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Názov vzdelávacej aktivity:  

Praktický workshop - Príprava na skúšku Interného/Externého Audítora k 

výkonu procesných auditov podľa VDA 6.3 

 

Anotácia:  

Cieľom workshopu je osviežiť a zopakovať si vedomosti a poznatky získané na 

predošlých školeniach VDA 6.3, okrem iného aj pomocou praktických cvičení pripraviť 

interných audítorov na skúšku Interného/Externého audítora procesu podľa 

aktuálnej normy VDA 6.3:2016 

 

Skúsený lektor a externý procesný audítor (z prostredia AUTOMOTIVE), 

oboznámi účastníkov workshopu s prípadovými štúdiami a formou workshopu 

oboznámi o metodikách činností, ktoré sa vykonávajú v každej etape procesu 

auditovania v súlade s príručkou procesný audit VDA 6.3:2016. 

 

Hlavné okruhy tém: 

₋ Požiadavky na systém – základné pojmy 

₋ Prehľad publikáciou VDA 6.3:2016  

₋ Procesne orientovaný prístup. 

₋ Audity – proces ako taký 

₋ Otázky z katalógu pre jednotlivé prvky a pod prvky P2, P3, P4, P5, 

P6, P7 

₋ Správa z auditu -  VDA 6.3 Analysis-Tool 

₋ Potencionálna analýza – P1 

₋ Cvičenia – praktické príklady 

 

Cieľová skupina účastníkov: 

₋ Interný audítori procesu podľa VDA 6.3, a záujemcovia / budúci 

externý audítori. 

₋ 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. 
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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 – 10:00 ...........  Prehľad publikáciou VDA 6.3:2016 

Ako prvý krok a opakovaní delegáti dostanú všeobecný 
prehľad o jednotlivých kapitolách VDA 6.3 červená 
kniha.  
Stručná pozornosť sa venuje častiam s najdôležitejšími 
zmenami. 

  
10:00 – 10:30 ........... Procesne orientovaný prístup. 

Zopakovanie procesne orientovaného prístupu k analýze 
rizika pomocou modelu korytnačky. Príprava na 
skupinové cvičenie, ktoré nasleduje a slúži ako „zahrievací“ 
pre rekvalifikáciu. 

  
10:30 – 11:30 ........... Cvičenie. 

Praktický nácvik – príprava modelu korytnačky na vybrané 
procesy účastníkmi.  
Práca v skupinách. Následné spoločná prezentácia. 

  
11:30 – 12:30............ Obedňajšia prestávka 
  
12:30 – 13:00............ Proces Auditu 

Každá jednotlivá fáza procesu je vysvetlená v plnom 
rozsahu. Osobitný dôraz sa kladie na dôležitosť prípravnej 
fázy. 

  
13:00 – 13:30 ........... Otázky z katalógu: Prvok P2 

Vo všeobecnosti sú diskutované iba nové / modifikované 
otázky. 

  
13:30 – 14:00 ........... Otázky z katalógu: Prvok P3 

Vo všeobecnosti sú diskutované iba nové / modifikované 
otázky. 

  
14:00 – 14:30 ........... Otázky z katalógu: Prvok P4 

Vo všeobecnosti sú diskutované iba nové / modifikované 
otázky. 

  
14:30 – 15:30 ........... Cvičenie. 

Praktický nácvik – prideľovanie otázok z katalógu pre 
prvky P2,P3,P4 k predpísaným zisteniam. 
Účastníci pracujú jednotlivo, spoločné vyhodnotenie 

  
15:30 – 16:00 Záver 1. dňa ( Otázky k prebratým témam, v danom dni ). 
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2. deň: 
09:00 – 09:30 ........... Otázky z katalógu: Prvok P5 

Vo všeobecnosti sú diskutované iba nové / modifikované 
otázky. 

  
09:30 – 10:00 ...........  Otázky z katalógu: Prvok P6 

Vo všeobecnosti sú diskutované iba nové / modifikované 
otázky. 

  
10:00 – 10:30 ........... Otázky z katalógu: Prvok P7 

Vo všeobecnosti sú diskutované iba nové / modifikované 
otázky. 

  
10:30 – 11:30 ........... Správa z auditu -  VDA 6.3 Analysis-Tool 

Zmeny v obsahu, hodnotenie, pravidlá pre znižovanie 
celkového hodnotenia 

  
11:30 – 12:30 ........... Obedňajšia prestávka 
  
12:30 – 13:30............ Cvičenie: 

Praktický nácvik – prideľovanie otázok z katalógu pre prvky 
P5,P6,P7 k predpísaným zisteniam. 
Účastníci pracujú jednotlivo, spoločné vyhodnotenie  

  
13:30 – 14:00 ........... Potencionálna analýza – P1 

Obsah procesného prvku používaného v spojení 
výberového konania v dodávateľskom reťazci. 
Prezentované sú len zhrnutia a zmeny. Okrem toho sa 
diskutuje o zložení otázok. 

  
14:30 – 15:30 ........... Cvičenie: 

Prípadové štúdie. 
Účastníci pracujú jednotlivo, spoločné vyhodnotenie 

  

15:30 – 16:00 ........... Súhrn poznatkov zo školenia. 
Diskusia a ukončenie. 

 
 
Rozsah školenia: 
2 dni. 
 
 
Odborný garant: 
Vladimír Repiský 
 

- Licencovaný audítor VDA 6.3 a Licencovaný audítor 
CAE® 
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Ukončenie školenia: 
Po úspešnom absolvovaní účastníci získajú certifikáty o absolvovaní školenia 
„Praktický workshop - príprava Externého auditora k výkonu procesných 
auditov podľa VDA 6.3“.  
 
 
Cena školenia: 
 

 OPEN školenie IN-HOUSE školenie 

 ZÁKLADNÁ CENA ZÁKLADNÁ CENA 

Cena bez DPH / os 395 € 
Individuáná dohoda  s 

klientom 

Cena s DPH / os 474 € 
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 kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu. 

 

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 kurzu: 

 

• 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% kurzovného. 

 

 

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/

