
POZVÁNKA
NA  LICENCOVANÉ ONLINE 

ŠKOLENIE 

Účastnícky poplatok: 

Cena bez DPH:  430 €     DPH (20%): 86 €         Cena s DPH:   516 € 

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

Kontakt: 

E-mail:

Prihlášky: 

Garant a organizátor: 

Slovenská spoločnosť pre kvalitu, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava

Na základe záväznej prihlášky vám zašleme faktúru na plnú sumu za školenie. Úhradou faktúry si zabezpečíte účasť na školení. 
Neuhradením faktúry je Vaša záväzná prihláška považovaná za bezpredmetú. V prípade neúčasti je možné odhlásiť sa najneskôr 5 
pracovných dní pred konaním školenia. Účastnícky poplatok sa nevracia, je možné vyslať náhradníka.  

Termín a miesto 
konania

Názov 
školenia

Cieľová
Skupina

ID 410 VDA 2 - Uvoľnenie výrobného procesu a produktu

Pracovníci zodpovední za uvoľnenie výrobných procesov a produktov, inžinieri kvality, 
pracovníci nákupu, vývoja, logistiky alebo výroby. 

13. - 14. december 2021
online školenie

Mgr. Miroslava Mrázová  

vda@ssk.sk
V prípade záujmu zašlite prosím vyplnenú prihlášku 
najneskôr 5 dní  pred školením e-mailom  na vyššie 
uvedené kontakty. 

www.ssk.sk



Objasniť účastníkom školenia VDA 2 proces uvoľnenia výrobného procesu a produktu (PPF proces, resp. PPA proces) a 
zodpovednosti jednotlivých zainteresovaných strán. Cieľom je aj objasniť plánovanie a koordináciu PPF procesu a 
integrovať ho do projektovej fázy. Oboznámite sa so spúšťacími kritériami pre PPF proces a dôkazmi pre interné a externé 
uvoľnenie. Postup uvoľnenia výrobného procesu a produktu je možné použiť aj pre softvér ako produkt, respektíve ako 
časť produktu. 

Program školenia

1. DEŇ

08.00 – 08.30 Registrácia účastníkov, úvod, predstavenie, Agenda
08.30 – 09.00 Kapitola 1 – prečo potrebujeme postup uvoľnenia výrobného procesu a produktu (proces PPF)?  
09.00 – 09.40 Kapitola 2 – Odsúhlasenie postupu PPF
09.40 – 09.55 Prestávka 
09.55 – 11.40 Kapitola 2 – Odsúhlasenie postupu PPF - pokračovanie
11.40 – 12.30 Obedná prestávka 
12.30 – 14.30 Kapitola 3 – Cesta k zákazníckemu rozhodnutiu
14.30 – 14.45 Prestávka 
15.00 – 16.30 Kapitola 3 – Cesta k zákazníckemu rozhodnutiu – pokračovanie
             16.30 Záver a diskusia

2. DEŇ

08.00 – 08.10 Privítanie, krátky úvod, Agenda
08.10 – 09.15 Kapitola 4 – Iniciačná matica: Zmeny  
09.15 – 09.30 Prestávka 
09.30 – 11.30 Kapitola 5 – „Čo urobím, keď...?“
11.30 – 12.30 Obedná prestávka 
12.30 – 12.55 Kapitola 5 – „Čo urobím, keď...?“ - pokračovanie
12.55 – 13.50 Kapitola 6 – Postup PPF za sťažených podmienok
13.50 – 14.05 Prestávka 
14.05 – 15.35      Kapitola 6 – Postup PPF za sťažených podmienok - pokračovanie
15.35 – 16.25 Test, vyhodnotenie, sumár
             16.25    Záver 




