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POZVÁNKA
NA NELICENCOVANÉ 

Termín a miesto 
konania

Názov 
školenia

Cieľová 
Skupina

Analýza meracích systémov podľa VDA 5

9. - 10. február 2 3
prezenčné školenie v Novom Meste nad Váhom

Inžinieri, technici, majstri a odborný personál z plánovania výroby, oblasti 
kvality, ktorí sú zodpovední za zisťovanie a hodnotenie spôsobilosti 
kontrolných prostriedkov.

Kontakt: 

E-mail:

Prihlášky: 

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

Garant a organizátor:

 Slovenská spoločnosť pre kvalitu, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava

Na základe záväznej prihlášky Vám zašleme potvrdenie o registrácii. Po obdŕžaní registrácie, nám prosím, 
obratom zašlite záväznú objednávku, na základe ktorej Vám bude po absolvovaní školenia zaslaná faktúra na 
úhradu. V prípade neúčasti je možné odhlásiť účastníka najneskôr 5 pracovných dní pred konaním. Účastnícky 
poplatok sa nevracia, je možné vyslať náhradníka. Vyhradzujeme si právo v prípade potreby zmeniť prezenčné 
školenie na online školenie. 

Účastnícky poplatok: 
Bežná cena: Cena bez DPH:  335 €     DPH (20%): 67 €        Cena s DPH:  402 €        

Mgr. Miroslava Mrázová / + 421 905 956 311 

konferencie@ssk.sk

V prípade záujmu zašlite prosím vyplnenú prihlášku 
najneskôr 7 dní pred školením e-mailom na vyššie 
uvedené kontakty.

www.ssk.sk



Cieľom školenia je účastníkov oboznámiť s príručkou VDA 5 a na praktických príkladoch precvičiť postupy pre stanovenie 
neistot a preukázania zhody. 

Školenie je určené pre pracovníkov útvaru metrológie, pracovníkom kontroly, manažérom kvality a ďalším pracovníkom v 
automobilovom priemysle, ktorí majú na starosti kontrolu, stanovenie spôsobilosti kontrolných prostriedkov a preukázanie 
zhody so špecifikáciou. 

Obsah
• požiadavky IATF 16949 na riadenie monitorovacích a meracích zariadení

• prehľad požiadaviek súvisiacich noriem a predpisov

• štruktúra a oblasť použitia predpisu VDA 5

• koncepcia kontroly a určenie spôsobilosti kontrolného procesu

• vplyv na neistotu a výsledkov merania a hodnotenia použiteľnosti kontrolných prostriedkov

• poskytnutie dôkazu spôsobilosti kontrolných procesov

• prihliadnutie na neistotu merania a určenie intervalov zhody




