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Vybrané referencie – tréningové programy a projekty zlepšovania procesov: 
ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, Continental, Cikautxo, GETRAG, HELLA Slovakia, 
Hewlett-Packard, KIA, KNAUF, LEONI, Marel, MIBA Steeltec, MIBA Sinter, Mondi SCP, 
Nidec Global Appliance, PosAm, Reydel, Schaeffler, Semikron, Slovenská sporiteľňa, 
Slovnaft, ŠKODA Auto, Tatra banka, Vaillant, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, ZF Slovakia

Školenia a podpora praktickej aplikácie metód 
zlepšovania procesov 
FBE je pre nás dlhoročným partnerom v oblasti rizikových analýz. Ich odborné 
a moderačné skúsenosti využívame už viac ako 20 rokov pri nábehoch nových 
modelov, ale aj pri zmene výrobných procesov. Ako posledný príklad spolupráce 
môžem uviesť vypracovanie nových harmonizovaných FMEA pre integráciu modelu 
ŠKODA Karoq v júni 2020.

  Ľubomír Papánek, metodik FMEA
  VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s.

Kurz Zlepšovania procesov služieb bol veľmi dobrý na „otvorenie očí“ a pochope-
nie, že najprv musí človek poznať, ako celý systém funguje a až potom je možné 
robiť efektívne úpravy procesov.

  Vlasta Sásová, Tatra banka a. s. 
  Odd. vzdel. pobočkovej siete

Implementácia Six Sigma bola v našej firme postavená na potrebe systematicky 
zlepšovať kvalitu a produktivitu. Metódy, ktoré používa FBE, významne prispeli  
k porozumeniu, ako riešiť problémy. Merateľný prínos z uplatnenia 
štandardizovanej metodiky Six Sigma a Lean Management je zrejmý rovnako  
pre našich Black Beltov, Green Beltov, ako aj pre manažment.

  Martin Liebl, obchodný riaditeľ   
  Miba Steeltec, Rakúsko
 
Kurz Štatistických metód riadenia mi pomohol k lepšiemu pochopeniu teórie 
a efektívnejšiemu zavádzaniu získaných poznatkov do praxe. Na mojej pozícii 
technika kvality sa každodenne stretávam so štatistickým sledovaním montáže  
a prijímaním nápravných opatrení, ktoré pracovníci značia do sledovacích kariet. 
Po absolvovaní kurzu je moja práca efektívnejšia.

  Adrián Uhlár, Qualitätssicherung - PKW,  
  ZF Slovakia, a. s., Trnava
  Divízia Technológia hnacieho ústrojenstva 



Miesto konania kurzov:
NIKAR TRAINING CENTER, Liptovská 10, 821 09 Bratislava, www.nikar.sk

Ubytovanie:
Organizátor kurzu môže na základe záväznej prihlášky rezervovať účastníkovi ubytovanie  
v hoteli Apollo, ktorý sa nachádza v blízkosti miesta konania kurzu.  
Účastníci si ho hradia individuálne.

Apollo Hotel, Dulovo nám. 1, Bratislava, www.apollohotel.sk 
(cena/noc s raňajkami: 65 EUR *)   * Ceny sú orientačné.

Online kurzy:
Online kurzy sú vedené lektorom v reálnom čase prostredníctvom online platformy. K účasti na 
online kurze je potrebné mať stabilné internetové pripojenie a počítač s kamerou, mikrofónom,  
reproduktorom alebo slúchadlami.

Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu. 
Aktualizácia termínov kurzov je dostupná na www.fbe.sk

Časový harmonogram kurzov
Program 1/2 deň 1. deň 2. deň 3. deň

Registrácia 8:30 8:30

Program 9:00 9:00 8:00 8:00

Obed  — 12:00 12:00 12:00

Program — 13:00 13:00 13:00

Ukončenie 12:00 16:30 16:00 16:00

Intenzívne výcvikové kurzy Vám poskytnú 
praktický návod na využitie metód zvyšovania efektívnosti procesov. Na príkladoch Vám pomôžu 
objaviť, ako ich možno aplikovať vo Vašej organizácii.

Kurzy prebiehajú tréningovou formou
•	 Výklad	s	príkladmi	praktických	riešení	–	interaktívna	forma.
•	 Individuálna	a	skupinová	práca	na	praktických	cvičeniach	alebo	simuláciach.
•	 Tréningové	videofilmy	a	ukážky	z	prostredia	firiem	aplikujúcich	jednotlivé	metódy.
•	 Počítačmi	a	e-Supportom	podporovaný	tréning.

Účastníci tréningových kurzov dostanú pracovný manuál s materiálmi na využitie osvojených 
metód vo vlastnej organizácii, ako aj certifikát o absolvovaní kurzu.

Ak máte záujem o konkrétny kurz 
aj mimo termínu uvedeného v har-
monograme, prosím pošlite nám 
informáciu. V prípade viacerých 
záujemcov, otvoríme ďalší termín. 
Ktorýkoľvek z uvedených kurzov 
na požiadavku realizujeme tiež 
ako vnútrofiremný (in-house).
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Implementácia Industry 4.0  
v Lean organizácii

Ciele výcvikového kurzu
•	 Získať	vedomosti	zo	súčasných	prípadových	štúdií,	príkladov	z	praxe	a	osvedčených	 

postupov.
•	 Možnosť	preskúmať	príležitosti	pre	svoju	firmu	pod	vedením	skúseného	odborníka.

Obsah 
Ako menia technológie našu prácu a čo je Industry 4.0
•	 Nevyhnutnosť	vývoja	alebo	drahý	omyl?
•		 Inteligentné	technológie	a	koncepty	Industry	4.0.
•		Blockchain,	3D	tlač,	neurónové	siete,	autonómna	logistika	a	ďalšie.
•		Transformovať	celú	fabriku	alebo	využiť	iba	určité	prvky?
Strategický plán pre implementáciu prvkov Industry 4.0 (prípadová štúdia)
•	 Metodológia	na	zavedenie	Industry	4.0	do	výrobného	procesu.
•		Ako	zapracovať	aktivity	Industry	4.0	do	celkovej	stratégie.
•		Nájdenie	oblastí	s	najväčším	potenciálom	úžitku.
•		 Implementácia	a	zhodnotenie.	
Prípadová štúdia pre Industry 4.0 (z technického pohľadu) 
•		Optimalizácia	procesu	s	Industry	4.0	–	Lean	ako	integrálna	súčasť.
•		Ako	technológie	pomôžu	zvýšiť	pridanú	hodnotu	(príklad:	Neurónová	sieť).
•		Generovanie	dát	a	dosiahnutie	transparentnosti	(príklad:	Blockchain).
•		Kontrolné,	riadiace	a	sprievodné	aplikácie	(príklad:	online	VSM).
Človek a Industry 4.0
•		Dopad	na	prácu,	organizáciu	úloh	a	kvalifikáciu	zamestnancov.
•		Výrobný	proces	budúcnosti	(flexibilita,	normovanie	práce	a	taktovanie,	automatické	5S).
•		Socializácia	SMART	riešení	(dochadzkové	systémy,	vzdelávanie	a	pracovné	postupy,…).
Riziká pri Industry 4.0 
•		Zosúladenie	nasadenia	IT	riešení	s	požiadavkami	používateľov	a	s	optimalizáciou	procesu.
•		Dohoda	o	pravidlách:	cena	a	štandardizácia	voči	bezpečnosti.
•		Ďalšie	kategórie	rizík	a	ako	im	predchádzať.

Jednotlivé kapitoly obsahujú aj prípadové štúdie z reálneho života.

Industry 4.0 Rozsah: 1 deň 
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BSC

Balanced Scorecard a meranie výkonnosti
Prenášanie stratégie do činností a meranie výkonnosti

Ciele výcvikového kurzu
Na praktických príkladoch ukázať, ako „Balanced Scorecard“ umožňuje zefektívniť:
•	 prenášanie	vízie	a	stratégie	do	stanovenia	cieľov	a	KPI,
•	 komunikáciu	stratégie	a	meranie	dosahovania	cieľov,
•	 plánovanie	a	sledovanie	strategických	iniciatív	zlepšovania,	vrátane	programov	Six	Sigma	
 a Lean Management,
•	 zabezpečenie	spätnej	väzby	a	učenia	sa.

Obsah 
Čo je Balanced Scorecard a prečo ho používať
•	 Príklady	z	výrobných	firiem	a	služieb	(Telco,	IT,	finančné).
•	 Stanovenie	cieľov	a	meranie	výkonnosti.
•	 Ako	vytvoriť	efektívny	systém	KPI	(Key	Performance	Indicators).
Vytvorenie strategickej mapy pre Balanced Scorecard
•	 Vzťahy	medzi	strategickými	cieľmi	z	finančného,	zákazníckeho,	procesného	hľadiska	
 a z hľadiska učenia sa a rastu. Strategická mapa.
Vypracovanie systému merania a stanovenie cieľových hodnôt
•	 Finančné	hľadisko	–	meranie	a	hodnotenie.
•	 Zákaznícke	hľadisko	–	meranie	a	hodnotenie.
•	 Interné	procesy	–	meranie	a	hodnotenie.
•	 Učenie	sa	a	rast	–	meranie	a	hodnotenie.
Určenie strategických akcií na dosiahnutie cieľov
Aplikácia Balanced Scorecard vo firme
•	 Prepojenie	BSC	so	strategickým	a	operatívnym	plánovaním.
•	 Kaskády	BSC	pre	rôzne	úrovne	firmy	a	ich	prepojenie.
•	 Prepojenie	s	osobnými	cieľmi	zamestnancov	–	príklady	z	praxe.
Riešenie praktických otázok využívania Balanced Scorecard
•	 Vytvorenie	a	využívanie	BSC	v	oblasti	pôsobenia	účastníkov	tréningu.

Rozsah: 1 deň 
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Zlepšovanie procesov finančných, IT
a administratívnych služieb 
Lean Office & Business Process Improvement

Ciele výcvikového kurzu
•	 Zážitkovou	formou	ukázať	metódy	zvyšovania	efektívnosti	procesov	v	službách	so	
	 zameraním	na	oblasť	financií,	obchodných	procesov,	IT,	telekomunikácií	a	ďalších	služieb.	
•	 Prostredníctvom	simulácie	ukázať	prínosy	zlepšovania	procesov	služieb	a	ich	vplyv	na	spolu-

prácu s internými a externými zákazníkmi a odstraňovanie bariér medzi útvarmi firmy.
•	 Ukázať	príležitosti	na	zlepšenie	procesov,	ktoré	často	zakrýva	„prevádzková	slepota“,	
 a naplánovať si možnosti aplikácie v podmienkach účastníkov tréningu.

Obsah
Prečo je potrebné zefektívňovať procesy služieb? Kde sú najväčšie príležitosti?
•	 V	čom	sa	líšia	postupy	zlepšovania	procesov	služieb	od	zlepšovania	výroby?
•	 Simulácia	práce	vo	firme	so	zameraním	na	procesy	služieb	(prvé	kolo).	
•	 Vyhodnotenie	príležitostí	na	zlepšovanie	procesov.
Mapovanie súčasného stavu a nastavenie procesov
•	 Mapa	procesov.	Meranie	účinnosti	procesov.	Čo	prináša	hodnotu?
•	 Kvalita	vykonávaných	činností	v	projektoch	a	procesoch.	
Nástroje zvyšovania efektívnosti procesov 
Zoštíhlenie existujúcich procesov, odstránenie plytvaní (druhé kolo simulácie)
•	 Plytvania	v	procesoch	služieb.
•	 Analýza:	ktoré	procesy	pridávajú	hodnotu.	Analýza	a	eliminácia	strát	v	procesoch.
•	 Efektivita	procesov	a	jej	meranie.	Návrh	budúceho	stavu	bez	plytvaní.
•	 Organizácia	pracoviska.	Vizualizácia.	Nastavenie	procesov.
Záver a aplikácia v procesoch účastníkov tréningu
•	 Zhrnutie	„best	practices“	pre	oblasť	procesov	služieb.
•	 Plán	zlepšovania	v	okruhu	pôsobnosti	účastníkov	tréningu.	

Kurz bol veľmi dobrý na „otvorenie očí“ a pochopenie, že najprv musí človek poznať, ako 
celý systém funguje a až potom je možné robiť efektívne úpravy procesov.

Vlasta Sásová, Tatra banka, a. s., Odd. vzdel. pobočkovej siete

ZS Rozsah: 2 dni 

4



TQM I

Manažérske systémy zvyšovania efektívnosti 

TQM I – Plánovanie projektov zlepšovania 
a meranie výkonnosti • Lean a Six Sigma

Obsah 
Ako zvýšiť efektívnosť procesov? Systémy neustáleho zlepšovania procesov  
Lean Managment a Six Sigma a prečo ich aplikovať 
•	 Prípadová	štúdia	zefektívňovania	procesov	v	organizácii.	Videofilm.	Identifikácia	problémov	

vo vnútorných zákazníckych vzťahoch a ich vplyv na spokojnosť vonkajších zákazníkov.
•	 Trendy	v	manažérskych	systémoch.	Vzťah	ISO	9001,	IATF	16949,	Kaizen,	Lean	Six	Sigma.
•	 Čo	je	Lean	Management	a	Six	Sigma	a	prečo	ich	využívať.	
Strategické plánovanie zvyšovania efektívnosti
Ako vybrať a definovať projekty
•	 Popis	procesu	s	určením	interných	a	externých	zákazníkov	a	dodávateľov,	definovaním	 

zdrojov a obmedzení. Požiadavky a potreby zákazníkov, indikátory ich plnenia.
•	 Strategická	vízia,	poslanie	a	požiadavky	zainteresovaných	na	zlepšovanie.
•	 Identifikácia	kritických	faktorov	úspechu.	Matica	kritických	faktorov	a	procesov.
•	 Využitie	manažérskych	štatistických	nástrojov	pri	určovaní	priorít	v	plánovaní	zlepšovania.
•	 Hoshin	Kanri	plánovanie,	X-Matica,	Policy	deployment.	
Ciele projektov a meranie prínosov 
•	 Aplikácia	metódy	QFD	(Prenášanie	požiadaviek	zákazníkov	do	procesov)	pri	plánovaní.
•	 KPI	(kľúčové	indikátory	výkonnosti).	
•	 Postup	výberu	projektov.	
Benchmarking a meranie výkonnosti procesov
•	 Metodika	zlepšovania	založená	na	porovnávaní	sa	s	najlepšími.	
•	 Praktická	aplikácia.	Ciele	projektov	zvyšovania	efektívnosti.
BSC – Balanced Scorecard
•	 Finančné,	zákaznícke	a	procesné	hľadisko,	učenie	sa	a	rast.
•	 Praktická	aplikácia	systému	prenášania	stratégie	do	cieľov	a	meranie	výkonnosti.
Motivácia spolupracovníkov k zlepšovaniu procesov
•	 Budovanie	kultúry	firmy	podporujúcej	zlepšovanie	procesov.	Motivácia	k	zlepšovaniu.
•	 Skúsenosti	z	aplikácie	motivačných	systémov	pre	zlepšovanie	procesov	vo	firmách.
Prezentácia praktických skúseností z aplikácie v automobilovom  
priemysle, v ostatnej výrobe a v službách (finančné, IT atď.)

