
POZVÁNKA
NA LICENCOVANÉ ON-LINE

ŠKOLENIE

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. 

Termín a miesto 
konania

Názov 
školenia

Cieľová
Skupina

5. jún 2023 
on-line školenie

Účastnícky poplatok: 
Bežná cena:

Cena pre členov SSK:

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

Jednodňové školenie je určené pre rekvalifikáciu certifikovaných audítorov 
procesu, ktorí nemôžu preukázať vykonanie požadovaného množstva auditov 
procesu k obnove certifikátu audítora - renewal (ID 340).
Školenie môžu taktiež využiť audítori procesu bez certifikácie, ktorí si chcú 
overiť doterajšie skúsenosti z audítorskej praxe a získať nové poznatky pre 
vykonávanie auditov podľa VDA 6.3.

ID 341 VDA 6.3 -  seminár pre certifikovaných procesných audítorov 

Cena bez DPH:  250 € 

Cena bez DPH:  225 €

DPH (20%): 50 €     

DPH (20%): 45 €

Cena s DPH:  300 €        

Cena s DPH:  270 € 



Workshop sa sústreďuje na samostatné spracovanie relevantného obsahu a požiadaviek VDA 6.3 pomocou prípadových 
štúdií.

Počas teoretickej časti školiteľ v skratke zhrnie témy:
• Príprava auditu vrátane analýzy rizika ( korytnačka / databáza vedomostí)
• Vyhodnotenie
• Prezentovanie výsledkov

PROGRAM ŠKOLENIA

3 9 0  , kontrola internetového pripojenia 
9 0 30  Úvod, predstavenie

30 10 00   Priradenie zistení k procesným prvkom
10 00 10 50   P6.2 - P6.4 Príprava auditu (pohľad dodávateľa)

50 11.05   Prestávka
11.05 - 11.50   P6.2 - P6.4 Otvorené otázky – dotazník (pohľad audítora)
11.50 - 12.30   P6.2 - P6.4 Pripravenie stretnutia auditu (pohľad audítora/pohľad dodávateľa)
12.30 - 13.30   Obedová prestávka
13.30 - 14.30   P6.5 - P6.6 Vykonanie auditu (pohľad dodávateľa a audítora)
14.30 - 14.45   Prestávka
14.45 - 15.45   Zistenia, Vyhodnotenie auditu
15.45 - 16.25   Vyhodnotenie a prezentácia výsledkov, akčný plán
16.25 - 17.00   Záver a diskusia
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