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Špecifické požiadavky zákazníka – Jaguar Land Rover 

Povinnosť dodávateľa Jaguar Land Rover zabezpečiť plnenie požiadaviek koncernu je vyjadrená v nižšie uvedených 

aktualizovaných a prepracovaných požiadavkách na kvalitatívnu spôsobilosť a smerniciach hodnotenia s názvom 

Špecifické požiadavky zákazníkov. 

Pochopenie požiadaviek zákazníka definované v aktualizovanom vydaní Špecifické požiadavky zákazníkov ako 

záväznej príručky pre hodnotenie kvalitatívnej spôsobilosti dodávateľov koncernu Jaguar Land Rover. 

Pracovníci zodpovední za spoluprácu so zákazníkmi i dodávateľmi v rámci všetkých projektov, ktorých výstupy sa 

realizujú pre koncern Jaguar Land Rover. Špecialisti z úseku kvality, procesní inžinieri, technológovia, produktoví 

aj projektoví manažéri a riadiaci pracovníci zo všetkých oblastí. 

Obsah: 

• Aktuálny stav požiadaviek JLR pre dodávateľov 

• Doplňujúce požiadavky JLR pre dodávateľov k PPAP 

• Doplňujúce požiadavky JLR pre dodávateľov k APQP 

• Všeobecné a záväzné nariadenia 

• Politika, pravidlá, morálny kódex 

• Doplňujúce požiadavky k FMEA 

• Kapacitné požiadavky JLR pre dodávateľov 

 

Doba trvania: 2 dni 

 

 

Špecifické požiadavky zákazníka – BMW 

Požiadavky kladené v rámci projektov pre BMW sú špecifické na jednotlivých dodávateľov v rámci každého 

projektu. Preto musí mať dodávateľská organizácia maximálne znalosti o všeobecných požiadavkách koncernu a 

tieto požiadavky jednotlivých značiek vedieť aplikovať v každom oddelení, počnúc vývojom projektu cez uvoľnenie 

do sériového procesu, až po výrobu náhradných dielov. 

Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov o praktickom používaní požiadaviek v dennej praxi v nadväznosti na 

základné IATF požiadavky s prepojením VDA noriem, vysvetlenie, pochopenie, naučenie a osvojenie práce s nimi. 

Úspešný absolvent školenia bude schopný samostatne implementovať všetky požiadavky k jednotlivým 

projektom. 

Určené pre stredný management (QE,SQA) a manažérov všetkých oddelení v dodávateľských spoločnostiach 

koncernu BMW. 

Obsah: 

• Portál špecifikovanej automobilky 

• Požiadavky v dodávateľskom reťazci 

• Projektové požiadavky 

• Customer Audit-requirements 

 

Doba trvania: 2 dni 
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Špecifické požiadavky zákazníka – DAIMLER AG 
 

Školenie je určené pre všetkých dodávateľov koncernu DAIMLER AG. Téma: „Špecifické požiadavky zákazníka: 

Mercedes-Benz Special Terms 2016“. Ponúkaná kvalifikácia je súčasťou vnútropodnikového školenia prakticky 

aplikovaného lokálne v sídle klienta. 

 

Jednou z ťažiskových oblastí v súvislosti s vydaním normy IATF 16949:2016 je oblasť špecifických požiadaviek 

zákazníkov. Súčasný stav ukázal, že znalosť špecifických požiadaviek zákazníkov je nedostatočná. Stúpajúci význam 

plnenia špecifických požiadaviek vedie nielen k spokojnosti zákazníkov, ale aj k zvýšeniu výkonnosti procesov v 

dodávateľskej spoločnosti. Požiadavky Mercedes-Benz Special Terms (MBST) sú rozdelené do oblastí: nákup, 

kvalita, logistika, vývoj produktu, udržateľnosť a ochrana životného prostredia. 

 

Cieľom školenia je oboznámenie účastníkov so špecifickými požiadavkami spoločnosti DAIMLER AG v súvislosti s 

IATF 16949:2016, resp. VDA normami. Účastníkom školenia budú obsahovo vysvetlené jednotlivé kapitoly MBST. 

Na základe výkladu bude absolvent školenia schopný implementovať požiadavky do svojho systému manažérstva 

kvality. Cieľom je, aby účastník zhodnotil kriticky svoje procesy vzhľadom na špecifické požiadavky zákazníka a tým 

zvýšil výkonnosť svojej spoločnosti. 

 

Určená pre stredný management (QE, SQA) a manažérov všetkých oddelení v dodávateľských spoločnostiach 

koncernu DAIMLER AG. Primárne sa jedná o pracovníkov oddelení nákupu, kvality, logistiky a projektového 

riadenia. 

 

Obsah: 

• Špecifické požiadavky zákazníka v IATF 

• Špecifické požiadavky zákazníka MBST 2016 

• Predstavenie portálu a niektorých aplikácií 

 

Doba trvania: 2 dni 

 

 

 

Konzultácie a podpora požiadavky VW 
  

Obsah: 

Konzultácie, podpora – support na základe špecifikácií normy. 

 

• procesných / produktových auditov 

• pomoc pri stanovení odchýlok a plánu opatrení 

• tréning metód kvality a zvyšovaní povedomia o kvalite 

 

Podporu – support vykoná certifikovaný lektor, expert 

 

Doba trvania: 1 deň 
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Špecifické požiadavky zákazníka – Ford 

Požiadavky kladené v rámci projektov pre Ford Motor Company sú špecifické pre jednotlivých dodávateľov v rámci 
každého projektu. Preto musí mať dodávateľská organizácia maximálne znalosti o všeobecných požiadavkách 
koncernu a tieto požiadavky jednotlivých značiek vedieť aplikovať v každom oddelení, počnúc výrobou, cez 
engineering až po kvalitu. 

Cieľom je oboznámiť účastníkov o praktickom používaní noriem ISO 9001 a IATF 16 949, príručiek FMEA a PPAP – 
vysvetlenie, pochopenie, naučenie a osvojenie práce s nimi. Po úspešnom absolvovaní školenia bude účastník 
schopný samostatne implementovať rôzne požiadavky k jednotlivých projektom v rámci APQP – pokročilého 
plánovania kvality, vyhodnocovať možné riziká a stanovovať preventívne opatrenia, aby zabránil ich vzniku, 
pripraviť podklady k PPAPu. 

Školenie je určené pre stredný management a manažérov všetkých oddelení v dodávateľských spoločnostiach 
Ford Motor Company. 

Obsah: 

• Úvod do problematiky 

• Definovanie pojmov 

• Požiadavky podľa Ford Motors Company Customer specific requirements 2015 

• Teoretické a praktické znalosti APQP a kontrolných plánov 

• Teoretické a praktické skúsenosti MMOG/ LE 

• Teoretické a praktické znalosti FMEA 

• Teoretické a praktické znalosti MSA 

• Teoretické a praktické skúsenosti PPAP, Service PPAP 

• Teoretické a praktické skúsenosti SPC 

• Tipy a skúsenosti 
 

Doba trvania: 2 dni 

 

 

Dúfam, že Vás naša ponuka zaujala a tešíme sa na našu budúcu spoluprácu.  

V prípade otázok ma prosím kontaktujte, som Vám neustále k dispozícii.  

S pozdravom, 

 

 

Ing. Miroslav Miškovic  
(konateľ, managing director) 

 


