
7.

POZVÁNKA

ON-LINE

Účastnícky poplatok: 

Cena bez DPH     DPH (20%)        Cena s DPH 

Prevodný príkaz: 
banka: Tatra Banka a. s., 
číslo: 2621535285/1100 
VS:   
KS: 0308  
IČ DPH: SK2020699527 

Garant a organizátor: SNECI and Slovak Society for Quality

Kontakt: 

E-mail:

Prihlášky: 

trainings

 
 7 dní pred školením 

 

Termín a miesto 
konania

Názov 
školenia

Cieľová 
Skupina

Na základe záväznej prihlášky Vám zašleme potvrdenie o registrácii. Po obdržaní registrácie, nám prosím, obratom zašlite záväznú objednávku, na základe ktorej 
Vám bude po absolvovaní školenia/skúšky zaslaná faktúra na úhradu. V prípade neúčasti je možné odhlásiť účastníka najneskôr 7 pracovných dní pred konaním. 
Účastnícky poplatok sa nevracia, je možné vyslať náhradníka. 

GLOBAL MMOG/LE STANDARD V5

740 148 888

Slovenská spoločnosť pre kvalitu, Šoltésovej 14, Bratislava

Školenie GLOBAL MMOG/LE je určené dodávateľom automobilového priemyslu, ktorí 
majú záujem hodnotiť svoje logistické schopnosti a poukázať na slabé miesta v ich 
logistickej organizácii. Global MMOG/LE Standard je tým správnym nástrojom na 
dosiahnutie týchto cieľov, neustále zlepšovanie logistických štandardov, výrazné 
znižovanie nákladov na logistiku a splnenie očakávaní zákazníkov. Global MMOG/LE je 
nástroj na hodnotenie logistiky odporúčaný spoločnosťou GALIA/ODETTE 

Školenie je určené pre riaditeľov závodu, manažérov logistiky, koordinátori / logistici, 
špecialisti / pracovníci skladu, pracovníci expedície, inžinieri systémov kvality, interní 
audítori.

13. - 14. október 2022 
On-line školenie



Objasniť účastníkom identifikovanie slabých miest a neustále zlepšovanie, logistické štandardy, výrazné zníženie 
nákladov na logistiku, integrácia logistického oddelenia a jeho zamestnancov na správnom mieste v rámci organizácie. 
Splnenie zakazníckych požiadaviek OEM.

Požiadavkz na účastníka
• Skúsenosti v automobilovom priemysle
• znalosti z logistiky

Ukončenie školenia
Získané poznatky sa hodnotia na konci školenia prostredníctvom kvízu. Účastníci dostanú certifikát o absolvovaní 
školenia s medzinárodnou platnosťou.

Školiteľ
školenie vedie odborník na logistiku certifikovaný spoločnosťou GALIA na vykonávanie auditov Global MMOG/LE.

Obsah školenia
• Úvod - História a kontext Global MMOG/LE
• Prepojenie medzi Global MMOG/LE a IATF16949
• Predstavenie hodnotiaceho nástroja Global MMOG/LE V5
• Slovník pojmov a definície
• Audit vs. sebahodnotenie
• Techniky kladenia otázok
• Global MMOG/LE V5 kritéria podľa podkapitol – Podporné doklady, Kľúčové body, dokumenty, ktoré sa majú

validovať, osoby, ktoré sa majú hodnotiť, vysoká miera zlyhania – kritériá, Analýza 43 kritérií F3 a 79 kritérií F2
pomocou použitia “Matrice Initiale”

• Predstavenie hodnotiaceho procesu, Príprava, návšteva, úvodné stretnutie, vedenie rozhovorov
• Analýza rozdielov a tvorba akčného plánu, Akčný plán, Následné stretnutie „Restitution meeting“, Záverečná správa
• Predloženie výsledkov zákazníkovi
• Následný proces po sebahodnotení - monitorovanie akčného plánu
• Predstavenie novej platformy MMOG.np
• Praktické cvičenie na platforme MMOG.np
• Výhody prístupu Global MMOG/LE, Záver – Okrúhly stôl– Ďalšie kroky pre každého účastník
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