školenie 

poukazuje na zmeny vo VDA 6.3 (vydanie z roka 2016), s ohľadom na zmeny v katalógu otázok, v hodnotení, potenciálnej 

analýze a ostatných zmenách. Určené pre Audítorov procesu VDA 6.3 (podľa vydania z roku 2010) 
VDA 6.3 nadstavbové školenie, rekvalifikácia VDA 6.3 (2016) „Upevnenie vedomostí pre certifikovaných 

audítorov procesu“ (ID 341) - LICENC  

VDA 6.3 skúšobný deň pre certifikovaných audítorov procesu verzia 2016 (ID 353) – LICENC pre procesných 

audítorov podľa VDA 6.3 pre životný cyklus produktu. Po úspešnom absolvovaní písomnej a verbálnej skúšky získate 

certifikát VDA s registračným číslom a príslušnú kartu audítora umožňujúcu vstup do databázy VDA QMC. 
Produktový audit podľa VDA 6.5 - LICENC VDA diel 6 časť 5 (2.vydanie) je pre tento účel bežnou normou v prostredí 

automobilového priemyslu. Aj iné odvetvia viac a viac uznávajú výhody systematiky a uplatňujú ich vo vlastnom 

podnikateľskom prostredí. Na tomto seminári Vás zoznámime s cieľovo orientovaným plánovaním produktového auditu 

podľa VDA 6.5, s realizáciou auditu a s aktivitami využívajúcimi získané poznatky. 
Prolongácia karty po 3 rokoch Žiadosť o prolongáciu musí byť podaná pred skončením platnosti certifikátu. Zasiela 

sa národnému licenčnému partnerovi VDA QMC v danej zemi, čo je pre Slovensko naša spoločnosť TQM Slovakia s.r.o. 
Systém manažérstva kvality v autom. priemysle – VDA 6.1 VDA 6.1 je nemecká odborová norma automobilového 

priemyslu,  slúži ako referenčný model pre nastavenie základných riadiacich procesov v automobilovom priemysle. 



Zavedenie systémov manažérstva kvality podľa normy VDA 6.1 pomáha neustále zlepšovať kvalitu výrobkov a 

spokojnosť zákazníka. 
Systém manažérstva kvality v autom. priemysle – VDA 6.4 Cieľom je účastníkom napomôcť a osvojiť si znalosti 

v oblasti systémov manažmentu kvality aplikovaných v automobilovom priemysle podľa normy VDA 6.4, pripraviť ich na 

budovanie a efektívne využívanie nástrojov kvality v podnikovej praxi pre odvetvie Automotive. 
VDA 19.1 - LICENC  popisuje podmienky pre aplikáciu a dokumentáciu metód stanovenia znečistenia dielov, na ktorých 

závisí funkcia automobilu, pevnými časticami (skúšanie čistoty). To slúži ako základ pre posúdenie technickej čistoty, 
napríklad pri: vzorkovaní a hodnotení vzoriek, vstupnej a výstupnej kontrole, kontrole kvality alebo sledovaní výrobných 
procesov súvisiacich s čistotou (napr. čistenie, úpravy povrchu alebo montáž). 

VDA 19.2 – technická čistota pri montáži Cieľom je oboznámenie a osvojenie si znalosti pri implementácií a 

monitoringu technickej čistoty uplatňovanej pri montáži zameraním na faktory ovplyvňujúce technickú čistotu ako sú 
prostredie, logistika, personál a montážne zariadenia v súlade s VDA 19. Výsledok má výrazný vplyv na funkčnosť 
dodávaných komponentov v automobilovom priemysle. 

VDA 5 Normy QS 9000, VDA a ISO/TS 16949 požadujú, aby sa na plánované kontroly kvality používali spôsobilé 

kontrolné prostriedky a kontrolné systémy. Náš skúsený lektor Vás naučí, ako samostatne a cielene tieto postupy 

vykonávať. 
VDA 6.7 Audit procesu – výrobné prostriedky zahŕňa problematiku výkonu procesných auditov pre kusovú výrobu 

so zameraním na výkon auditov v PVS. Iba s použitím schopných a riadených procesov je možné splniť rastúce 

požiadavky na kvalitu. Podnikové procesy musia byť neustále monitorované, aby bola zaistená ich spoľahlivosť. Je nutné 

zaviesť rýchle kontrolné mechanizmy a nápravné opatrenia v prípade zistenia nezhody. 
 

Vysoko profesionálne realizujeme aj ostatné školenia, ktoré sú vedené skúsenými profesionálmi z praxe 
riadenia kvality a manažérskych systémov 
 

• Lean Manažment o 5S Poriadok a čistota o KAIZEN o Kanban – štíhle logistické systémy  

o Lean Manažment - základné poznatky o Mapovanie toku pridanej hodnoty/ Design VSM  

o TPM – totálne produktívna údržba o Štatistika v MiniTab  
• Riadenie kvality o 8D Metóda o 5 Why a Ishikawa o DMAIC o DoE - Návrh pomocou experimentu o 
D/TLD Audity o FIEV o FMEA základné znalosti o ISO 9001 :2015 – new edition a IATF rekvalifikačné školenie 
pre int./ext.audítorov o ISO 17025: 2005 o ISO 19011: 2011 o KAIZEN o Metrológia v organizácii o MSA 4 o 
Neustále zlepšovanie - základné poznatky (CIP) o Poka Yoke o Problem Solving o Procesný manažment o 
Projektový manažment o QFD – základné poznatky o Robustné výrobné procesy o SMED- redukovanie času 
prípravy o Spôsobilosť procesov a spôsobilosť strojov o SPC I – základné znalosti o SPC II – expertné znalosti 
o TQM – Komplexné riadenie kvality o Vizuálny manažment  
• Six Sigma o DoE - Návrh pomocou experimentu o Nadstavbový kurz pre Six Sigma Green Beltov o Six Sigma 
Black Belt o Six Sigma Yellow Belt o Six Sigma Green Belt  
• ISO 14001:2015 – new edition  

• OHSAS 18001 - základné poznatky  
• Zdravotníctvo o Interný audítor ISO 13485: 2016 o Validácia procesov  
• Automatizácia o Programovanie Simatic S7 Step o Programovanie vizualizačných systémov v WinnCC 
Flexible  

• Poradenstvo a konzultácie o VW Projekty o Behältermanagement o Hyper KVS o KPM Web Halle o BeOn 
o Lion  
• Poradenstvo, konzultácie, implementácia o FMEA Poradenstvo / Consulting o Moderovanie FMEA o 
Projektová podpora pri FMEA o Implementácia (5S a pod.)  
 

Viac informácií o spoločnosti TQM Slovakia s.r.o., ako aj o našich službách nájdete na našej internetovej 

stránke www.tqmslovakia.sk 