Rozsah: 2 dni 
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TQM II

Manažérske systémy zvyšovania efektívnosti

TQM II – Metodiky zlepšovania procesov 
Lean Management a Six Sigma

Obsah 
Aplikácia nástrojov Lean a Six Sigma pri zvyšovaní efektívnosti a kvality
•	 Postup	a	kľúčové	faktory	úspešného	nasadzovania	Lean	Managementu	a	Six	Sigma.		
•		Postupné	zlepšovanie,	Kaizen,	PDCA	Cyklus	zlepšovania.
•		Projekty	Lean	Six	Sigma	založené	na	metodike	DMAIC.
Simulácia zlepšovania procesov na hre „Sticklebricks“
•		Zážitkový	tréning	–	ukážka	zlepšovania	kvality	a	efektivity	procesov.
Postup projektov zlepšovania Six Sigma
•		Definovanie	projektu	zlepšovania.	Project	Charter.
•		Meranie	výkonnosti	procesov	a	ciele	zvýšenia	kvality	a	efektívnosti.
•		Mapovanie	procesu	a	stanovanie	KPI	(Key	Performance	Indicators).
•		Analýza	procesu.	Aplikácia	štatistických	nástrojov.
•		Návrh	a	výber	opatrení	k	zlepšeniu	procesu.	Akčný	plán.
•		Riadenie	a	štandardizácia	procesu.		
Lean Management
•		Princípy	a	postupy	Lean	Managementu.
•		 Identifikácia	„burning	platform“.	Stanovenie	cieľov	implementácie	„Lean-u“.
•		Analýza	procesov	z	hľadiska	pridanej	hodnoty	a	času	cyklu.
•		VSM	–	Value	Stream	Management.
•		Postup	pri	vytvorení	„Lean“	procesov.	Value	Stream	Design.
Aplikácie zlepšovania procesov a Six Sigma vo výrobe a službách
•		Riadenie	projektov	zlepšovania	Six	Sigma	a	Lean.
•		Príklady	úspešných	aplikácií	a	prekonávanie	potenciálnych	prekážok.
•		Prezentácia	skúseností	a	diskusia	k	aplikácii	v	prostredí	účastníkov.

Rozsah: 2 dni 

FBE tréningy a projekty sú jednoducho iné. Sú interaktívne a spájajú najnovšie 
trendy v oblasti Lean Production, manažérstva kvality s príkladmi priamo z našej 
spoločnosti. Veľakrát nám otvorili oči. Pomohli nám nastaviť optimálne procesy  
a presvedčiť ľudí, že i v takej renomovanej firme akou je VW SK , sa dajú veci robiť 
vždy lepšie a efektívnejšie.

Dagmar Wittgruberová, manager, VOLKSWAGEN Slovakia a.s. 
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Certifikácia Lean Professional
Podmienky udelenia certifikátu Lean Professional Rozsah

1. Účasť na verejných kurzoch Lean Management I a Lean Management II spolu 4 dni

2. Absolvovanie vybraných verejných kurzov zameraných  
    na Lean Management z ponuky uvedenej v tabuľke minimálne 4 dni

3. Obhájenie  záverečnej prezentácie, ktorá preukazuje schopnosť  
    praktickej aplikácie vybraných Lean metód v praxi 1 deň

Kurz a zameranie Rozsah

LEAN Lean Management I – Metodika a nástroje; Simulácia aplikácie LM v praxi 2 dni

VSM Lean II – Value Stream Management – Mapovanie hodnotových tokov 
a zefektívňovanie procesov 2 dni

SFM Lean III – Shopfloor Management; zlepšovanie priamo vo výrobnej prevádzke 1 deň

MTM Lean IV – Produktivita a normovanie práce; Metódy merania práce, MTM, MOST 2 dni

STD Štandardizácia výrobných procesov; Vytváranie efektívnych pracovných postupov 1 deň

LOG Logistika a Supply Chain Management 2 dni

5S Päť krokov manažérstva pracovného prostredia 1 deň

TPM Totálne produktívna údržba 2 dni

Certifikácia Lean Professional

Záujemcovia o certifikát Lean Professional prezentujú projekty  k implementácii Lean metód  
v praxi a dostanú spätnú väzbu k použitým postupom. V prípade záujmu majú zároveň mož-
nosť prediskutovať otázky súvisiace s riešením projektov. 

Obsah  
•	 Získanie	certifikátu	Lean	Professional	po	absolvovaní	kurzov	zameraných	na	 
 Lean Management a prezentovaní projektu, ktorý preukazuje aplikáciu Lean do praxe.
•	 Vymeniť	si	skúsenosti	s	ostatnými	záujemcami	o	certifikáciu	z	riešenia	praktických	 
 otázok implementácie Lean projektov.

Rozsah: 1 deň Certifikácia
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LEAN I

LEAN I – Lean Management

Obsah  
Zážitkový tréning uplatnenia metód Lean Managementu na zvyšovanie efektivity, flexibility  
a kvality procesov.

Štíhla organizácia v praxi a ciele Lean
•	 Príklady	aplikácie	Lean	Managementu	v	automobilovej	a	inej	výrobe	a	v	službách.
•	 Čo	je	štíhla	výroba	a	ako	sa	aplikujú	„lean“	princípy	v	oblasti	výroby	a	služieb?
•	 Postup	strategického	plánovania	–	Hoshin	Kanri.
Simulácia zoštíhľovania organizácie na hre „Stickletrain“ 
•	 Ako	odstraňovať	straty	(plytvanie)	v	procesoch.	 
•	 Ciele	zvyšovania	výkonnosti. 
•	 Aplikácia	na	výrobný	systém	a	prenesenie	princípov	do	oblasti	pôsobenia	účastníkov	kurzu.
Popis a analýza procesov 
•	 Mapovanie	procesov.	Čas	cyklu	procesu.	Kalkulácia	nákladov	na	transakciu.
•	 Štandardizovaná	práca.	Zákaznícky	a	procesný	„takt“.
•	 „Layout“	podporujúci	„štíhle	procesy“.
Vybrané nástroje v praxi – organizácia pracovísk, flexibilita a kvalita
•	 Vizualizácia	a	štandardizácia	v	praxi.	Prevencia	vzniku	chýb.	Aplikácia	„5S“.
Aplikácia systému „ťahu“ (Pull System)
•	 Aplikácia	systému	ťahu	(zákazníkom	procesu)	na	hru,	„One-piece-flow“.
•	 Videofilm	implementácie	Kanban	systému	vo	firme.
Eliminácia plytvaní a optimalizácia procesov
Postup implementácie Lean Managementu
•	 Assessment	firmy.	Projekty	implementácie	systémov	a	nástrojov	„leanu“.	
•	 Kritické	faktory	úspechu	a	analýza	silových	polí	implementácie	Lean	Managementu.
•	 Skúsenosti	z	praxe.	Aplikácia	v	oblasti	pôsobenia	účastníkov.

Školenie Lean Management bolo na vysokej profesionálnej úrovni. Kurz bol veľmi dobre 
pripravený, lektor mal znalosti z praxe, nakoľko tieto prostriedky zavádzal v rôznych spoloč-
nostiach. Hra, do ktorej sme boli zapojení všetci ukázala ako sa dajú zlepšovať veci v praxi  
a čo má najväčší význam. Navyše školenie prebehlo v príjemnej kamarátskej atmosfére. 
Určite to nebolo posledné školenie z mojej strany v FBE.

Marián Tegda, Department manager 
Mondi SCP a. s., Uncoated Fine Paper, Ružomberok

Rozsah: 2 dni 
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LEAN II–VSM

LEAN II – Value Stream Management

Ciele výcvikového kurzu
•	 V	nádväznosti	na	tréning	Lean	Management,	poskytnúť	metodiku	mapovania,	 
 analýzy a zefektívnenia hodnotových tokov vo výrobe a v službách.

Obsah
Ako dosiahnuť  efektívne „Lean procesy“
•	 Ciele	z	pohľadu	hodnoty	pre	zákazníka,	spôsobilosti,	dostupnosti,	kapacity	a	pružnosti.
•	 Skracovanie	priebežného	času	procesu.	
•	 Osem	najväčších	strát	–	ich	identifikácia	a	odstraňovanie.
•	 Voľba	hodnotového	toku.
Mapovanie súčasného stavu procesu
•	 Príprava	mapovania	(procesy,	zber	informácií).
•	 Zostavenie	mapy	súčasného	stavu.
•	 Zákazníci	a	ich	požiadavky,	dodávatelia,	procesy.	
•	 Atribúty	procesu,	komunikácia	v	rámci	hodnotového	toku.
•	 Na	aké	dáta	sa	zameriavať	a	ako	ich	zbierať?
•	 Ako	zvoliť	správny	pomer	medzi	detailom	a	zrozumiteľnosťou?
Identifikácia metriky zoštíhľovania
•	 Ako	zvoliť	spôsob	merania,	ktorý	umožní	monitorovať	proces	zlepšovania	a	odstraňovania	 
	 strát?
•	 Zostavenie	zoznamu	kľúčových	metrík	a	špecifických	cieľov	zákazníka.
•	 Identifikácia	strát	v	hodnotovom	toku.	Čas	cyklu	procesu.	Stanovenie	cieľov.		
Mapovanie budúceho stavu
•	 Požiadavky	zákazníka.	Nástroje	nepretržitého	toku.			
Vytvorenie a realizácia plánov zlepšovania
•	 Stanovenie	úloh	(Roadmap).
•	 Presnejšia	špecifikácia	jednotlivých	úloh	a	vytvorenie	akčného	plánu.
 Riešenie praktických otázok pri implementácii Lean a softvérová podpora 
•	 Štúdia	uskutočniteľnosti	(Feasibility	study). 
•	 Úskalia	pri	nasadzovaní	zlepšení.

Počas tréningu budú účastníci využívať špeciálny softvér VSM so zberom údajov o procese zo 
smart zariadení.

Rozsah: 2 dni 
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LEAN III–SFM

LEAN III – Shopfloor Management 
Zlepšovanie priamo vo výrobnej prevádzke

Ciele výcvikového kurzu
•	 Na	praktických	príkladoch	z	výrobných	firiem	predstaviť	a	vyskúšať	si	metódy	riadenia	 
 procesov vo výrobných prevádzkach s využitím vizualizačných tabúľ, stretnutí tímu  
 k popísaniu problémov, analýze ich príčin a hľadaniu riešení, ktoré vedú k odstráneniu  
 plytvaní a zlepšovaniu kvality procesu.

Obsah
Úvod do Shopfloor Managementu
•	 Čo	je	to	Shopfloor	Management,	kedy	ho	firmy	začínajú	aplikovať?
•	 Čo	sme	sa	naučili?	Skúsenosti	z	praktickej	aplikácie	vo	firmách. 
Vizualizácia a pravidelné riešenie problémov priamo v prevádzke 
•	 Zaznamenanie	problémov	vo	výrobe.	Paretová	analýza.
•	 Riešenie	problémov	pomocou	A3.
•	 Odstránenie	koreňovej	príčiny	namiesto	potláčania	symptómov.
•	 Sledovanie	efektívnosti	nápravných	opatrení.
Krúžky kvality / Quality Circles
•	 Špeciálne	postavenie	(ne)kvality	pri	riešení	problémov.
•	 Ciele	krúžkov	kvality,	náplň	stretnutí	a	podnety	na	riešenie.
•	 Postupy	a	metódy	využívané	pri	krúžkoch	kvality	(Ishikawa,	5	Why...).
•	 Katalóg	chýb	a	premenlivosť	procesov.
Gemba
•	 Čo	je	to	Gemba	a	kto	ju	vykonáva.	Priebeh	Gemba.	
•	 Na	čo	sa	zamerať.	Výsledky	a	výstupy	z	Gemba.
Eskalácia problémov
•	 Ako,	kedy	a	komu	eskalovať	problémy?
•	 Organizačná	štruktúra	pre	eskaláciu	problémov.	Návrat	na	úroveň	shopfloor.
Kaizen a neustále zlepšovanie
•	 Metodika	„Kaizen“.	Iné	modely	neustáleho	zlepšovania.
•	 Tabule	pre	Kaizen	a	neustále	zlepšovanie.
•	 Formálna	stránka	zlepšovania	(autorské	práva,	odmeny	a	motivácia).

Rozsah: 1 deň 
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Rozsah: 1 deň LEAN IV

Lean IV – Produktivita a normovanie práce
Metódy MTM a MOST

Ciele výcvikového kurzu
•	 Praktickou	formou	predstaviť	metódy	analýzy,	merania	a	normovania	práce.
•		Na	konkrétnych	príkladoch	odskúšať	aplikáciu	vybraných	metód.
•		Prediskutovať	praktické	otázky	využitia	metód	v	podmienkach	účastníkov	tréningu.

Obsah
Ako dosiahnuť vysokú produktivitu práce
•	 Dôležitosť	merania	a	analýzy	práce	na	dosiahnutie	vysokej	produktivity.
•		Čas	práce	a	odstránenie	plytvaní	v	procesoch.
•		Ako	určiť	spotrebu	času	na	jednotlivé	operácie?
•		Prehľad	metód	–	priame	a	nepriame.
Priame metódy merania práce
•		Snímka	pracovného	dňa.
•		Chronometráž.
•		Multimomentová	analýza
Nepriame metódy merania práce 
•		Ako	urobiť	rozbor	pracovných	operácií	na	základné	pohyby?
•		Priradenie	indexov	zodpovedajúcich	náročnosti	z	hľadiska	spotreby	času.
•		Príklady	najčastejšie	používaných	metód.
Normovanie metódou MTM (Methods-Time Measurement)
•		Meranie	a	TMU.	Kategórie	pohybov.
•		Typy	MTM.	Aplikácia	MTM.
•		Špeciálne	prípady.
Normovanie metódou MOST (Maynard Operation Sequence Technique)
•		Odlišnosti	metódy	MOST	od	MTM.
•		Typy	metód	MOST.
•		Typy	a	sekvencie	pohybov.
•		Basic	MOST.
•		Praktická	aplikácia.
Aplikácia metód v oblasti pôsobnosti účastníkov tréningu

Kurz je určený pre pracovníkov z útvarov riadenia výroby, inžinieringu, technológov,  
a ostatných vedúcich a technických pracovníkov, ktorí sa podieľajú na meraní práce  
a jej zefektívňovaní. 

Rozsah: 2 dni 
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Štandardizácia výrobných procesov 
Efektívne pracovné postupy – Standard Work

Ciele výcvikového kurzu
•	 Zážitkovou	formou	ukázať	dôležitosť	procesných	štandardov.	
•	 Ukázať	praktické	postupy	vytvárania	procesných	štandardov,	vrátane	ich	vizualizácie	
 prispôsobenej užívateľom.
•	 V	porovnaní	s	najlepšou	praxou	určiť	príležitosti	na	zlepšenie	vytvárania	a	dodržiavania	
 procesných štandardov v podmienkach účastníkov tréningu.

Obsah
Prečo je štandardizácia procesov a postupov dôležitá 
•	 Zážitkový	tréning	so	simuláciou	procesu,	ktorý	je	potrebné	štandardizovať.
•		Ukážky,	ako	aplikáciou	procesných	štandardov	a	riadeného	PDCA	cyklu	dosiahneme	lepšie	

výsledky, v porovnaní s uplatňovaním neštandardizovaných postupov.
•	 Zovšeobecnenie	skúsenosti	a	ukážky	príkladov	z	praxe	(vizualizácia,	príklady).	

Ako vysvetliť spolupracovníkom, PREČO postupovať podľa štandardov

Ako vytvárať a udržiavať optimálne procesné štandardy
•	 Vytvorenie	ukážkových	postupov	na	vybrané	procesy	s	vizualizáciou.	
•	 ČO	je	optimálny	postup	a	AKO	sa	realizuje?	
•	 Dokumentácia	a	vizualizácia	postupov	vykonávania	činností.

