
FMEA – AIAG A VDA 
HARMONIZOVANÉ VYDANIE

POZVÁNKA NA ŠKOLENIE

CHARAKTERISTIKA
FMEA metodika prechádza významnou 
zmenou. Dva základné prístupy k FMEA v 
automobilovom priemysle, reprezentované 
dvojicou príručiek AIAG a VDA sa 
zjednocujú. Výsledkom niekoľkoročnej 
snahy o harmonizáciu je nový spoločný 
FMEA manuál AIAG a VDA.

Metodika FMEA rozdelená na sedem 
krokov:

1. Plánovanie a príprava

2. Analýza štruktúry

3. Analýza funkcií

4. Analýza vád

5. Analýza rizík

6. Optimalizácia

7. Dokumentácia výsledkov

Zmeny v FMEA formulári, napríklad 
doplnenie „Confidence level“ a rozšírenia 
položky prvého stĺpca formulára. 
Rozšírenia popisu funkcie (a hierarchia a 
vzájomné väzby rôznych chýb).

Zmeny v hodnotiacich tabuľkách pre 
Význam, Výskyt a Odhaliteľnosť. 
Napríklad Význam 10 je s väzbou na 
bezpečnosť, 9 súvisí so Zákonnými 
požiadavkami.

Nahradenie celkového hodnotiaceho 
čísla RPN hodnotením AP („Action 
Priority“ - Priorita pre akciu).

Doporučené opatrenia rozdelené 
do dvoch stĺpcov podľa cieľa, buď 
Preventívne alebo Detekčné opatrenia. 
Doplnený aj údaj o stave opatrenia. 
Povinnosť dokumentovať efektivitu 
opatrení pred zmenou ich stavu na 
„zavedené“.

To sú len niektoré zo zmien ktoré nové 
vydanie prináša.

Školenie je zamerané na FMEA Procesu.

Lektor: Mgr. Roman Brziak

(Train the trainer certificate No E 4958)

RÁMCOVÝ PROGRAM ŠKOLENIA
Začiatok prvého dňa je o 8,30h – do 
16,30 h.

Začiatok druhého dňa je o 8,00h – do 
16,00 h.

In Partnership with:

KONTAKT
Organizačný garant:

Lenka Hrabčáková

SGS Slovakia spol. s r.o.

Kysucká 14

040 11 Košice

 M: +421 918 508 338

 F: +421 55 78 361 20

 lenka.hrabcakova@sgs.com

Odborný garant:

IAA SK s.r.o.

 (+421) 907 309 547

 adriana.brziakova@iaa.cz

Organizačné pokyny pre 
účastníkov nájdete na str. 2 a 
záväznú prihlášku na str. 3

mailto:lenka.hrabcakova%40sgs.com?subject=


ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV

CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY:

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 414 EUR =

345 EUR + 20% DPH

V účastníckom poplatku sú zahrnuté:

• náklady spojené  s realizáciou školenia, 

• tlačené školiace materiály, 

• občerstvenie a obedy počas školenia, 

• vystavenie certifikátu pre úspešných absolventov školenia.
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ÚČASTNÍCKY POPLATOK uhraďte 
prosím bezodkladne po uzávierke 
školenia, kedy dostanete definitívne 
potvrdenie, že sa školenie bude 
realizovať v plánovanom termíne. Detaily 
ohľadne úhrady nájdete nižšie v záväznej 
prihláške!
UBYTOVANIE NIE JE SÚČASŤOU 
ÚĆASTNÍCKEHO POPLATKU.
Daňový doklad (faktúra) a osvedčenia 
Vám budú zaslané poštou po ukončení 
školenia na adresu uvedenú v záväznej 
prihláške. 

INFORMÁCIE O MIESTE ŠKOLENIA:
Žilina, Galéria SOHO 1 – konferenčná 
miestnosť, 7. poschodie
Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
www.soho1.sk
Parkovanie je zdarma v areáli Galérie 
SOHO 1.

PODMIENKY ÚČASTI:
• včasne telefonické nahlásenie účasti 

(kvôli rezervácii miesta),
• zaslanie vyplnenej prihlášky najneskôr 

do uzávierky školenia e-mailom na 
adresu: lenka.hrabcakova@sgs.com

• úhrada účastníckeho poplatku 
prevodným príkazom, alebo poštovou 
poukážkou po uzávierke školenia, 
kedy dostanete definitívne potvrdenie, 
že sa školenie bude realizovať v 
plánovanom termíne. 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
SGS Slovakia si vyhradzuje právo 
presunúť termín konania školenia pre 
okolnosti, ktoré nemôže ovplyvniť (zásah 
vyššej moci, náhla práceneschopnosť 
lektora). Taktiež si vyhradzuje právo na 
zmenu lektora a miesta konania školenia. 
SGS Slovakia si vyhradzuje právo 
neuskutočniť plánované školenie, ak 
sa do uzávierky záväzne neprihlási viac 
ako 10 účastníkov. Účastníci, ktorých 
prihlášky budú doručené po naplnení 
kapacity, môžu byť po predchádzajúcom 
ozname presunutí na náhradný termín 
školenia.

Organizačný garant je oprávnený pri 
prezentácii vyžiadať si od účastníkov 
kópiu prihlášky a doklad o zaplatení 
školenia, t.j. fotokópiu výpisu z účtu, na 
ktorom je čiastka odpísaná.
Ubytovanie a dopravu na miesto konania 
školenia si účastníci zabezpečujú 
individuálne.
V prípade, že sa prihlásený účastník 
nebude môcť zúčastniť školenia, 
upozorňujeme, že ÚČASTNÍCKY 
POPLATOK NEVRACIAME!  
Odporúčame vyslať náhradníka.

http://www.soho1.sk
mailto:lenka.hrabcakova%40sgs.com?subject=
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POTVRDENIE O ÚHRADE ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU: 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA (PRIHLÁŠKA JE URČENÁ PRE 1 ÚČASTNÍKA)

Týmto potvrdzujeme, že sme sa oboznámili s organizačnými pokynmi pre účastníkov (str. 2) a po uzávierke školenia uhradíme 
prevodným príkazom sumu 414 EUR s DPH na účet spoločnosti SGS Slovakia s.r.o., IBAN SK68 8130 0000 0020 1350 0118, ktorý 
je v Citibank Europe plc., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava,  IČO: 313 50 810, IČ DPH: SK2020315099, Variabilný symbol: 
600629, Špecifický symbol: Vaše IČO

PODPIS

Vyplnenú záväznú prihlášku pošlite najneskôr do uzávierky školenia e-mailom na 
adresu: lenka.hrabcakova@sgs.com.

Daňový doklad (faktúra) a osvedčenie Vám budú zaslané poštou po ukončení školenia 
na adresu uvedenú v prihláške. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: Lenka 
Hrabčáková (m: +421 918 508 338).

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI A SPOLOČNOSTI:

MENO A PRIEZVISKO, Titl.

E-MAIL TELEFÓN

NÁZOV SPOLOČNOSTI

FAKTURAČNÁ ADRESA

IČO IČ DPH

BANKA Č. ÚČTU

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA (ak je iná ako fakturačná)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ:

TERMÍN: MIESTO KONANIA: UZÁVIERKA ŠKOLENIA: VARIABILNÝ SYMBOL:

24. - 25. FEBRUÁR 2020 ŽILINA, GALÉRIA SOHO 1, 
KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ, 7.P. 17. FEBRUÁR 2020 600629

mailto:lenka.hrabcakova%40sgs.com?subject=


WWW.SGS.COM
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