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Názov školenia:  

APQP – komplexné plánovanie kvality projektov 

 

Anotácia školenia:  

Cieľom školenia je oboznámenie a osvojenie si znalosti plánovania kvality v 

podmienkach AUTOMOTIVE prostredníctvom Advanced Product Quality Planning 

(APQP). Postup APQP zahŕňa komplexný proces vývoja nového produktu a 

procesu, poprípade ich významné zmeny. 

 

Skúsený lektor (z prostredia AUTOMOTIVE), oboznámi účastníkov školenia 

s pravidlami a požiadavkami AIAG  nadväznosti na príručku APQP 2. vyd. z roku 

2008 a VDA v nadväznosti na príručky VDA 4 a MLA(RGA) 2.vyd. rok 2010  a 

prípadovými štúdiami prihliadnuc na požiadavky zákazníkov automobilového 

priemyslu. 

 

Hlavné okruhy tém: 

- Úvod / Základy problematiky 

- Základné pojmy, ciele a stanovenie úlohy  

- Fázy vzniku produktu    

- Plánovanie projektu / Riadenie projektu / Tímová práca 

- Požiadavky podľa APQP 

- Požiadavky podľa VDA 4 v aktuálnej verzii 

- Metodiky – VDA – MLA „Zabezpečovania stupňa zrelosti pre nove 

diely“  

- Nástroje kvality / Pomôcky pre jednotlivé fázy 

- Plán kontrol a kontrolné zoznamy  

- Workshop / Skupinová práca 

 

Cieľová skupina účastníkov: 

- pracovníci, ktorí zabezpečujú proces uvoľňovania produktov, 

procesov a transportu z fázy pred-série do sériovej fázy, 

- pracovníci, ktorí zabezpečujú procesnú kvalitu nakupovaných 

dielov, 

- pracovníci, ktorí zabezpečujú komplexné plánovanie kvality 

projektov, 

- pracovníci, ktorí chcú byť oboznámení s problematikou APQP a PPAP, 

- pracovníci zabezpečujúci proces vzorkovania a uvoľňovania 

dodávateľov. 
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Celkový rozsah vzdelávacej aktivity (rozsah 16 hodín): 

   

1. deň: 
09:00 – 09:30 ........... Zahájenie školenia, privítanie účastníkov, organizačné 

pokyny týkajúce sa školenia. 
  
09:30 – 11:00 ........... Úvod / Základy problematiky 

Základné pojmy, ciele a stanovenie úlohy 
  
11:00 – 12:00 .......... Fázy vzniku produktu    

Plánovanie projektu / Riadenie projektu / Tímová práca 
12:00 – 13:00............ Obedňajšia prestávka 
  
13:00 – 14:30 ........... Požiadavky podľa APQP 
14:30 – 15:30 ........... Workshop / Skupinová práca 
15:30 – 16:00............ Súhrn poznatkov za 1. deň školenia. 

Diskusia. 
 
2. deň: 
09:00 – 09:30 ........... Úvodné opakovanie problematiky z prvého dňa školenia. 
09:30 – 12:00 ........... VDA Vznik produktu - Zaistenie stupňa zrelosti pre 

nove diely, Riadenie rizík, eskalácia, hodnotenie 
v projekte 
Kritéria hodnotenia stupňov zrelosti 

  
12:00 – 13:00............ Obedňajšia prestávka 
  
13:00 – 15:30 ........... Workshop / Skupinová práca 

MLA - kritéria merania 
  
15:30 – 16:00............ Súhrn poznatkov zo školenia. 

Diskusia. 
 
 
 
Odborný garant: 
 
Vladimír Repiský 
 

- MLA and APQP – specialist 
- Externý Audítor VDA6.3 

 
Ukončenie školenia: 
Po úspešnom absolvovaní účastníci získajú certifikáty o absolvovaní školenia 
„APQP–komplexné plánovanie kvality projektov; MLA - Zaistenie stupňa zrelosti pre 
nove diely“. 
Certifikát má medzinárodnú validitu. 
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Cena školenia: 
 

 OPEN školenie IN-HOUSE školenie 

 ZÁKLADNÁ CENA ZÁKLADNÁ CENA 

Cena bez DPH / os 335 € 
Individuáná dohoda  s 

klientom 

Cena s DPH / os 402 € 
Individuáná dohoda  s 

klientom 

 
V cene je zahrnuté 

• poplatok za kurz CAE®, 

• rozsiahle školiace materiály, 

• skúsený lektor a audítor s praxou na projektoch v Automobilovom priemysle, 

• občerstvenie. 

 

Uzávierka školenia je 7 dní pred začiatkom konania školenia. 
 
Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších 
účastníkov zľavu vo výške 10 %. 
 
Stornopoplatky: 
 
Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 7 a menej dní pred začiatkom 
konania záväzne objednaného školenia: 
 

• záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi 
účtované žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o 
zaradení náhradníka v e-mailovej podobe. 

• záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi 
účtované storno poplatky vo výške 100% ceny školenia. 

 
 
Spracovanie osobných údajov: 
 
Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva 
namietať spracovanie vašich osobných údajov je uvedené na stránke 
https://www.auditcistoty.com/cleanliness-audits-excellence/kontakt/ v sekcii ZÁSADY 
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV. 
 
 

https://www.auditcistoty.com/cleanliness-audits-excellence/kontakt/