Ako vtiahnuť zamestnancov do spoluzodpovednosti za udržiavanie optimálnych  
štandardov a ich dôsledné dodržiavanie

Prenesenie do vlastnej praxe vo výrobných procesoch
•	 Riešenie		problémov	aplikácie.	Akčný	plán	na	aplikáciu	štandardizácie	procesov.

PRÍNOSY ŠTANDARDIZOVANEJ PRÁCE
Firme umožňuje:
•	 zmenšovať	premenlivosť	procesov,	odstraňovať	plytvanie	a	zmenšovať	náklady,
•	 zlepšovať	kvalitu	a	skracovať	čas	procesu	bez	zvyšovania	záťaže	ľudí,
•	 udržiavať	organizačné	know-how.
Pracovníkovi umožňuje:
•	 ľahšie	sa	naučiť	nové	úkony,
•	 ľahšie	zistiť	problémy	a	prispievať	svojimi	nápadmi	k	zlepšovaniu.

STD Rozsah: 1 deň 
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Logistika a Supply Chain Management

Obsah
Úvod do logistiky a SCM
•	 Lean	a	logistické	procesy.	Flexibilita.
•	 Príklady	z	praxe.
Interná logistika
•	 Logistické	princípy	(ťah,	tlak,	JIT,	JIS).
•		 Informačné	toky	z	pohľadu	internej	logistiky	(kanban,	FIFO,	heijunka,	conwip,	 

IT systémy...).
•		Manažment	hodnotových	tokov	(VSM)	v	skratke.
•		Technológie	Industry	4.0	v	internej	logistike.
Materiálový tok
•	 Typy	skladov:	supermarkety,	adresné/chaotické	sklady,	fixné	sklady	a	podobne.
•		Stratégia	a	plánovanie:	dosah	skladových	zásob	v	čase,	vzdialenosti,	náklady	na	skladovanie.
•		Transportné	systémy.	Komisionovanie	a	materiálový	tok.
Externá a distribučná logistika
•	 Určenie	spotreby.	Disponovanie	materiálom.
•		Externá	logistika	a	transport.
•		Výpočet	nákladov	na	externú	logistiku.
•		Square	Root	Law	–	optimalizácia	distribučných	skladov.
Supply Chain Management 
•	 Nestabilita	zákazníckych	objednávok	a	predpovedanie	dopytu.
•		 Integrácia	SCM	(návrh	produktu,	starostlivosť	o	zákazníkov,	plánovanie	výroby,	 

outsourcing).
•		Typy	dodávateľských	reťazcov.
•		Riadenie	dodávateľov	a	nové	technológie	(zdieľané	IT	systémy,	blockchain,	3D	tlač,	…).
•		Riziká	v	dodávateľských	reťazcoch.
 

LOG + SCM Rozsah: 2 dni 

V súčasnom neistom prostredí sa flexibilita stáva podmienkou úspechu, preto je pre 
udržanie konkurencieschopnosti čoraz dôležitejšia rýchlosť.

Tom McDaniel,  
“Of Tigers, Dinosaurs and Gazelles: 

Defining Competitive Business Models in the New Europe”
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5S

Metóda „5S“
Päť krokov manažérstva pracovného prostredia

Kurz je určený koordinátorom zodpovedným za zavádzanie a zdokonaľovanie využívania metódy 
5S, vedúcim tímov, interným školiteľom a auditorom 5S.

Obsah
Prínos „5S“ pre organizáciu
•	 Praktické	skúsenosti	a	prínosy	z	aplikácie	5S	v	organizáciách.	
•	 Vplyv	5S	na	zvyšovanie	kvality	a	produktivity	vo	firme.	
•	 Naplnenie	požiadaviek	ISO	9001	a	IATF	16949	na	organizáciu	pracovného	prostredia.
Seiri = Vytriediť
•	 Oddelenie	potrebného	od	nepotrebného	a	odstránenie	nepotrebného.
•	 Vytvorenie	a	dodržiavanie	kritérií	na	elimináciu	nepotrebného.
•	 Stanovenie	a	usporiadanie	priorít	a	ich	dodržiavanie.
Seiton = Usporiadať
•	 Uloženie	každého	predmetu	na	správne	miesto.
•	 Efektívnosť	„layoutu“.
•	 Eliminácia	strát	vznikajúcich	v	dôsledku	neoptimálneho	uloženia.
Seiso = Vyčistiť (Udržiavanie čistého pracovného miesta a kontrola)
Seiketsu = Štandardizovať
•		Vizuálny	manažment.	Dodržiavanie	poriadku,	úpravy	a	čistoty.
•	 Nástroje	štandardizácie.	Farebné	kódovanie.
Shitsuke = Udržať disciplínu
•	 Vytvorenie	trvalých	návykov	a	motivovanie	seba	a	ostatných	k	udržiavaniu	systému.
Program implementácie a ďalší postup aplikácie 5S v podmienkach účastníkov kurzu.

Rozsah: 1 deň 

Spoluprácu s FBE pri zavádzaní 5S v našej spoločnosti môžeme označiť za vysoko pro-
duktívnu s profesionálnym prístupom lektora. Myslíme si, že aj vďaka profesionalite FBE 
a ľudskému prístupu pri zavádzaní 5S v našej spoločnosti pochopili všetci zamestnanci 
dôležitosť a výhody implementácie 5S.

Ing. Antonín Richter, výrobno-technický riaditeľ, 
Ing. Peter Orihel, vedúci projektu 5S metódy, 

Slovenské cukrovary, s.r.o
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K5S Rozsah: 1 deň 

Presvedčivá komunikácia pri implementácii 5S
Školenie je určené pre pracovníkov zodpovedných za praktickú implementáciu systému 5S. 
Je zamerané na komunikačné zvládnutie zmeny a podporu implementácie, neobsahuje technickú 
metodiku 5S.

Ciele výcvikového kurzu
•	 Rozvinúť	komunikačné	zručnosti	účastníkov	pre	úspešnú	implementáciu	systému	5S.
•	 Naučiť	sa	komunikovať	tak,	aby	sme	podporili	porozumenie	a	zapojenie	pracovníkov	do	5S	

aktivít.
•	 Naučiť	sa	pracovať	s	námietkami	pracovníkov	a	minimalizovať	ich	odpor	pri	implementácii.
•	 Zoznámiť	sa	s	postupmi	pre	zvládanie	náročných	komunikačných	situácií	pri	5S	aktivitách.
•	 Posilniť	komunikačné	zručnosti	pre	konštruktívne	vedenie	5S	auditu.

Obsah
Naša situácia a komunikačné riziká
•	 Začíname	s	implementáciou,	alebo	už	máme	technickú	zmenu	za	sebou?
•	 Aké	sú	riziká	neprijatia	systému	5S	do	praxe?
•	 Implementácia,	ktorá	sa	nevydarila	podľa	našich	predstáv,	a	čo	teraz?
Implementácia 5S je zmena 
•	 Zmena	pracovného	prostredia,	štandardov	a	postupov.	
•	 Prežívanie	zmeny	a	ako	podporiť	jej	prijatie,	adaptabilita	na	zmenu.
Komunikácia pri implementácii 5S
•	 Komunikácia	systému	5S,	presvedčivá	komunikácia	s	tímom.
•	 Argumentácia	úžitkom,	WIFMs	pri	implementácii	5S.
•	 Motivácia	spolupracovníkov	pre	implementáciu.	
Náročné situácie pri 5S auditoch
•	 Prekonávanie	námietok	pracovníkov.
•	 Zapájanie	pasívnych	členov	tímu.
•	 Zvládanie	problémového	pracovníka.
Riešenie praktických situácií z praxe účastníkov
•	 Analýza	praktických	situácií	z	praxe	účastníkov.
•	 Identifikácia	a	nácvik	správneho	postupu.
Práca s plánom osobného rozvoja

Na školení budú účastníci pracovať s lektorskými videoklipmi vedenia implementačného 5S auditu  
a osvoja si praktické komunikačné techniky zvládania implementačných situácií z ich praxe.
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TPM

TPM – Totálne produktívna údržba

Kurz TPM – „Totálne produktívna údržba“ je určený najmä vedúcim pracovníkom výroby 
a údržby, majstrom, vedúcim pracovných tímov a špecialistov.

Ciele výcvikového kurzu
•	 Objasniť	hlavné	zásady	TPM	a	na	praktických	príkladoch	precvičiť	ich	aplikáciu	v	praxi.	
•	 Naplánovať	ďalšie	postupy	uplatnenia	TPM	v	okruhu	pôsobnosti	účastníkov	vo	vlastných	orga-

nizáciách a precvičiť v skupinách.

Obsah
Ako dosiahnuť vysokú produktivitu?
•	 Príčiny	porúch	a	chýb.
•	 Vplyvy	zariadenia,	obsluhy,	prostredia	a	celkových	podmienok	na	produktivitu.
•	 Prečo,	kedy	a	ako	robiť	údržbu?	
•	 Motivačné	príklady	(videosnímky	z	japonských	a	amerických	firiem).
•	 Kde	sa	nachádzame	a	kam	sa	potrebujeme	dostať,	aby	sme	boli	úspešní?
Čo je TPM 
•	 Štyri	stupne	vývoja	údržby	k	TPM.
•	 Význam	a	ciele	TPM.
•	 Príklad	aplikácií	z	automobilového	priemyslu	a	ďalších	výrobných	odvetví.
Zvyšovanie efektívnosti strojov a zariadení
•	 Šesť	najväčších	strát.	Výpočet	ukazovateľov	dostupnosti,	výkonu	a	kvality.
•	 Určenie	celkovej	efektívnosti	zariadenia	(CEZ).	Stanovenie	cieľov	zlepšovania.
Nástroje a postupy uplatnenia TPM v praxi 
•	 Určenie	kritických	miest,	zostavenie	pracovného	plánu,	časový	plán.	Realizácia	a	kontrola.
•	 Autonómna	a	preventívna	údržba.	Význam	tímovej	práce	pre	TPM.	
Aplikácia osvojených postupov na konkrétnych úlohách
•	 Zostavenie	vlastných	plánov.	Hodnotenie	splnenia	úlohy.

Rozsah: 2 dni 
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SIX SIGMA
Prehľad certifikačných programov (Lean) Six Sigma

Tréning Obsah tréningov/workshopov Rozsah

SIG Manažéri, sponzori a championi
(zadávajú a schvaľujú projekty)

Zosúladenie implementácie (Lean) 
Six Sigma s podnikovou stratégiou. 
Ako podporiť projekty (Lean) Six Sigma 
(systém, kompetencie). 
Výber projektov, stanovenie cieľov 
a meranie prínosov.

1 deň

YB Yellow Belt 
(členovia tímov) 

Metodika Six Sigma a nástroje zlepšovania 
procesov pre členov riešiteľských tímov 
a pre ostatných záujemcov o Six Sigma.

2 dni

GB Green Belt 
(vedúci menších projektov)

Nástroje analýzy a zlepšovania procesov 
podľa DMAIC. Príprava na vedenie 
projektov. Realizácie projektu 
s merateľnými prínosmi.

10 dní

BB
Black Belt 
pre absolventov GB
(vedúci väčších projektov)

Zvládnutie pokročilých štatistických 
nástrojov riešenia problémov 
a manažmentu zmeny.
Realizácie projektu s merateľnými 
prínosmi.

nadstavba
8 dní

K–B
Koučing – workshopy k projek-
tom Six Sigma pre účastníkov 
GB a BB tréningu

Riešenie praktických otázok projektov 
Six Sigma. individuálne

MBB Master Black Belt *
(kouč GB a BB)

Príprava skúsených Black Beltov odborne 
viesť Six Sigma programy a koučovať GB 
a BB.

špeciálny
program

*  Obsah a harmonogram prípravy MBB bude individuálne dohodnutý so záujemcami na základe  
 ich predchádzajúcich skúseností v úlohe Black Belta a potrieb vysielajúcej firmy. 

Odborný garant	a	vedúci	lektor	certifikačného	programu	MBB	je	Dan	J.	Sommers.
Dan Sommers je zakladateľ	The	Quality	Innovation	Institute,	USA.	Pracoval	20	rokov	vo	firme	
GENERAL	ELEKTRIC	Lighting,	Cleveland,	Ohio	na	pozíciách	Black	Belt,	Master	Black	Belt	a	Quality	
Manager spoločnosti. Neskôr pôsobil v Six Sigma Academy, USA. Viedol projekty zlepšovania  
v	mnohých	krajinách	pre	firmy	ako	je	DuPont,	Ford	Motor	Company,	Textron,	United	Health	Care,	 
ITC Limited a Arcelor-Mittal Steel. 
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Tréningy Six Sigma spojené s projektmi zvyšovania efektívnosti úspešne absolvovali za-
mestnanci firiem, ako napr.:
•	 Z oblasti výroby –	BROVEDANI	SLOVAKIA,	CROWN	Bevcan	Slovakia,	DATALOGIC	SLOVAKIA,	
ELE Advanced Technologies, ENL SK, FRANKLIN ELECTRIC, GETRAG FORD Transmissions Slova-
kia,	GGB	Slovakia,	Hella	Slovakia	Front-Lighting,	Hella	Slovakia	Signal-Lighting,	Holger	Christian-
sen	Pruction	Slovakia,	HPBO	Czech,	HPBO	Slovakia,	Johns	Manville	Slovakia,	LEONI	Slovakia,	
Manz Slovakia, MIBA Steeltec, MTA Slovakia, Nafta, Nexis Fibers, Nidec Global Appliance,  
NMB – Minebea, Nobel Automotive Slovakia, Oxymat Slovakia, Pankl, PALL	Slovakia,	PPC	Čab,	
Protherm Production, RONA, SAS Automotive, SE Bordnetze – Slovakia, RF, Sensus Slovensko, 
Semikron,	Slovnaft,	Sylex,	SWEDWOOD	Slovakia,	SWEP	Slovakia,	Swoboda	CY,	Thyssenkrupp	
Materials,	TRW	Automotive	(Slovakia,	Vacuumschmelze,	Vaillant	Industrial	Slovakia,	Reydel	Auto-
motive	Slovakia,	VOLKSWAGEN	SLOVAKIA,	ZF	Slovakia	a	ďalšie.

•	 Z oblasti služieb – ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, Amazon, Československá	obchodná	
banka, Deloitte Advisory, Deutsche Telekom Shared Services, Prima banka Slovensko, EDM, 
E.ON Business Services Slovakia, Gefco, KPMG Slovensko, Orange Slovensko, Poštová banka, 
PriceWaterhouseCoopers	Slovensko,	SEPS,	Slovenská	sporiteľňa,	Soitron,	Tatra	banka,	Wüstenrot	
stavebná sporiteľňa, Západoslovenská energetika, Shared SC globálnych spoločností (IT, finančné 
služby)	a	ďalšie.	

Investícia do tréningov Lean Six Sigma sa ukázala byť jednou z najlepších  
investícií, akú naša spoločnosť mohla urobiť. Zmenilo sa myslenie našich ľudí. Dnes sú 
pripravení prinášať riešenia, ktoré nám umožňujú byť lepšími ako konkurencia.

Christophe Baptiste, generálny riaditeľ 
  GETRAG FORD Transmissions Slovakia s. r. o.

