
7.

POZVÁNKA

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: Slovenská spoločnosť pre kvalitu, Šoltésovej 14, 
811 08 Bratislava

Kontakt: 

E-mail:

Prihlášky: 

trainings@ssk.sk

 
 

Termín a miesto 
konania

Názov 
školenia

Cieľová 
Skupina

AS/EN 9100 Zoznámenie sa s požiadavkami systému manažérstva kvality v letectve, 
kozmonautike a obrane

7. november 

165 33 198

Školenie je určené inžinierom kvality, interným audítorom, systémovým inžinierom 
kvality, manažérom kvality prípadne rozšírené znalosti pre stredný manažment 
zameraný na letecký priemysel v dodávateľskom reťazci.  



Objasniť účastníkom školenia základné požiadavky normy AS/EN 9100, ktorej základom je ISO 9001 s dôrazom na 
rozšírené požiadavky systému kvality v leteckom priemysle pre zabezpečenie kvality pri konštrukcii, vývoji, výrobe, 
inštalácii a servise. 

Školenie bude ukončené vedomostným testom.
 
Iné požiadavky: Základné znalosti normy ISO 9001

Školiteľ

V r.2005 ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka / Fakulte 
priemyselných technológií v Púchove v odbore Materiálové inžinierstvo s špecializáciou chémia, technológia výroby 
gumy. Od r.2005 pôsobenie v automobilovom priemysle ako chemický laborant, technik kvality, vedúca laboratória a 
zmocnenec pre životné prostredie. Od r. 2010 pôsobenie na pozícií ako systémový inžinier kvality pre automobilový, 
letecký a motorkársky priemysel. Od r. 2017 Koordinátor vzdelávania a zodpovedný za systém manažmentu. Od 
r.2019 Zodpovedný za systém manažmentu (IATF16949, EN9100, ISO14001), koordinátor vzdelávania, BOZP, 
pracovnej zdravotnej služby a činnosti súvisiace s ochranou zdravia pri práci. Od r. 2021 Zodpovedný za systém 
manažmentu (IATF16949, EN9100, ISO14001) priamo podriadený konateľovi spoločnosti a vedúcemu kvality.



P

08.00 – 08.30 Registrácia a kontrola on-line pripojenia
08.30 – 09.00 Úvod, predstavenie, očakávania                  

09.00 – 09.45 Všeobecné informácie a výklad normy EN 9100, štruktúra podľa PDCA, predmet, normatívne 

                            odkazy, požívané termíny a definície, Kontext organizácie (4)    

09.45 – 10.00 Prestávka
10.00 – 10.45 Vedenie (5), (Leadership), Plánovanie (6) s riadením rizík a príležitosti, ciele kvality a plánovanie ich  

                           dosiahnutia, plánovanie zmien 

10.45 – 11.15 Podpora (7) s zameraním na zdroje, kompetencie, povedomie, komunikáciu a dokumentované 

                            informácie

11.15 - 12.00 Operatívne riadenie (8) s zameraním na plánovanie a riadenie, požiadavky na produkt a služby

12.00 – 13.00 Obedná prestávka 
13.00 – 13.45  Operatívne riadenie (8) ďalšia časť s zameraním návrh a vývoj produktu a  služby, riadenie externe 

                            poskytovaných procesov, produktov a služieb

13.45 – 14.00 Prestávka
13.45 – 14.45 Operatívne riadenie (8) pokračovanie s  zameraním na výrobu a poskytovanie služieb s  riadením, 

                            identifikáciou a  spätnou sledovateľnosťou, uvoľňovanie produktu a  služieb, riadenie nezhodných 

                            výstupov

14.45 – 15.15 Hodnotenie výkonnosti (9) s zameraním na monitorovanie, meranie, analýza a vyhodnotenie, 

                            spokojnosť zákazníka, interný audit a preskúmanie manažmentom (vstupy, výstupy) 

15.15 – 15.45 Zlepšovanie (10) s  všeobecnými požiadavkami, zameranie na nezhodu a nápravné opatrenia a 

                            neustále zlepšovanie

15.45 - 16.00 Vedomostný test, vyhodnotenie

16.00  Záver a diskusia




