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Názov školenia:  

Global 8D – Metóda riešenia reklamácií 

 

Anotácia školenia:  

Cieľom školenia je oboznámenie a osvojenie si metódy Global 8D ako nástroja 

riadenia kvality využívaného  nie len v automobilovom priemysle a priamo 

nadväzujúcich a vyžívaných nástrojov kvality pre riešenie problémov a identifikáciu 

príčin, ale aj oboznámenie so súvisiacimi požiadavkami noriem ISO 9001 a IATF 

16949. 

 

Skúsený lektor (z prostredia AUTOMOTIVE), oboznámi účastníkov školenia 

s prípadovými štúdiami a formou workshopu oboznámi o metodikách činností, ktoré 

sa vykonávajú v každej etape procesu riešenia reklamácií vyžitím metódy Global 8D. 

 

Hlavné okruhy tém: 

• Požiadavky na systém – základné pojmy 

• Základné požiadavky z manažérstva  kvality ISO 9001 a IATF 16949 

• Pravidlá pri reklamácii - 8D 

• Nástroje pre systematickú identifikáciu  príčin a analýza príčin, Ishikawa, 

metodika 5Why 

• Popis a analýza problému, špecifikácia  problému 

• Analýza príčin a výber kľúčových príčin 

• Opatrenia na zamedzenie problémov 

 

 

Cieľová skupina účastníkov: 

• pracovníci, ktorí zabezpečujú procesnú kvalitu, 

• pracovníci z oblasti riadenia kvality, 

• pracovníci, ktorí sa podieľajú na monitorovanie a riadenie dodávateľov, 

• pracovníci, ktorí chcú byť oboznámení s požiadavkami zabezpečenia kvality 

a riešením interných a externých nezhôd, 

• pracovníci podieľajúci sa na zlepšovaní procesov. 

 

 

  



 

Centrum vzdelávania - IMS, s.r.o.  IČO: 36 825 069 
M. R .Štefánika 4/1376  DIČ: 2022441344 
054 01 Levoča  IČ DPH: SK 2022441344 

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity (rozsah 8 hodín): 

 
1. deň: 
 
09:00 – 11:00 ........... Úvod do problematiky - základné pojmy 

Základné požiadavky z manažérstva  kvality ISO 9001 
a IATF 16949 

11:00 – 12:30 ........... Metoda Global 8D 
Pravidlá, postupy,  
problém – príčina – následok - opatrenie  
Identifikovanie problémov - metodika 

  
12:30 – 13:00............ Obedňajšia prestávka 
  
13:00 – 15:30............ Analýza príčin – výber kľúčových príčin 

Ishikawa, 5xWhy?,  
Návrh a výber nápravných opatrený 
Metodiky monitorovania efektívnosti nápravných opatrení 
 
Workshop – skupinové cvičenia 

  
15:30 – 16:00............ Súhrn poznatkov zo školenia. 

Diskusia. 
 
Rozsah školenia: 
1 deň. 
 
Odborný garant: 
 

Vladimír Repiský 
 

- Licencovaný audítor VDA 6.3 

- Licencovaný audítor CAE® 

 
Ukončenie školenia: 
Po úspešnom absolvovaní účastníci získajú certifikáty o absolvovaní školenia „Global 
8D – Metéda riešenia reklamácií“.  
Certifikát má medzinárodnú validitu. 
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Cena školenia: 
 

 OPEN školenie IN-HOUSE školenie 

 ZÁKLADNÁ CENA ZÁKLADNÁ CENA 

Cena bez DPH / os 225 € 
Individuáná dohoda  s 

klientom 

Cena s DPH / os 270 € 
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/