Po absolvovaní  SixSigma Green Belt kurzu v spoločnosti FBE sa mi podarilo uplatniť na-
dubudnuté znalosti v zlepšovaní procesov našej spoločnosti, preto som sa rozhodol aj 
pre Black belt kurz. Jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vedené kurzy, príklady  
z praxe, názorné pomôcky, prostredie a študijné materiály, to všetko bolo zvládnuté 
výborne a rád oslovím FBE i v budúcnosti.

Dávid Ondruš, Reliability engineering, SLOVNAFT, a.s.

Najlepším hodnotením každého vzdelávacieho programu je, že získané vedomosti jeho 
účastník využíva v praxi. Aj keď pracujem v oblasti HR, manuál zo školenia FBE mám 
stále na stole a využívam ho každý deň.

Ján Matejovič, training department ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a. s.
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Six Sigma

Six Sigma pre manažérov, sponzorov
a championov
Postupy výberu projektov zlepšovania a meranie ich úspešnosti. Prehľad  
metodiky zvyšovania konkurencieschopnosti (Lean) Six Sigma pre manažérov 
a zadávateľov projektov.

Obsah
Dôvody na aplikáciu „Six Sigma“
•	 Prípadové	štúdie	nasadzovania	„Six	Sigma“	v	organizácii	–	videofilmy.	
•	 Prínosy	„Six	Sigma“	(„business	case“).
•	 Vzťah	k	ostatným	manažérskym	systémom.
•	 (Lean)	Six	Sigma	„roadmap”.
Výber a definovanie projektov – plán zvyšovania výkonnosti procesov 
•	 Popis	procesu	a	jeho	zákazníkov.
•	 Identifikácia	požiadaviek	zákazníkov	(VOC)	a	ich	meranie.	
•	 Určenie	kritických	faktorov	úspechu.	
•	 Matica	kritických	faktorov	a	procesov,	ktoré	vedú	k	ich	dosiahnutiu	(X–Y).	
•	 Porovnanie	súčasnej	výkonnosti	s	najlepšími.
•	 Výber	„Six	Sigma“	projektov.	
Zlepšovanie procesov metódou „Six Sigma“. Metodika a nástroje „DMAIC“
•	 Nástroje	definovania	problémov	a	procesov.	SIPOC.	Meranie	procesov.	
•	 Analýza	kľúčových	príčin	problémov.	Nástroje	pre	rôzne	typy	procesov.
•	 Návrhy	a	výber	nápravných	opatrení.	Meranie	ekonomických	prínosov	projektov.
•	 Riadenie	procesu.	Štandardy	a	postupy.	Hodnotenie	kvality	a	efektívnosti.
Program implementácie „Six Sigma“ v organizácii. Projekty „Six Sigma“.  
Hodnotenie prínosov
•	 Tréning	a	úlohy	„Black	Belts“,	„Green	Belts“	a	ostatných	zainteresovaných.	
•	 Výber,	vedenie	a	hodnotenie	„Six	Sigma“	projektov.	
•	 Integrácia	s	manažérskymi	systémami	firmy.
Praktické skúsenosti z aplikácie metód a nástrojov Six Sigma vo firmách  
v oblasti výroby a služieb

Bližšie informácie o implementácii Six Sigma sú uvedené na www.sixsigma.sk

Rozsah: 1 deň 
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Six Sigma Yellow Belt Training
Postupy (Lean) Six Sigma a nástroje zlepšovania procesov pre členov riešiteľských 
tímov a pre ostatných záujemcov o (Lean) Six Sigma.

Obsah
Čo je „Six Sigma“ a jej prínosy
•		Príklady	projektov	(Lean)	Six	Sigma	vo	výrobe	a	v	službách.
•		Metodika	projektov	zlepšovania	DMAIC	–	„Road	map”.
Definovanie príležitostí a projektu zlepšovania
•		Popis	problému.	Popis	procesu.	SIPOC	diagram.
•		Požiadavky	zákazníkov.	Cieľ	projektu	zlepšovania.
Meranie ukazovateľov procesu a spokojnosti zákazníka
•		 Identifikácia	ukazovateľov	procesu.
•		Premenlivosť	procesu	a	jej	meranie.
•		Zber	dát	o	procese	a	hodnotenie	úrovne	výkonnosti.
Analýza dát o procese a identifikácia príčin problémov
•		Podrobnejší	popis	procesu	„AS	IS”.	Grafické	nástroje	analýzy	procesu.
•		Štatistické	nástroje	analýzy	procesu.
•		Diagram	„Prečo”.	Multivoting.	Identifikácia	kľúčových	príčin	problémov.
Zlepšenie procesu
•		Návrh	a	výber	zlepšení.	Diagram	„Ako”.
•		Lean	Six	Sigma	Tool	box	zlepšenia	procesu.
•		Popis	nového	stavu	„TO	BE”.
Riadenie a kontrola nového stavu
•		Štandardizácia	zlepšení	procesu.	
•		Využitie	SPC	diagramov	na	monitorovanie	procesu.
•		Prezentácia	výsledkov.
Praktické skúsenosti z firiem v oblasti výroby a služieb 
a riešenie najčastejších problémov aplikácie (Lean) Six Sigma

Počas	tréningov	môžu	účastníci	využívať	buď	vlastný	softvér	(napr.	Minitab	alebo	iný),	alebo
softvér	„Six	Sigma	pre	Excel“,	ktorý	im	bude	počas	tréningov	zdarma	zapožičaný	a	v	prípade	 
záujmu si ho môžu zakúpiť za zľavnenú cenu. 

Bližšie informácie o implementácii Six Sigma sú uvedené na www.sixsigma.sk

YB Rozsah: 2 dni 
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Rozsah: 2 dni 

Six Sigma Green Belt a Black Belt Training
Obsah a plán tréningov s riešením pilotných projektov

Metodika riešenia projektov DMAIC  
pre tréning Green Belt (10 dní) a Black Belt (8 + 2 dni)

D
Definovanie

1 Definujte 
príležitosti 
na zlepšenie

2 Vytvorte
plán projektu

3 Vytvorte 
projektový tím

4 Definujte 
proces (najvyššiu 
úroveň)

5 Identifikujte 
rozhodujúce 
požiadavky 
zákazníkov

M
Meranie

1 Identifikujte 
ukazovatele 
výkonnosti

2 Vytvorte plán 
zberu dát

3 Validujte  
merací systém

4 Určte východis-
kovú výkonnosť 
procesu

A
Analýza

1 Identifikujte 
príčiny problémov

2 Vyberte hlavné 
príčiny (root 
causes)

3 Určte vzťah 
y = f (x)

I
Zlepšenie

1 Navrhnite 
možné riešenia

2 Vyberte naj-
lepšie riešenie na 
zlepšenie

3 Odskúšajte  
a	potvrďte	opti-
málne riešenia

4 Plán zmeny 5 Realizujte 
zlepšenia

C
Riadenie

1 Vytvorte 
kontrolný plán

2 Identifikujte 
neobvyklé 
odchýlky

3 Zhodnoťte 
výsledky zmien

4 Zdokumen-
tujte zmeny  
v procese

5 Uzavrite pro-
jekt, komunikujte 
know-how

V rámci uvedenej metodiky budú účastníci s podporou počítačov aplikovať nástroje, ako je:

Počas	tréningov	môžu	účastníci	využívať	buď	vlastný	softvér	(Minitab,	prípadne	iný),	alebo	
softvér	„Six	Sigma	pre	Excel“,	ktorý	im	bude	počas	tréningov	zapožičaný	a	môžu	si	ho	
zakúpiť za zľavnenú cenu.

GB + BB

•	Projektový	plán	
•	SIPOC	–	popis	procesu	
•	Kritické	požiadavky	zákazníkov	(CCR.)	 
•	X-Y	matica	definovania	cieľov	
•	Mapovanie	procesov	a	KPI	
•	Analýza	hodnotového	toku 
•	Grafické	štatistické	nástroje	
•	R&R	–	MSA	–	Analýza	systému	merania	

•	t-test	ANOVA	(Analýza	rozptylu)	
•	Výpočet	spôsobilosti/Sigma	procesu	
•	SPC	regulačné	diagramy	
•	Box	Plot	
•	Korelačná	a	multivariačná	analýza	
•	Analýza	času	cyklu	procesu.	Lean	nástroje.	 
•	FMEA,	DOE	(Design	of	Experiments)	
•	Analýza	silových	polí.	Matica	rozhodovania
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GB

GB – Six Sigma Green Belt Training
Tréning „Green Beltov“ – vedúcich tímov projektov zlepšovania  
efektívnosti procesov metódami (Lean) Six Sigma.

Rozsah a forma
•	 10	dní	tréningu	a	workshopov	usporiadaných	do	5	modulov	(2	+	2	+	3	+	2	+	1	deň)	 

s riešením vlastných projektov účastníkmi kurzu.
•	 Pri	tréningu	sa	využívajú	metódy,	ako	interaktívne	vysvetlenie	metód	a	nástrojov	 

na príkladoch praktických aplikácií, postup implementácie Lean Six Sigma ilustrovaný  
na videofilmoch a cvičenia na zvládnutie nástrojov a metód. 

•	 Každý	nasledujúci	modul	začína	workshopom	k	zhodnoteniu	z	úloh	predchádzajúceho	modulu	
a	končí	workshopom	k	rozpracovaniu	úloh	na	ďalšiu	prácu	na	projekte.

•	 Na	poslednom	stretnutí	účastníci	prezentujú	vlastný	projekt	s	vyčíslenými	finančnými	prínos-
mi.

Obsah a plán tréningu s riešením Green Belt pilotných projektov:

1. Modul
Úvod do Lean Six Sigma. DMAIC

2 dniDefinovanie projektov
Workshop:	Aplikácia	na	vlastné	projekty
2. Modul

2 dni
Meranie výkonnosti procesov
Metódy a nástroje analýzy I
Workshop:	Aplikácia	na	vlastné	projekty
3. Modul

3 dniMetódy a nástroje analýzy II
Workshop:	Aplikácia	na	vlastné	projekty
4. Modul

2 dni
Metódy a nástroje zlepšovania
Metódy a nástroje riadenia
Workshop:	Aplikácia	na	vlastné	projekty
5. Modul

1 deň
Záverečné preskúšanie a prezentácia projektov

DEFINOVANIE

MERANIE

ANALÝZA

ZLEPŠENIE

RIADENIE

Rozsah: 10 dní 
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Rozsah: 10 dní 

BB – Six Sigma Black Belt Training
Nadstavbový tréning vedúcich projektov (Lean) Six Sigma pre absolventov 
Green Belt tréningu.

Rozsah a forma
•		8	dní	tréningu	a	workshopov	usporiadaných	do	4	modulov	(2	+	3	+	2	+	1	deň)	s	riešením	

vlastných projektov účastníkmi kurzu, doplnenými o 2 dni samoštúdia podľa zadania.
•	 Pri	tréningu	sa	využívajú	metódy,	ako	interaktívne	vysvetlenie	metód	a	nástrojov	 

na príkladoch praktických aplikácií, postup implementácie Six Sigma/Lean ilustrovaný  
na videofilmoch a cvičenia na zvládnutie nástrojov a metód. 

•	 Každý	nasledujúci	modul	začína	workshopom	k	zhodnoteniu	úloh	z	predchádzajúceho	
modulu	a	končí	workshopom	k	rozpracovaniu	úloh	na	ďalšiu	prácu	na	projekte.

•	 Na	poslednom	stretnutí	účastníci	prezentujú	vlastný	projekt	s	významnými	prínosmi.

Obsah a plán tréningu Black Belt s riešením pilotných projektov:

V prípade, že účastníci kurzu BB nemajú vo svojej firme k dispozícii podporu vlastného Master 
Black	Belta,	doporučuje	sa	objednať	si	externú	koučingovú	podporu	v	riešení	projektu	(viď.	
nasledujúcu stranu).

1. Modul
Rekapitulácia Six Sigma metodiky

2 dniDefinovanie – pokročilé nástroje
Meranie výkonnosti procesov
Workshop:	Aplikácia	na	vlastné	projekty
2. Modul

3 dniAnalýza – pokročilé nástroje
Workshop:	Aplikácia	na	vlastné	projekty
3. Modul

2 dni
Pokročilé meta nástroje zlepšovania
Metódy a nástroje riadenia
Workshop:	Aplikácia	na	vlastné	projekty
4. Modul

1 deň
Záverečné preskúšanie a prezentácia projektov

DEFINOVANIE

MERANIE

ANALÝZA

ZLEPŠENIE

RIADENIE

BB Rozsah: 8 dní 
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K–B

Koučing – workshopy k projektom Six Sigma
pre účastníkov GB a BB tréningu

Ciele workshopu – vedenia workshopov s riešiteľským tímom 
•	 Poskytnúť	účastníkom	kurzov	Six	Sigma	Green	Belt	a	Six	Sigma	Black	Belt	individuálnu,	 
 alebo skupinovú podporu pri riešení ich projektov spravidla priamo v ich pracovnom  
 prostredí.
•	 V	prípade	potreby	moderovať	pracovné	stretnutia	vo	firme	s	riešiteľským	tímom	projektu	 
 vedeným potenciálnym Green Beltom alebo Black Beltom.
•	 Podporiť	efektívnosť	a	udržateľnosť	implementácie	Six	Sigma	vo	firmách.

Forma realizácie
1-dňové stretnutia vo firme účastníka tréningu v dohodnutom harmonograme počas obdobia 
tréningov GB a BB.

Obsah
Obsah stretnutí sleduje štruktúru riešenia projektov Six Sigma – DMAIC alebo jeho vybra-
né časti:
Definovanie projektu: Identifikácia zákazníckych požiadaviek, porozumenie existujúcich  
procesov, ich vstupov, výstupov a výkonnosti.
Meranie: Vytvorenie plánu, zber a vyhodnotenie informácií o súčasnom  stave.  
Overenie spôsobilosti systému merania.
Analýza: Vyhodnotenie nameraných dát vhodnými štatistickými nástrojmi analýzy.   
Identifikácia kľúčových príčin.
Zlepšenie: Vytvorenie plánu a odskúšanie riešení na elimináciu kľúčových príčin  
problémov.
Riadenie: Vytvorenie a overenie systému zaručujúceho, že riešenia budú nasadené  
permanentne. Príprava záverečnej prezentácie projektu.

Cena
Cena za koučingovú podporu bude vypočítaná v závislosti od dohodnutého rozsahu podpory na 
základe požiadavky objednávateľa školení GB a BB.

Rozsah: individuálne 
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Rozsah: individuálne 

EPR – Efektívne procesné riadenie
Popis a štandardizácia procesov 

Kurz je určený najmä pre manažment a pracovníkov zodpovedných za efektívny vnútorný 
rozvoj firiem, popis, štandardizáciu a zlepšovanie procesov. Je zameraný na organizácie,  
ktoré chcú ďalej zdokonaľovať svoj procesne orientovaný systém riadenia a zvýšiť efektív-
nosť využívania interných zdrojov.

Ciele výcvikového kurzu
•	 Poskytnúť	efektívne	postupy	a	posilniť	schopnosť	zavádzať	do	praxe	metódy	vytvárania	 

zákaznícky orientovaného procesného modelu organizácie, hodnotenia efektívnosti  
procesov, ich štandardizácie a zlepšovania. 

•	 V	súlade	s	poslaním	a	víziou	zadefinovať	model	hlavných,	podporných	a	riadiacich	proce-
sov s určením vstupno-výstupných väzieb, zdrojov a riadenia jednotlivých procesov.

•	 Identifikovať	kľúčové	procesy	a	vytvoriť	systém	merania	indikátorov	výkonnosti	procesov.

