
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: TRIGO pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre kvalitu

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. 

CSR3 of Stellantis – Špecifické požiadavky spoločnosti Stellantis 

760 152 912

Slovenská spoločnosť pre kvalitu, Šoltésovej 14, Bratislava

Školenie je určené pre predstaviteľov oddelenia kvality,  výroby, logistiky, údržby, členom 
projektového a industrializačného tímu.

30. - 31. máj 2022, Nové Mesto nad Váhom



Školenie predstavujúce špecifické požiadavky spoločnosti Stellantis, ktoré popísané v SQM (Príručka kvality pre 
dodávateľov) ako aj v CRS (špecifických požiadavkách zákazníka. Školenie je určené pre partnerov spoločnosti Stellantis 
v rámci vašej organizácie.

Cieľom tohto školenia je:
• Získať prehľad o dokumentácii a aplikáciách PSA.
• Identifikovať uplatniteľné požiadavky v životných fázach spolupráce s PSA.
• Ujasniť prepojenie medzi špecifickými požiadavkami spoločnosti Stellantis a požiadavkami IATF.
• Prakticky vysvetliť všetky požiadavky na spoluprácu so spoločnosťou Stellantis.
• Vyhodnotiť aktuálne používané postupy, navrhnúť príležitosti na zlepšenie aktuálneho stavu

Školiteľ
Školiteľ, pracuje v spoločnosti TRIGO Slovakia od Apríla 2016 ako Senior QEC (Quality Expert Consulting) inžinier. 
Hlavnou činnosťou sú zákaznícke audity (vykonaných 90+ NSA /New Supplier Assessment/ auditov pre nových 
dodávateľov spoločnosti Stellantis, QSB+), špecifické školenia Stellantis (APQP/PPAP, QIP V4 /QSB+, NSA/, CSR of 
Stellantis, a iné). 



Program školenia 

1. deň

Špecifické požiadavky Stellantis – predstavenie 
• CSR – Špecifické požiadavky zákazníka
• SQM – Príručka kvality pre dodávateľov
• B2B portál
• Hlavné aplikácie Stellantis
• Vzťahy dodávateľov Stellantis
• Riadenie dokumentácie

1. Časť – Kontraktuálne požiadavky
• Podmienky vyžadované spoločnosťou Stellantis
• Zameranie na QIP /NSA – hodnotenie nových dodávateľov/
• Krátky kvíz

2. Časť – Požiadavky na základné nástroje riadenia
• Predstavenie špecifického procesu APQP & PPAP / aplikácia PLM
• Krátka hra ohľadne APQP & PPAP
• FMEA
• MSA & SPC
• Status dodávateľa vo vzťahu k týmto požiadavkám

3. Časť – Požiadavky týkajúce sa vývoja produktu/procesu
• Predstavenie CTF / CSE / CS / PCP
• Riadenie nástrojov
• Výrobné kapacity
• Označovanie vzoriek (Pastillage)
• Posudzovanie procesu
• Krátky kvíz & Status spoločnosti týkajúci za prebraných požiadaviek



Program školenia

2.deň

Časť 4 – Požiadavky týkajúce sa sériovej výroby
• Reverzná FMEA

Logistické požiadavky: MMOG/LE & MLP
• Layer Process Audits
• Spätná sledovateľnosť
• Požiadavky na rework & opravy produktov
• Riadenie dodávateľov
• Kontrolný plán
• Plánovanie výroby
• Krátky kvíz a Status spoločnosti týkajúci sa prebraných požiadaviek

Part 5 – Požiadavky týkajúce sa výkonnosti spoločnosti
• Predstavenie procedúry GP5+
• SQD Bidlist
• GP12 – Múr kvality v projektovej fáze
• CS1 / CS2
• Krátky kvíz a Status spoločnosti týkajúci sa prebraných požiadaviek

Part 6 – Požiadavky týkajúce sa zmenového riadenia
• BTAB
• Zmenové riadenie
• Status spoločnosti týkajúci sa prebraných požiadaviek
• FINÁLNA hra (CSR Puzzle)




