
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

IMDS (International Material Data System)

21. november  

235 47 28

Školenie je určené inžinierom a technikom kvality, interným audítorom, laboratórnym 
technikom v automobilovom priemysle.

Predpoklad účasti na školení je, aby účastník mal základné poznatky z materiálov, 
skúsenosti s materiálovými certifikátmi podľa EN 10204 Typ 3.1 (ako napr.atesty, CoC).  



Objasniť účastníkom školenia užívateľské prostredie v databáze. Účastníci školenia sa oboznámia so základnými 
poznatkami a postupmi vytvárania materiálových listov (MDS – materiál data sheet), odosielanie, schvaľovanie  MDS 
podľa požiadaviek v automobilovom priemysle. 

Iné požiadavky: Účastníci školenia musia mať zriadený prístup do IMDS databázy cez www.mdsystem.com

IMDS verzia:

Aktuálna platná verzia je 13.1 z dňa 26.1. 2022

Plánovaná aktualizácia IMDS 13. 2. na 27. 4. 2022

Školenie bude ukončené vedomostným testom.

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 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 – 09.30 Všeobecné informácie a orientácia v IMDS databáze (FAQ, novinky IMDS a iné), vysvetlenie 

základných pojmov   
09.30 –10.30 Základná štruktúra IMDS databáze IMDS databázy s funkciami a príkazovými riadkami (základné 

rozdelenie, vyhľadávanie materiálov, semi-komponenty a  komponenty, oboznámenie sa s ďalšími 
požiadavkami  GADSL / REACH v databáze)

10.30 – 10.45 Prestávka 
10.45 – 11.15 Vyhľadávanie materiálov (vytvorenie, schválenie, publikovanie) praktické cvičenie 
11.15 - 12.15 Tvorba materiálových listov: vytváranie a dodržiavanie podmienok pre vytváranie materiálov v MDS 
12.15 – 13.15 Obedná prestávka 
13.15 – 14.15  Tvorba materiálových listov:  kontrola vytvorených MDS, rôzne typy schvaľovania, zasielanie MDS na       

schválenie k zákazníkovi
14.15 – 15.45 Praktické cvičenia, ďalšie funkcie v IMDS databáze 
14.45 – 15.00 Prestávka 
15.00 – 15.30 Ako správne čítať materiálový list, diskusia problémy z praxe, typy a triky  
15.30 - 16.00 Vedomostný test, vyhodnotenie

16.00 Záver a diskusia