Obsah
Zavedenie procesného riadenia firmy a štandardizácie procesov
•	 Príklady	z	úspešných	domácich	a	zahraničných	firiem.	
•	 Procesne	orientovaná	organizácia.	Vplyv	na	efektívnosť	firmy.
•	 „Živý“	procesný	model	v	súlade	s	požiadavkami	ISO	9001	a		IATF	16949.
Nástroje popisu procesov a zodpovednosti 
•	 Hlavné,	podporné	a	riadiace	procesy	organizácie.	„Core	Business“.
•	 Strom	procesov	a	organizačná	štruktúra.	Dekompozícia	procesov	na	aktivity.
•	 Mapovanie	procesov	a	väzieb.	IDEF0	metodika.
•	 Interné	zákaznícke	väzby,	ohraničenia	procesov,	fyzické	a	ľudské	zdroje.
•	 Vplyv	procesného	modelu	na	vyjasnenie	kompetencií	a	zodpovedností	za	procesy.
•	 Manažérsky	systém	založený	na	procesnom	modeli.	
•	 Praktické	ukážky	s	využitím	softvérovej	podpory.
Meranie a monitorovanie výkonnosti procesov
•	 KPI	–	Kľúčové	indikátory	výkonnosti	procesov,	ich	meranie	a	hodnotenie.
Využitie procesného modelu pri zvyšovaní výkonnosti procesov
•	 Mapovanie	procesov,	analýza	hodnotových	tokov	a	LEAN	manažment.
•	 Aplikácie	metód	v	podmienkach	účastníkov	kurzu.

EPR Rozsah: 1 deň 
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NOVÝNS

Optimalizácia procesov neurónovými sieťami

Ciele výcvikového kurzu
•	 Porozumenie	základným	princípom	umelej	inteligencie	(počítačového	učenia)	a	spôsobom	 
 ich využitia v reálnych procesoch spoločnosti.
•	 Podľa	zrelosti	spoločnosti	z	pohľadu	nasádzania	smart	riešení	môžu	byť	rozdielne	aj	cieľové	 
 skupiny. V prípade spoločností začínajúcich s digitalizáciou a nasádzaním smart riešení  
 je vhodnou cieľovou skupinou manažment s možnosťou rozhodovať. V prípade pokročilejších  
 spoločností sú cieľovou skupinou odborní pracovníci so zameraním na riadenie a zlepšovanie  
 procesov, kvality, ale aj technologií, prípadne aj pracovníci zodpovední za dátovú analýzu.

Obsah
•	 Využitie	umelej	inteligencie	v	dnešnej	dobe	(úvodný	prehľad)
•	 Základné	princípy	počítačového	učenia	(Hands-on)
•	 Ukážka	a	prehľad	zložitejších	spôsobov	počítačového	učenia	(deep	learning	a	pod.)
•	 Use	cases	využitia	umelej	inteligencie	do	budúcnosti	(príklady)
•	 Softwarová	podpora,	nástroje	a	služby	v	oblasti	AI	(prehľad)

Rozsah: 1/2 dňa 
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RP

Metódy a nástroje riešenia problémov

Ciele výcvikového kurzu
•	 Naučiť	sa	efektívne	zvládnuť	nástroje	riešenia	problémov.	
•	 Získať	schopnosť	vybrať	správny	nástroj	v	závislosti	od	typu	riešeného	problému	 
 alebo úlohy.
•	 Spracovať	analýzu	a	návrh	riešenia	úlohy	alebo	problému	z	praxe	a	osvojiť	si	nástroje		 	
 pomáhajúce dotiahnuť problém do úspešného konca.

Obsah
Nástroje riešenia problémov v praxi
Predstavenie metodiky pre štruktúrované riešenie problémov
•	 Cyklus	PDCA	(Naplánuj-Vykonaj-Over-Realizuj).
•	 Prehľad	metodík.	Kedy	aplikovať	ktorú	metodiku?
 Stratégie pre identifikáciu koreňovej príčiny (root cause analysis)
•	 Definícia	problému.
•	 Pýtať	sa	správne	otázky	a	zisťovať	zdroje	variability.
•	 Prístupy	založené	na	poznaní	vs.	konvergentné	prístupy.
•	 Izolovanie	problému.
•	 Kontrastná	analýza.
•	 5	x	Prečo?	Typická	dominancia	problému	koreňovej	príčiny.
Návrh riešení a implementácia protiopatrení
•	 Dobré	a	zlé	riešenia	(vrátane	najtypickejších	chýb	pri	riešení	problémov).
•	 Ako	navrhnúť	dobré	riešenie,	ako	sa	uistiť,	že	bude	fungovať.
•	 Implementácia	riešení	problému.

Rozsah: 1 deň Rozsah: 1/2 dňa 
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8D

8D – Riešenie problémov metódou 8D

Ciele výcvikového kurzu
•	 Poskytnúť efektívnu štandardizovanú metodiku riešenia problémov 8D (8 disciplín)  
 zavedenú v oblasti dodávateľov automobilového priemyslu (IATF 16949) s rozširujúcimi  
 sa aplikáciami v rôznych oblastiach výroby, rovnako ako aj v službách.
•	 Proces 8D predstavuje postup určenia koreňov príčin a implementáciu vhodného  
 nápravného opatrenia. V prípade potreby môže byť jeho výsledkom zmena systému,  
 ktorá zabráni výskytu podobného problému.

Obsah
Prečo využívať metodiku 8D
•	 Príklad	 riešenia	 sťažnosti	 zákazníka	 a	 následných	 nápravných	 a	 preventívnych	 opatrení.	
•	 Rýchle	a	účinné	riešenie	problému	a	ochránenie	zákazníka	od	nežiaducich	dôsledkov.
Metodika a nástroje 8D
D0 – Príprava na proces 8D. 
D1 – Založenie tímu.
D2 – Popis problému.
D3 – Návrh dočasných nápravných opatrení.
D4 – Určenie a verifikácia koreňových príčin (Root Causes) a bodu úniku (Escape Point).
D5 – Výber a verifikácia trvalých nápravných opatrení.
D6 – Implementácia a validácia trvalých nápravných opatrení.
D7 – Prevencia výskytu problému (štandardizácia, audit).
D8 – Uznanie jednotlivcov a tímu za dosiahnutý výsledok.
Vedenie záznamov zo stretnutí tímu (dokumentácia 8D)
•	 Záznamy,	vizualizácia,	štandardizácia.

Na kurz 8D nadväzuje tréning moderovania riešenia problémov.  
(MW – Moderovanie workshopov)

Rozsah: 1 deň 
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Rozsah: 1 deň MW

MW – Moderovanie workshopov 
riešenia problémov a zlepšovania procesov

Zdokonalenie sa v moderovaní procesných a projektových tímov prináša schopnosť zamerať sa 
na najdôležitejšie úlohy tímu a efektívne využiť čas stretnutí tímu. Moderátori dokážu profesio-
nálne zvládnuť problémové situácie a udržať nasmerovanie práce zúčastnených.  
Členovia tímov zlepšovania sú schopnejší a motivovaní aktívne spolupracovať pri riešení úloh.

Obsah
Kľúčové faktory úspechu pri moderovaní workshopu 
•	 Motivačné	príklady	skúseností	z	praxe.	
•	 Videofilm	s	ukážkami	tímového	riešenia	úloh	a	zlepšovania	procesu.
Príprava na moderovanie workshopu
•	 Stanovenie	cieľov	a	očakávaných	výstupov.
•	 Príprava	plánu	workshopu	a	rozdelenie	úloh.
Postup pri moderovaní workshopu
•	 Úlohy	moderátora	a	techniky	vedenia	workshopu.
•	 Zvládnutie	rozbehu	workshopu	a	udržanie	výkonu	tímu.
•	 Postupy	založené	na	PDCA	cykle	(Plan-Do-Check-Act).
•	 Vizualizácia	a	porozumenie	procesu.	
Efektívne využívanie nástrojov tímovej práce 
•	 Ako	využiť	pri	moderovaní	rôzne	typy	brainstormingu,	grafickú	analýzu	procesu,	 
 diagramy príčin a následkov, mapy asociácií a techniky pre stanovenie priorít a získania  
 konsenzu pri definovaní záverov.
Riešenie problému – Videotréning moderovania workshopu
•	 Popis	problému,	definovanie	a	overenie	príčin,	návrh	a	simulácia	zavedenia	riešení,	 

vyhodnotenie. Videotréning so spätnou väzbou.
•	 Plán	ďalšieho	zlepšovania	účastníkov.

Pred kurzom Moderovanie workshopov odporúčame absolvovať tréning Riešenie problémov metó-
dou 8D alebo podobný kurz metód riešenia problémov.

Rozsah: 1 deň 
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QFD – Prenášanie požiadaviek zákazníkov 
do procesov

Metodika QFD má svoj pôvod v Japonsku, keď ju na konci 70. rokov úspešne použili japonskí 
výrobcovia pri zvyšovaní konkurencieschopnosti ich áut na americkom a európskom trhu. 
Z Japonska sa postupne rozšírila do USA a Európy. Dnes je QFD jednou zo štandardných 
metodík (napr. VDA 4), ktorá sa používa v procesoch plánovania, pri návrhu produktov  
a procesov a zlepšovaní procesov v priemysle a službách. Jej výstupy umožňujú efektívne 
nasadiť metódu FMEA a ďalšie nástroje zlepšovania.

Ciele výcvikového kurzu
•	 Pomôcť	porozumieť	a	prakticky	využívať	metódu	prenášania	požiadaviek	zákazníkov 
 do podnikových procesov. 

Obsah 
QFD – Požiadavky zákazníka
•	 Zistenie	„hlasu	zákazníka“	a	určenie	dôležitosti.	Vnútorní	a	vonkajší	zákazníci.
•	 Hodnotenie	naplnenia	požiadaviek	v	porovnaní	s	konkurenciou	z	pohľadu	zákazníka.	
•	 Zber	a	vyhodnotenie	dát.	Zistenie	kritických	požiadaviek	zákazníkov	na	produkt	alebo	proces.
QFD – Technické parametre
•	 Špecifikácia	kľúčových	parametrov	procesov	a	systémov	–	vnútropodnikové	znaky	kvality.
QFD – Analýza matice, určenie cieľov a priorít
•	 Vytvorenie	matice	medzi	požiadavkami	zákazníkov	a	technickými	parametrami	procesov,	

výrobkov alebo služieb.
•	 Určenie	korelácie	medzi	technickými	parametrami.
Benchmarking – porovnávanie sa s najlepšími
•	 Konkurenčná	analýza	alebo	porovnanie	sa	s	„best	practices“.
Prípadová štúdia QFD, príklady a cvičenia. Ukážky aplikácie QFD v praxi.
Aplikácia QFD v organizácii
•	 Riešenie	otázok	aplikácie	v	oblasti	pôsobnosti	účastníkov	kurzu.

QFD odporúčame absolvovať pred účasťou na kurze FMEA I.

QFD Rozsah: 1 deň 
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FMEA I – Analýza možných chýb a ich dôsledkov podľa 

harmonizovanej príručky VDA a AIAG z roku 2019

Predmetom FMEA je analýza chýb, ich dôsledkov a príčin s cieľom navrhnúť nápravné opatre-
nia, ktoré eliminujú existujúce alebo potenciálne chyby. FMEA môže byť aplikovaná nielen na 
výrobné procesy a výrobky, ale aj služby, finančné, sociálne a iné procesy. Výsledkom FMEA je 
prijatie účinných nápravných opatrení, ktoré znížia riziko, ktoré so sebou vznik chyby prináša. 
Začiatkom júna 2019 bol vydaný nový štandard - príručka harmonizovanej FMEA, ktorá obsahu-
je najlepšie praktiky z príručiek AIAG a VDA.

Ciele výcvikového kurzu
Pomôcť účastníkom porozumieť a prakticky využívať nástroje identifikácie a eliminácie známych 
alebo potenciálnych chýb a problémov v systéme, návrhu, procese alebo službe skôr, ako sa tieto 
chyby  prejavia u zákazníka.

Obsah
FMEA v systémoch zabezpečenia kvality 
•	 DFMEA	(FMEA	výrobku/dizajnu),	PFMEA	(FMEA	procesu).		
•	 FMEA-MSR	(FMEA	monitorovania	a	reakcie	systému).
Aplikácia FMEA podľa harmonizovanej príručky AIAG & VDA z roku 2019
•	 Definovanie	produktu/procesu	ktorý	bude	analyzovaný	v	projekte	FMEA	s	využitím	5T	(plan-

ning	&	preparation).
•	 Určenie	štruktúry	systému	a	jeho	prvkov	(structure	analysis).
•	 Popísanie	funkcií	a	úloh,	ktorých	nositeľmi	sú	prvky	systému	(function	analysis).
•	 Analýza	chýb	pre	každý	skúmaný	prvok	systému	(failure	analysis).
•	 Priradenie	AP	(Action	Priority)		na	základe	kvalifikovane	stanovených	koeficientov	 

(risk analysis).
•	 Proces	zlepšovania	(optimization).	Archivácia	výsledkov	(results	documentation).
Ako úspešne aplikovať FMEA vo firme (dôrazy harmonizovanej FMEA)
•	 Dohody	medzi	zákazníkmi	a	dodávateľmi	ohľadne	FMEA.
•	 Stratégia	prechodu	z	predchádzajúcej	verzie	FMEA.	Ochrana	know-how	DFMEA	a	PFMEA.
•	 	Základná	(všeobecná)	FMEA	a	FMEA	pre	rodiny	produktov.
•	 Priradenie	času	vytvárania	FMEA	k	fázam	APQP	(pokročilé	plánovanie	kvality	produktu)	 

a k míľnikom projektu vývoja nových dielov podľa MLA (zabezpečenia stupňov zrelosti).
Softvérova podpora a praktické otázky využitia FMEA v organizácii.
FMEA I odporúčame absolvovať po účasti na kurze QFD.

FMEA Rozsah: 2 dni 
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FMEA II – Moderovanie a aplikácia FMEA  
v praxi

Ciele výcvikového kurzu
•	 V	nadväznosti	na	kurz	FMEA	I	umožniť	účastníkom	osvojiť	si	zručnosti	potrebné
 na efektívne moderovanie tímu FMEA a riešiť otázky aplikácie FMEA v praxi.
•	 Poskytnúť	skúseným	aj	začínajúcim	moderátorom	FMEA	spätnú	väzbu	na	ich	ďalšie
 zlepšovanie podľa harmonizovanej príručky VDA a AIAG z roku 2019.

Obsah
A. Kritické faktory efektívnej aplikácie FMEA
•	 Aké	problémy	najčastejšie	riešime	v	súvislosti	s	aplikáciou	FMEA.	
•	 Príklady	z	praxe.	Vlastné	príklady	a	skúsenosti	účastníkov.	
B. Efektívne moderovanie FMEA
•	 Úloha	moderátora.	Postupy	a	techniky	moderovania	používané	pri	FMEA	úlohách.
Ako vybrať a definovať projekt FMEA
•	 Stanovenie	rozsahu	a	časového	plánu	aplikácie	FMEA.
•	 Popísanie	štruktúry	systému	a	jeho	prvkov.
Moderovanie postupu riešenia FMEA
•	 Analýza	chýb	–	nesprávnych	funkcií	pre	každý	skúmaný	prvok	systému.
•	 Ako	moderovať	kvalifikované	stanovenie	koeficientov	Vz,	Vs,	Od?
•	 Ako	pomôcť	tímu	stanoviť	priority	zlepšovania	podľa	stupňa	potlačenia	príčin
	 a	následkov	chyby?	
•	 Ako	vyhodnotiť	účinnosť	prijatých	opatrení?
•	 Praktické	cvičenia.	Spätná	väzba	a	úlohy	na	zlepšenie	moderovania.
Riešenie praktických otázok s ktorými sa stretáva moderátor
•	 Ako	zabezpečiť	čo	najefektívnejší	priebeh	procesu	FMEA	pri	udržaní	objektivity
	 hodnotenia	a	„spoluvlastníctva“	členov	tímu	k	výsledkom?
•	 Riešenie	konfliktov	a	rôznych	názorov	členov	tímu	na	hodnotenie.
•	 Štandardizácia	postupu	a	prispôsobenie	sa	špecifikám	danej	úlohy.
C. Zlepšovanie aplikácie FMEA v praxi
•	 Ako	odstraňovať	nedostatky	zistené	pri	auditoch,	alebo	pri	uvoľňovaní	produktu/procesu.
•	 Možnosť	overenia	si	správnosti	postupu	aplikácie	účastníkmi	kurzu.			
•	 Výmena	praktických	skúseností	a	plán	zlepšovania	sa.

FMEA II odporúčame absolvovať po účasti na kurze FMEA I.

FMEA II Rozsah: 2 dni 
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NOVÝ

Rozsah: 2 dni 

Reverzná FMEA

Ciele výcvikového kurzu
Na základe praktickej simulácie a predpripravených simulačných formulárov FMEA, pomôcť 
účastníkom porozumieť a prakticky využívať postup a nástroje používané v reverznej 
P-FMEA.
Predmetom reverznej P-FMEA je posúdenie možných chýb zahrnutých v FMEA, ktorá bola vyko-
naná prierezovým tímom priamo na pracovisku. Reverzná P-FMEA je zameraná na overenie či 
možné chyby majú systém kontroly (prevencia/odhalenie) a pracujú správne. 
Reverzná P-FMEA je pomocný nástroj zlepšovania, ktorý využíva metodiku FMEA a znižuje jej 
Risk	Priority	Number	(RPN).	Je	založená	na	aktuálnych	údajoch	o	možných	chybách,	z	auditov	
vykonaných na pracovisku. Toto posúdenie vedie k objaveniu alebo vytvoreniu prípadných nových 
možných chýb, ktoré neboli vzaté do úvahy počas vytvárania FMEA, ako aj pri vyhodnocovaní 
hodnôt výskytu a odhalenia chýb založených na skutočných údajoch.
Postup používaný reverznou P-FMEA je jedným z doporučovaných postupov, ktoré musia apliko-
vať organizácie certifikované podľa IATF 16949 pri článku 9.2.2.3 Audit výrobného procesu.

Obsah
Reverzná FMEA v systémoch zabezpečenia kvality        
•	 Ako	pripraviť	a	realizovať	audit	pre	reverznú	P-FMEA	(R-FMEA)	prierezovým	tímom	 

(výber procesov, časový harmonogram, zostrojenie tímu).
•	 Preskúmanie	FMEA	na	mieste	-	súlad	procesných	krokov	 

(FMEA, plán regulácie a kontroly, pracovné inštrukcie). 
•	 Nové	potenciálne	chyby,	ktoré	neboli	zahrnuté	do	P-FMEA.	 

(Kontrolný list R-FMEA – otázky, testovanie rizík na mieste).
•	 Pozorovania	všetkých	potenciálnych	chýb	a	nápravných	opatrení	na	mieste	 

(Pozorovací formulár). 
•	 Vytvorenie	akčného	plánu	R-FMEA	a	správy	činností	R-FMEA	 

(Správa činnosti, Akčný plán, zdokumentovanie opatrení do FMEA).

R–FMEA Rozsah: 1 deň 
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APQP a PPAP – Pokročilé plánovanie kvality
a proces schvaľovania dielov pre výrobu 

Ciele výcvikového kurzu
V súlade s požiadavkami IATF 16949 osvojenie si metodiky a precvičenie nástrojov: 
•	 pokročilého	plánovania	kvality,	ktoré	vedie	k	zlepšeniu	a	sprehľadneniu	postupov	plánova-

nia kvality, komunikácie medzi dodávateľmi a zákazníkmi,
•	 schvaľovania	dielov	pre	výrobu,	ktoré	vedie	k	zlepšeniu	stability	a	spôsobilosti	výrobného	

procesu, skvalitneniu dokumentácie a naplneniu požiadaviek smerníc pre dodávateľov 
automobilového priemyslu.

Obsah 
APQP – Pokročilé plánovanie kvality produktov
•	 Prečo	je	potrebné	aplikovať	APQP	proces	na	dosiahnutie	zlepšení	v	kvalite	a	produktivite.
•	 Aké	kroky	je	potrebné	uskutočniť	v	rámci	APQP?
•	 Aké	nástroje	a	techniky	sa	používajú	v	APQP?
•	 Praktická	aplikácia	analytických	a	plánovacích	nástrojov	v	APQP.
•	 Využitie	nástrojov	tímovej	práce	v	procese	APQP.
•	 Ako	pomocou	kontrolných	plánov	dosiahnuť	merateľné	výsledky	zlepšenia?
•	 Aplikácia	P–D–C–A	cyklu.	Plánovanie.	Návrh.	Validácia.	Spätná	väzba	a	nápravné	opatrenia.
PPAP – Proces schvaľovania dielov pre výrobu
•	 Kedy	sa	vyžaduje	predloženie?	Úrovne	predloženia.
•	 Aké	kroky	je	potrebné	uskutočniť	v	rámci	PPAP?	Požiadavky	na	proces.
•	 Aké	nástroje	a	techniky	sa	používajú	v	PPAP?
•	 Ako	využiť	štatistické	metódy	v	PPAP	na	neustále	zlepšovanie?	Praktická	aplikácia.

APQP/PPAP

Kurz APQP/PPAP firmy FBE umožňuje lepšie zvládnuť Kvalifikačný program pre 
nové diely podľa Formel Q Neuteile už od fázy konceptu, cez fázu plánovania výrob-
ku a procesu, fázu realizácie, kontrolného zoznamu k 2-dennej výrobe a samotnej 
prebierke 2-dennej výroby, a dosiahnuť dohodnuté požiadavky na kvalitu a na počet 
kusov nakupovaných dielov podľa termínových plánov koncernu VW AG.

Gabriel Kárpáty, 
Qualitätssicherung-Karosseriekaufteile VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s.

Rozsah: 2 dni 
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Manažment spoľahlivosti a životnosti
výrobkov (v súlade s ISO 26262) 

Ciele výcvikového kurzu
Efektívnou formou si osvojiť základné postupy manažmentu spoľahlivosti potrebné 
pre stanovovanie doby života a miery spoľahlivosti výrobkov, ktoré sa využívajú:
•	 v	procesoch	vývoja,	návrhu	a	skúšania	výrobkov	v	súlade	s	požiadavkami	ISO	26262	pre	

funkčné a bezpečnostné charakteristiky výrobkov;
•	 pri	navrhovaní	a	výrobe	nástrojov	v	procesoch	preventívnej	údržby.
Porozumieť a osvojiť si najčastejšie používané pojmy ako sú MTTF, MTBF a životnostná krivka 
(Bathtube)	a	frekvencia	porúch	(Hazard	function),	S(t),	R(t),	použité	v	metodike	FTA	(Fault	Tree	
Analysis).

Pri praktických cvičeniach sa využíva počítačový program MINITAB®. Účastníci sa môžu inšpi-
rovať, ako boli tieto metódy použité pri riešení konkrétnych problémov v organizáciách a riešiť 
otázky z vlastnej organizácie. U účastníkov sa predpokladajú základné znalosti štatistických  
a grafických metód SPC.

Obsah
Definície a základné ukazovatele v manažmente spoľahlivosti
•	 Pravdepodobnostné	funkcie	PDF	a	ich	distribučné	funkcie	pri	meraní	doby	života.
•	 Distribučné	funkcie	doby	života	(Failure	time)	F(t)	a	prežitia	(Survival	time)	S(t).	Parametrické	

a neparametrické stanovovanie doby života F(t) resp. S(t).
Zber dát pre manažment spoľahlivosti
•	 Úplné	a	cenzurované	(Censored)	dáta,	intervalové	(Arbitrary)	dáta.
Predpokladané scenáre a modely konca života výrobkov (Parametrické)
•	 Weibullovo,	lognormálne,	exponenciálne	rozdelenie,	a	rozdelenie	extrémnych	hodnôt.
•	 Frekvencia	porúch	λ(t)	(Hazard),	a	U	Bathtube	funkcia.
Navrhovanie testovacích plánov pre životnosté skúšky
•	 Demonštračné	(demonstration	test	plans)	plány	a	plány	pre	spresnenie	matematických	mode-

lov pre životnostné distribučné funkcie (Estimation test plans).
Stredná doba života a životný cyklus výrobku
•	 Frekvencia	porúch	a	frekvencia	porúch	počas	životného	cyklu	výrobku	U	Bathtube.
•	 MTTF,	MTBF,	MTTFF.	Príklady	poruchového	správania.
Aplikácia metód na výrobky a procesy účastníkov kurzu v softvéri MINITAB®.

RM Rozsah: 1 deň 
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SPC I

SPC I – Štatistické metódy riadenia procesov 

Obsah
Štatistické metódy a neustále zlepšovanie
•	 Príklady	a	ukážky	z	organizácií	využívajúcich	SPC	pri	analýzach	a	zlepšovaní	procesov.
•	 	Základné	princípy	využívané	pri	štatistickom	riadení	projektov.	
•	 	Miesto	SPC	v	systémoch	riadenia	kvality.	SPC	v	ISO	9001,	IATF	16949	a	aplikácii	 

metodiky Six Sigma.
Čo, kedy, ako a prečo riadiť pomocou SPC
•	 Postup	pri	určovaní	rozhodujúcich	parametrov	kvality	a	efektívnosti	na	aplikáciu	 

štatistických metód riadenia. 
Grafické nástroje analýzy a riešenia problémov
•	 Základné	nástroje	pre	definíciu,	analýzu,	korekciu	a	prevenciu.	
•	 Histogram.	Paretova	analýza.	Korelačný	diagram.	
•	 Ishikawov	diagram.	Praktické	ukážky	využitia	grafických	nástrojov.
Základné princípy štatistickej regulácie procesov
•	 Stabilita	a	spôsobilosť	procesu.	Výber	vzoriek.	
SPC pri meraní a porovnávaní
•	 Vytváranie	a	analýza	regulačných	diagramov	spojitých	veličín.
•		Testy	nestability	podľa	ISO	8258.	X-R,	X-s	a	X	indiv-R	pohyblivé	diagramy.
•		Atribútové	diagramy	np,	p,	c,	u.	Interpretácia	a	praktické	využitie.
•		Ukážky	z	tvorby	regulačných	diagramov	pre	rôzne	procesy	a	užitočné	rady	pre	aplikáciu.
 Analýza spôsobilosti procesov a zariadení
•	 Výpočet	a	interpretácia	indexov	spôsobilosti	procesov	Cp,	Cpk,	Pp,	Ppk	a	indexov	 

spôsobilosti strojov Cm, Cmk doplnená o praktické ukážky.
Využitie počítačov pri SPC – praktické cvičenia
•			Zber,	analýza	a	prezentácia	dát	z	procesov.	Praktické	ukážky	analýzy	dát.	

Rozsah: 3 dni 

Kurz SPC 1 mi pomohol k lepšiemu pochopeniu teórie a efektívnejšiemu zavádzaniu 
získaných poznatkov do praxe. Na mojej pozícii technika kvality sa každodenne stre-
távam so štatistickým sledovaním montáže a prijímaním nápravných opatrení, ktoré 
pracovníci značia do sledovacích kariet. Po absolvovaní kurzu SPC 1 je moja práca 
efektívnejšia.

Adrián Uhlár, Qualitätssicherung-PKW, ZF Slovakia, a. s., Trnava
Divízia Technológia hnacieho ústrojenstva 
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Rozsah: 3 dni SPC II

SPC II – Riešenie problémov aplikácie SPC

Ciele výcvikového kurzu
•	 Podať	praktický	návod	k	aplikácii	postupov,	ktoré	je	potrebné	zvládnuť	pri	využívaní	štatistic-

kých metód v praxi. Ukázať ako aplikovať SPC v situáciách, kedy dáta z procesu nepodliehajú 
štandardnému normálnemu rozdeleniu a ako overiť, že systém merania  
dát je spôsobilý.

•	 Na	konkrétnych	cvičeniach	s	využitím	počítačových	tréningových	programov	podporiť	schop-
nosť účastníkov aplikovať uvedené metódy vo vlastných procesoch.

Obsah
Využitie SPC
•	 Príklady	a	skúsenosti	účastníkov	s	aplikáciou	štatistických	metód.
•	 Otázky	súvisiace	s	používaním	SPC	v	organizáciách	pri	analýze	a	zlepšovaní	procesov.
•	 Zhrnutie	základných	nástrojov	a	príklady	ich	aplikácie	v	praxi.
Špeciálne prípady SPC
•	 Aplikácia	SPC	v	neštandardných	situáciách,	napr.	nenormálne	rozdelenie	dát,	trendové	proce-

sy, malosériová výroba a krátke výrobné dávky.
•	 SPC	pri	spojitých	procesoch.	Monitorovanie	časových	intervalov.
•	 Paralelné	procesy.	Skupinové	diagramy.	Špeciálne	postupy.
•	 Ukážky	riešenia	problémov	SPC	z	rôznych	organizácií.	
•	 Počítačové	simulácie	riešenia	problémov	metódami	SPC.
MSA – Merací systém a spôsobilosť meradiel
•	 Presnosť,	linearita	a	stabilita.
•	 Opakovateľnosť	a	overiteľnosť.
•	 Postup	pri	hodnotení	spôsobilostí	meracích	systémov	pomocou	štúdie	R	&	R.	
•		Hodnotenie	atributívnych	meracích	systémov	metódou	krížových	tabuliek	–	KAPPA.
•	 Praktická	aplikácia	s	využitím	počítačov.	

Počas	 tréningov	 SPC	 I	–	III	môžu	 účastníci	 využívať	 buď	 vlastný	 softvér	 (Minitab,	 prípad-
ne	iný),	alebo	softvér	„SPC	pre	Excel”,	ktorý	im	bude	počas	tréningov	zapožičaný	a	môžu	 
si ho zakúpiť za zľavnenú cenu.

Rozsah: 2 dni 
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SPC III – Projekt zavádzania štatistických
metód v organizácii

Ciele výcvikového kurzu
Tréning je zameraný na efektívne zvládnutie postupu nasadzovania štatistických metód  
riadenia vo firmách v oblasti výroby a služieb. Účastníci sa oboznámia s úspešnými apliká-
ciami v iných firmách a dostanú formou prípadových štúdií návod, ako aplikovať štatistické 
metódy pri návrhu, zmene a neustálom zlepšovaní procesov, ako aj metodike Six Sigma.

Obsah
Miesto štatistických metód v systémoch manažérstva kvality

Skúsenosti z využívania štatistických metód v organizáciách
•	 Prehľad	najčastejšie	využívaných	štatistických	nástrojov	a	otázok	súvisiacich	s	ich	praktic-

kou aplikáciou.
Postup pri zavádzaní s využitím PDCA cyklu zlepšovaní a riadení procesov
Plánovanie •	Stanovovanie	cieľov	a	podmienok,	výber	kľúčových	parametrov.
	 •	Zber	dát	a	voľba	štatistických	metód.	
Vykonanie •	Pilotné	využitie	zvolených	postupov	a	opatrení.
Overenie •	Vyhodnotenie	účinnosti	postupov	a	nápravných	opatrení.
Štandardizácia •	Vyhodnotenie	kvalitatívnych	a	ekonomických	prínosov,	monitorovanie	 

 a dokumentácia nových postupov.
Prípadová štúdia zavádzania štatistických metód
•	 Tímový	projekt	riešenia	simulovaného	problému.	Spracovanie	a	prezentácia	projektu	 

s podporou pripravených šablón v MS PowerPoint.

Motivačné systémy k podpore využívania štatistických metód

Posudzovanie aplikácie štatistických metód v systémoch manažérstva kvality EN ISO 
9001 a IATF 16 949 certifikačnými orgánmi
•	 Skúsenosti	z	certifikačných	a	obnovovacích	auditov	k	problematike	využitia	štatistických	

metód.

SPC III Rozsah: 2 dni 
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SPC IV – DOE – Design of Experiments
Zlepšovanie procesov a výrobkov pomocou DOE

Ciele výcvikového kurzu
•	 Osvojiť	si	praktický	návod	na	využitie	metódy	DOE	–	Design	of	Experiments,	ktorá	patrí	 
 medzi najefektívnejšie pokročilé techniky zlepšovania procesov a výrobkov tým,  
 že poskytuje postup nájdenia a validácie vzťahu medzi výstupmi procesu (Y) a faktormi,  
 ktoré na ne vplývajú (X).  
•	 Na	konkrétnych	príkladoch	si	overiť,	ako	možno	metódy	návrhu	experimentov		efektívne	 
 využiť vo vlastnej organizácii, rovnako v oblasti výroby, ako aj v procesoch služieb.
•	 Zostaviť	postup	aplikácie	DOE	na	procesoch	v	okruhu	svojej	zodpovednosti.

Obsah
Základné princípy a nástroje DOE
•	 Prípadová	štúdia	aplikácie	DOE	pri	zlepšovaní.
•	 Základy	DOE	(Design	of	experiments).	Faktorová	analýza.
Postup návrhu a realizácie DOE
•	 Plánovanie	experimentu.
•	 Návrh	experimentu.
•	 Vykonanie	experimentu.
•	 Analýza	výsledkov.
•	 Aplikácia	výsledkov.
Aplikácie DOE v praxi
•	 Praktické	cvičenia	DOE	s	počítačovou	podporou.
•	 Aplikácia	postupov	DOE	na	procesoch	účastníkov	kurzu.	
•	 Praktické	skúsenosti	z	nasadzovania	DOE	v	rôznych	oblastiach.	

Prakticky	orientovaný	tréning	pozostáva	z	výkladu	podporeného	ukážkami	z	aplikácií	DOE,	
skupinovej práce na praktických cvičeniach a simulácie riešenia reálnych problémov s pod-
porou počítačových programov. Účastníci počas tréningu využívajú softvér MiniTab®, alebo 
SW SPC pre Excel, ktorý im bude zapožičaný.

SPC IV – DOE Rozsah: 2 dni 
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MSA – Analýza systému merania
Spôsobilosť meracích systémov a kontrolných postupov

Ciele výcvikového kurzu 
•	 Podať	praktický	návod	na	preverenie	kontrolných	postupov	používaných	na	zabezpečenie	

kvality procesov, odvodených od najnovších doporučení skupín zodpovedných za riadenie 
procesov v priemysle AIAG MSA IV. edition a VDA 5.

•	 Na	konkrétnych	príkladoch	ukázať	účastníkom,	ako	možno	uvedené	metódy	efektívne	 
využiť v ich vlastnej organizácii.

•	 Praktickými	cvičeniami	pomôcť	aplikovať	metodiky	MSA	na	kontrolných	postupoch.

Obsah
Úvod do analýzy spôsobilosti systému merania
•	 Dôvody	hodnotenia	kontrolných	postupov	(meracích	systémov).
Model pre hodnotenie spôsobilosti meradiel
•	 Premenlivosť	merania,	presnosť	merania	(MSA).
•	 Základné	štatistiky	a	modely	pri	hodnotení	spôsobilosti	merania	(AIAG	a	VDA	5).
•	 Presnosť,	opakovaná	presnosť,	overiteľná	presnosť,	stabilita,	linearita	–	podľa	AIAG.
•	 Štandardná	neistota	u(xi),	kombinovaná	štandardná	neistota	u(y),	rozšírená	neistota	merania	

UMS UMP. Základné definície v (VDA 5).
Metodológia (postupy) pri stanovovaní spôsobilosti meradiel
•	 Rozlíšenie	(uRE),,Bias (uBI), linearita (uLIN). 
•	 Štandardná	metóda	opakovanej	a	overiteľnej	presnosti	(RaR	štandard).
•	 Upravená	metóda	opakovanej	a	overiteľnej	presnosti	(RaR	upravená).
•	 Atribútové	metódy	–	metódy	krížových	tabuliek	a	výpočet	Kappa	Cohen.
•	 Ukazateľ	vhodnosti	meracieho	systému	a	procesu	QMS,	QMP	(VDA).
•	 Kritériá	na	posúdenie	vhodnosti	meracieho	systému	a	procesu	vo	VDA	a	AIAG	MSA.
Analýza spôsobilosti merania, R&R study – praktické cvičenia
•	 Na	spojité	merania	a	na	atributívne	merania.
Riešenie úloh
•	 Riešenie	úloh	z	okruhu	pôsobenia	účastníkov	tréningu	s	počítačovou	podporou.
•	 Praktické	otázky	z	aplikácie,	analýza	údajov	v	MS	Excel	alebo	MiniTab®.

Počas	 tréningov	MSA	môžu	 účastníci	 využívať	 buď	 vlastný	 softvér	 (Minitab®, prípadne 
iný),	alebo	softvér	„SPC	pre	Excel”,	ktorý	im	bude	počas	tréningov	zapožičaný	a	môžu	si	
ho zakúpiť za zľavnenú cenu.

MSA Rozsah: 2 dni 
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Rozsah: 2 dni 

Úvod do MINITAB®

Ciele výcvikového kurzu 
•	 Oboznámiť	sa	s	najčastejšie	používaným	softvérom	pri	vyhodnotení	spôsobilosti	procesov	(SPC)	

a pri zlepšovaní procesov metódou Six Sigma.
•	 Osvojiť	si	používanie	softvéru	a	zefektívniť	čas	pri	štatistickom	spracovávaní	dát	a	ich	vyhodno-

covaní. Na konkrétnych príkladoch ukázať účastníkom, ako možno softvér MINITAB® efektívne 
využívať pri aplikácii štatistických metód riadenia na vlastných procesoch.

Podmienkou je ovládanie základných štatistických metód, ktoré sú zahrnuté v kurzoch SPC I, 
prípadne Six Sigma.
Účastníci budú pracovať s poskytnutými príkladmi alebo si môžu priniesť vlastné dáta.
(Odporučené – absolvovať kurz ako SPC I, alebo Six Sigma Green Belt a podobne). 

Obsah
Úvod do práce s MINITAB® 
•	 Oboznámenie	sa	s	MINITAB® MENU, pracovnými hárkami a funkciami.
•	 Typy	dát.	Zadávanie,	editácia	a	prenos	dát.
•	 Práca	so	vstupnými	a	výstupnými	obrazovkami	MINITAB®.
Grafické možnosti MINITAB®

•	 Pareto	diagram.	Box	Plot.	Scatter	Plot.
•	 Matrix	Plot.	Dot	Plot.	Histogram.
•	 Diagnostika	a	aplikácia	na	príkladoch.
Štatistické vyhodnotenie spôsobilosti procesov v MINITAB®

•	 Identifikácia	rozdelenia	normality	dát.
•	 Spôsobilosť	procesu	pre	normálne	rozdelenie.
•	 Spôsobilosť	procesu	pre	nenormálne	rozdelenie.
•	 Príklady	a	interpretácia.
Štatistické vyhodnotenie stability procesov v MINITAB®

•	 Regulačné	diagramy	pre	spojité	veličiny	(Continuous).	XP	–	R;	XP	–	S;	Xindivid.
•	 Regulačné	diagramy	pre	nespojité	veličiny	(Atribute).	np;	p;	c;	u
•	 Interpretácia	a	praktické	využitie.
Numerické metódy vyhodnocovania
•	 Testovanie	hypotéz.
•	 1-Sample	t-Test;	2-Sample	t-Test;	2	Variance	Test;	1	Proportion	Test

MINITAB Rozsah: 2 dni 
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NOVÝ

Ako sa vyhnúť chybám pri prezentovaní 
výkonnosti procesu pomocou štatistických 
metód

Kurz je určený pre: 
•	 pracovníkov	z	oblasti	zákazníckej	kvality		a	pracovníkov	zabezpečujúcich	rozvoj	dodávateľov
•	 ostatných	pracovníkov,	ktorí	sa	podieľajú	na	zabezpečení	kvality	(Quality	Assureance)	
•	 a	pracovníkov	podieľajúcich	sa	pri	zlepšovaní	kvality	výroby	a	služieb

Ciele výcvikového kurzu
•	 Praktické ukážky foriem prezentácií výkonnosti procesu pomocou štatistických metód.
•	 Upozorniť na kľúčové informácie potrebné k správnej diagnostike kondície procesu.
•	 Najčastejšie	používané	softvéry, ktoré sa používajú pri prezentácii výkonnosti procesu.

Obsah
Dĺžka výcvikového kurzu a podpory implementácie:
Pracovné metódy      
•	 výklad	podporený	ukážkami	z	praktických	aplikácií,	
•	 individuálna	a	skupinová	práca	na	praktických	cvičeniach,	
•	 diskusia	a	skúsenosti	z	hľadiska	účastníkov.

Účastníci kurzu dostanú pracovný manuál a materiály určené pre využitie osvojených metód 
vo vlastnej organizácii.

PVP Rozsah: 1/2 dňa 
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Rozsah: 1/2 dňa Softvér

Softvér SPC pre ExcelTM, Six Sigma pre ExcelTM

Zlepšovanie procesov pre ExcelTM

– pre účastníkov tréningov

Softvér na prácu v prostredí Microsoft ExcelTM – podpora aplikácie štatistických metód 
riadenia, projektov Six Sigma a zlepšovania procesov so zľavou 20 % pre účastníkov 
kurzov *.

SPC pre ExcelTM – štatistické nástroje analýzy procesov, ako sú SPC diagramy, Pareto diagram, 
MSA – analýza systému merania, spôsobilosť procesov, t-test, F-test, autokorelácia, lineárna 
regresia	a	mnohé	ďalšie.	Výber	možností	výstupov	v	slovenskom,	nemeckom	
a anglickom jazyku.

Six Sigma pre ExcelTM a Zlepšovanie procesov pre ExcelTM – podpora projektov Six Sigma a 
ďalších	metodík	zlepšovania	procesov	využitím	programu	ExcelTM. Obsahuje SPC pre ExcelTM a 
ďalšie	funkcie	a	formuláre	na	riadenie	projektov	zlepšovania.

Cenník softvéru v EUR
Softvér 1. užívateľ 2.–3. užívateľ 4.–10. užívateľ

SPC pre ExcelTM 330 260 190

Six Sigma pre ExcelTM 490 390 290

Zlepšovanie procesov pre ExcelTM 490 390 290

* Pre účastníkov kurzu SPC, MSA alebo Six Sigma GB, BB (objednávka pred kurzom alebo do 1 
mesiaca po absolvovaní kurzu) je zľava 20 %. Okrem toho si doterajší užívatelia SPC pre ExcelTM 
môžu uplatniť špeciálnu zľavu pri zakúpení softvéru Six Sigma pre ExcelTM (viď	tabuľka).

Výhody: Využitie štandardného prostredia pre užívateľov MS Excel (rozšírenie funkcií) významne 
zlepšuje pomer výkon/cena, uľahčuje proces zaškolenia obsluhy a zabezpečuje jednoduchosť 
spolupráce s ostatnými produktami MS Office.

Referencie:	BASF	Slovensko,	Duslo,	EDSCHA	Slovakia,	PRAKAB	Pražská	Kabelovna,	
Eurocontrol,	Johnson	Controls	Int.,	MAGNA	Slovteca,	MIBA	Steeltec,	Mondi	SCP,	Plastiflex,	Sen-
sus	Slovensko,	Slovalco,	Slovak	Telekom,	Slovnaft,	SWEDWOOD,	U.S.STEEL	Košice,	
VOLKSWAGEN	Slovakia,	Elcom,	Embarco,	Vertiv	Slovakia,	RF,	Hella	Slovakia,	Front-Lighting,	 
Lear Corporation Seating Slovakia, Spinea.
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Lektori
Mgr. Daniel Bútora
Je	projektovým	manažérom	a	lektorom	FBE	v	oblasti	projektového	manažmentu,	
komunikácie a rozvoja riadiacich pracovníkov. Absolvoval štúdium medzinárodných 
vzťahov na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval v oblasti žurnalistiky a masmédií 
a neskôr ako riaditeľ slovenskej sekcie Radio Free Europe/Radio Liberty v Prahe. 
Absolvoval	pobyt	na	Hoover	Institution,	Stanford	University,	California.	Aktívne	sa	
venuje aj manažmentu v školstve a otázkam transformácie vzdelávania.
Najvýznamnejšie referencie:	Schaeffler	Skalica,	Mondi	SCP,	VOLKSWAGEN	
SLOVAKIA,	Slovak	Telekom,	Hewlett-Packard,	Soitron,	Zentiva,	Oracle,	VÚB,	
Slovnaft,	ESET,	Generali	Poisťovňa	a	ďalší.

Ing. Radoslav Čupík, CSc.
Vo firme FBE pôsobí od r. 1998 ako manažér projektov v oblasti zlepšovania 
kvality a výkonnosti procesov a TPM (Totálne produktívna údržba). Predtým 
pracoval ako manažér a vedúci projektov v oblasti IT a technický expert pre oblasť 
zahraničných investícií v SR. Absolvoval pracovný pobyt v Londýne, počas ktorého 
sa venoval otázkam kvality a efektívnosti podnikových procesov a metodológiam 
tvorby IS. 
Najvýznamnejšie referencie:	Škoda	Auto,	Mladá	Boleslav,	VOLKSWAGEN	
SLOVAKIA, E.ON IS Slovakia, Mondi SCP, Vertiv Slovakia, Reydel, 
ZF Slovakia, Schaeffler Skalica, Allianz, Miba Sinter, Miba Steeltec, 
Grupo	Antolin,	US	Steel	Košice,	Vacuumschmelze	a	ďalší.

Mag. Karol Horváth
V FBE pracuje od roku 2005, študoval na Viedenskej univerzite a pracovné 
skúsenosti	zbieral	v	automobilkách	Bentley	Motors	(GB),	VOLKSWAGEN	
Autoeuropa	(PT)	a	VOLKSWAGEN	SLOVAKIA.	Je	zodpovedný	za	vedenie	
medzinárodných projektov v oblasti zlepšovania kvality (Six Sigma, štatistické 
metódy), zefektívňovania procesov (Lean manažment, výrobné systémy, logistika) 
a projektov nábehu produktov (napr. PEP). Školí a moderuje workshopy aj  
v nemeckom či anglickom jazyku pre členov predstavenstva, manažérov  
a špecialistov v oblasti výroby aj služieb.
Najvýznamnejšie referencie:	VOLKSWAGEN	SLOVAKIA,	Slovnaft,	KIA,	Slovenská	
sporiteľňa,	LEONI,	Knauf,	HELLA	Slovakia	Signal-Lighting,	MIBA,	Branson	
Ultrasonic,	Grupo	Antolin,	PosAm,	Tatrabanka,	Brose,	Getrag,	Nidec	a	ďalší.

Lektori FBE
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Lektori FBE
Ing. Róbert Klačanský 
Vedie výcvikové semináre a následné nasadzovanie štatistických metód 
riadenia a Lean Six Sigma vo významných priemyselných podnikoch  
a	službách.	Je	absolventom	elektrotechnickej	fakulty,	pracoval	na	Čsl.	
metrologickom ústave a ŠDVÚ. Absolvoval tréning trénerov v kanadskej  
firme Digital Mentor Group a pracovný pobyt v USA, počas ktorého školil  
a zavádzal metódy zlepšovania kvality. Ako Master Black Belt koučoval mnohé 
úspešné projekty zvyšovania efektívnosti procesov. 
Najvýznamnejšie referencie:	VOLKSWAGEN	SLOVAKIA,	Getrag,	Magneti	
Marelli, Slovak Telekom, U.S. Steel Košice, Reydel, MIBA Steeltec, Miba Sinter, 
Continental Automotive, Vertiv Slovakia, Vaillant, ZF Slovakia, Askoll, Slovnaft, 
Tatra	banka	a	ďalší.

Mgr. Martin Krnáč
Vo firme FBE pôsobí ako konzultant a lektor so zameraním na projektové 
riadenie a zlepšovanie procesov. Vedie projekty nasádzania výrobných 
systémov a tiež zabezpečuje implementáciu softvérovej podpory pre SPC 
a VSM. Predtým pracoval ako projektový manažér v oblasti procesného 
riadenia v globálnej IT spoločnosti, koordinoval projekty inovácii a zavádzanie 
nových systémov. Absolvoval štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave. 
Workshopy	a	školenia	vedie	aj	v	anglickom	jazyku.
Najvýznamnejšie referencie: PosAm, Cikautxo, VÚB, Tatra banka, Knauf, 
VOLKSWAGEN	SLOVAKIA,	MIBA	Sinter,	MIBA	Steeltec,	Agrana,	RF,	LEONI,	
MAREL,	Nissens,	Gleistein	a	ďalší.

Ing. Daniel Laco
Vedie sekciu spoločnosti FBE Bratislava a FBE Praha, ktorá sa zameriava  
na školenie a aplikáciu metód zvyšovania kvality a efektívnosti procesov. 
Predtým pracoval ako manažér v oblasti nasadzovania riadiacich systémov. 
Absolvoval kurz v oblasti CIM v DEC, Boston, USA, Leadership Development 
Training	program	vo	Wheaton	College,	USA	a	EFQM	Assessor	training	 
v Bruseli. Počas pobytov v USA pracoval na implementácii nástrojov 
zlepšovania procesov vo firmách Master Lube, Cadmus a The Tides Inn. 
Najvýznamnejšie referencie:	VOLKSWAGEN	SLOVAKIA,	Slovak	Telekom,	
Allianz,	PosAm,	U.S.Steel	Košice,	Škoda	Auto	Mladá	Boleslav,	Velux	a	ďalší.
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Lektori FBE
Ing. Tomáš Laurenčík
Ako lektor FBE pôsobí od roku 2008. Špecializuje sa na oblasť manažér-
skych zručností, komunikácie, vyjednávania, tímovej spolupráce, osobnost-
ného	rozvoja	a	teambildingov	s	outdoor	aktivitami.	Je	absolventom	Fakulty	
telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval 
postgraduálne vzdelávanie v oblasti psychológie na Filozofickej fakulte UK 
v Bratislave, intenzívny 2-ročný výcvik na inštitúte Virginie Satirovej a medzi-
národne certifikovaný výcvik koučovania (ICF) v oblasti biznis koučingu.  
V	minulosti	pôsobil	ako	odborný	asistent	na	FTVŠ	UK,	FCHPT	STU	v	Brati-
slave, aktívne pôsobil v oblasti športu ako šéftréner.
Najvýznamnejšie referencie: Scheaffler Skalica, Marel, Volkswagen  
Slovakia,	Bekaert,	PosAm,	Hella	Slovakia,	BASF,	VÚB,	ZF	Slovakia,	Billa,	
HMH,	Osram,	Slovnaft,	ZSE,	SPS	a	ďalší.

Ing. Tomáš Marek
Absolvent	Strojníckej	fakulty	ČVUT,	odbor	regulačná	a	automatizovaná	
technika. Pracoval vo výrobných firmách na projektoch zavádzania nových 
technológií, neskôr ako manažér exportu pre USA. Vo firme FBE Praha  
a FBE Bratislava pôsobí ako lektor a konzultant v oblasti zvyšovania kvality  
a efektívnosti podnikových procesov a FMEA. 
Najvýznamnejšie referencie:  Škoda Auto Mladá Boleslav, Alcan, 
ZF	Slovakia,	Siemens	CZ,	VOLKSWAGEN	SLOVAKIA,	Slovalco,	Schaeffler	
Skalica,	Continental,	MIBA	Sinter,	Raiffeisen	a	ďalší.

Ing. Kristína Poláková 
Ako trénerka pre firemné vzdelávanie pôsobí od r. 1993. Špecializuje sa na 
oblasť	manažérskych,	komunikačných	a	obchodných	zručností.	Je	absol-
ventkou STU v Bratislave. Absolvovala dlhodobú stáž v rôznych organizá-
ciách	na	tréningoch	zahraničných	expertov	v	Nemecku:	Günter	Meurer	–	
personálny	manažment	a	riadenie	ĽZ,	John	Sipple	–	riadenie	procesu	zmeny,	
John	Marsh	–	TQM,	Shaun	Browne	–	tréning	trénerov,	efektívne	tréningové	
metódy,	Josef	Graf	–	psychológia	predaja,	systém	riadenia	predajcov,	
Sandra	Wilson	–	Supervízia	koučov.	Je	členkou	Slovenskej	asociácie	koučov	
a členkou a medzinárodne certifikovanou koučkou ACC v rámci Internatio-
nal Coach Federation (ICF).
Najvýznamnejšie referencie: Schaeffler Skalica, Schaeffler Kysuce, ZF 
Slovakia,	Bekaert,	Fortaco,	Hella	Slovakia,	SPS,	Komerční	banka,	SLSP,	
Flaga,	KraussMaffei,	ZSE,	OSRAM	a	ďalší.
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Ing. Dean Reš, PMP
Vo firme FBE pracuje ako IPMA® Level B - Certified Senior Consultant 
so zameraním na projektové riadenie a zlepšovanie procesov. Od roku 
2011 pôsobí ako projektový manažér na medzinárodnej úrovni a poskytuje 
poradenské	služby	klientom	v	Holandsku,	Ruskej	federácii,	Poľsku,	
Lotyšsku,	Maďarsku,	Českej	republike,	Malte	a	na	Slovensku.	Absolvoval	
štúdium hospodárskej diplomacie a zahraničné stáže vrátane Global 
Consulting Program na Ohio University.
Najvýznamnejšie referencie: UP Slovensko, Medtronic, Knauf, Generali 
Poisťovňa,	VÚB,	Prvá	stavebná	sporiteľňa,	ZF	Slovakia,	CRH	North	Danube,	
Slovnaft,	Volkswagen,	WITTE	Automotive,	Hoval,	Marel,	SHP,	Schaeffler,	
Johns	Manville	a	ďalší.

Ing. Emília Straková
Lektorka	má	skúsenosti	v	oblasti	zlepšovania	a	riadenia	procesov,	ďalej	 
z oblasti predaja a marketingu, ale aj s manažérskymi rolami niekoľkých 
spoločností.	Je	absolventkou	Ekonomickej	univerzity	Mateja	Bela.	 
V spoločnosti FBE sa zameriava na nástroje Lean Managementu a vedie 
workshopy	aj	školenia	v	slovenskom,	maďarskom	aj	anglickom	jazyku.
Najvýznamnejšie referencie:	Knauf	Insulation	(HU,	DE),	Agrana	(HU),	
HIMEX	PLUS,	Kuboff-Krystoff	hotels	a	ďalší.

Mag. Ján Šteňo 
Vo firme FBE pôsobí od roku 2013 ako konzultant a tréner so zameraním na 
procesné riadenie, štatistické metódy riadenia procesov a výrobné systémy. 
Absolvoval	štúdium	na	Viedenskej	WU	(odbor	International	business)	 
a	University	of	Illinois	v	Chicagu.	Často	vedie	projekty	v	Nemecku	 
a špecializuje sa nielen na výrobné podniky, ale aj na oblasť služieb. 
Témy ako Lean Manažment, Six Sigma a procesné zlepšovanie podporuje 
pravidelne napríklad aj v oblasti zdravotníctva. Školí a moderuje workshopy 
aj v nemeckom a anglickom jazyku. 
Najvýznamnejšie referencie:	VOLKSWAGEN	SLOVAKIA,	Hella	Slovakia	
Signal-Lighting,	Branson	Ultrasonic,	Knauf	Insulation,	MIBA	Sinter,	Hörnlein	
Slovensko,	Nidec,	CROWN,	Marel,	Garett	Motion,	Forschner	a	ďalší.

Lektori FBE
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Spolupráca
EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI, KTORÍ SA PODIEĽALI NA PRÍPRAVE 
TRÉNINGOV:

Dale K. Mize, vedúci programov Six Sigma
Business	Excellence	Center,	University	of	St.	Thomas	a	prezident	Advanced	Quality	Engineering,	
Inc	Minneapolis,	U.S.A.	Pracoval	ako	inžinier	kvality,	Black	Belt	a	Quality	Manager	vo	firmách	
General	Electric	Lighting	a	Wagner	Spray	Tech	Corp.	V	poslednej	dobe	viedol	vo	viac	ako100	
firmách programy Six Sigma. Podieľal sa na tréningu lektorov FBE v oblasti Six Sigma.

Dan J. Sommers, certifikačný program Six Sigma Master Black Belt (MBB)
Zakladateľ	 The	 Quality	 Innovation	 Institute,	 USA.	 Pracoval	 20	 rokov	 vo	 firme	 GENERAL	
ELEKTRIC	 Lighting,	 Cleveland,	 Ohio	 na	 pozíciách	 Black	 Belt,	 Master	 Black	 Belt	 a	 Quality	
Manager spoločnosti. Neskôr pôsobil v Six Sigma Academy, USA. Viedol projekty zlepšovania  
v	mnohých	krajinách	pre	firmy	ako	 je	DuPont,	Ford	Motor	Company,	Textron,	United	Health	
Care, ITC Limited a Arcelor-Mittal Steel. S FBE spolupracuje v certifikačnom programe MBB.

Tom McDaniel
Pracoval v globálnej konzultačnej firme ako vedúci skupiny Operational Excellence Consulting 
pre Strednú a Východnú Európu, predtým v investičnom bankovníctve. V mnohých projektoch 
zlepšovania výkonnosti firiem koordinoval projekty Lean Six Sigma, Supply Chain Management, 
Manažment zmeny s významnými merateľnými prevádzkovými a finančnými prínosmi.

John Marsh, Total Quality Partnership, Veľká Británia/USA
Pôsobil	 ako	 manažér	 TQM	 v	 počítačovej	 firme	 ICL,	 ktorá	 získala	 Európsku	 cenu	 kvality. 
Od roku 1991 zastupoval Veľkú Britániu v TC pri inovácii noriem ISO 9000. V posledných 
rokoch pracuje v USA ako poradca v procesnom manažmente pre oblasť služieb.

John Sipple, Business Resource Network Inc., USA
Pôsobil	 ako	 riaditeľ	 podnikov	 Procter&Gamble	 na	 Floride	 a	 v	 Euskirchene,	Nemecko.	 Spolu 
s	kolegami	sa	podieľa	na	rozšírení	filozofie	manažérskych	systémov	HPBS	(High	Performance 
Business Systems). V súčasnosti pracuje ako konzultant pre vrcholové manažmenty 
významných podnikov Severnej Ameriky.
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Metodiky zvyšovania efektívnosti procesov

Názov kurzu Cena
bez DPH

Cena
s DPH

Zľavnená
cena

bez DPH*

Zľavnená
cena

s DPH*

Implementácia Industry 4.0 v Lean organizácii 390 468 370 444

Balanced Scorecard a meranie výkonnosti 230 276 210 252

Zlepšovanie procesov finančných 
a administratívnych služieb 390 468 370 444

TQM	I	–	Plánovanie	zlepšovania	procesov	 
a meranie výkonnosti 390 468 370 444

TQM	II	–	Metodiky	zlepšovania	procesov	
– Lean a Six Sigma 390 468 370 444

TQM	I	+	TQM	II	(séria) 780 936 740 888

Certifikácia Lean Professional 230 276 210 252

Lean Management I 390 468 370 444

Lean II – Value Stream Management 390 468 370 444

Lean III – Shopfloor Management 230 276 210 252

Lean IV – Produktivita a normovanie práce 390 468 370 444

STD – Štandardizácia výrobných procesov 230 276 210 252

Logistika a Supply Chain Management 390 468 370 444

5S – Päť krokov manažérstva pracovného 
prostredia 210 252 190 228

Presvedčivá komunikácia pri implementácii 5S 230 276 210 252

TPM – Totálne produktívna údržba 360 432 340 408

Six Sigma pre manažérov, sponzorov
a championov 230 276 210 252

YB – Six Sigma Yellow Belt 390 468 370 444

GB – Six Sigma Green Belt 1 700 2 040 1 680 2 016

BB – Six Sigma Black Belt pre absolventov GB 1 700 2 040 1 680 2016

Ceny v EUR
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Nástroje zlepšovania procesov

Názov kurzu
Základná

cena
bez DPH

Základná
cena

s DPH

Zľavnená
cena

bez DPH*

Zľavnená
cena

s DPH*

EPR – Efektívne procesné riadenie 230 276 210 252

Optimalizácia procesov neurónovými sieťam 150 180 130 156

Metódy a nástroje riešenia problémov 230 276 210 252

Riešenie problémov metódou 8D 230 276 210 252

Moderovanie workshopov 230 276 210 252

QFD	–	Prenášanie	požiadaviek	do	procesov 230 276 210 252

FMEA I – Analýza možných chýb a ich dôsledkov 360 432 340 408

FMEA II – Moderovanie a aplikácia FMEA v praxi 360 432 340 408

Reverzná FMEA 230 276 210 252

FMEA	I	+	FMEA	II	(séria) 720 864 680 816

APQP/PPAP	–	Pokročilé	plánovanie	kvality	
a proces schvaľovania dielov pre výrobu 360 432 340 408

Manažment spoľahlivosti a životnosti výrobkov 230 276 210 252

SPC I – Štatistické metódy riadenia 470 564 450 540

SPC II – Riešenie problémov SPC 390 468 370 444

SPC III – Zavádzanie nástrojov SPC 390 468 370 444

SPC IV-DOE – Design of Experiments 390 468 370 444

SPC	I	+	II	+	III	+	IV	(séria) 1 640 1 968 1 560 1 872

MSA – Analýza systému merania (MSA a VDA 5) 390 468 370 444

Úvod do Minitab 390 468 370 444

Ako sa vyhnúť chybám pri prezentovanmí výkon-
nosti procesu pomocou štatistických metód 150 180 130 156

 V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie.

* Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok: 
1.  Ide o tretieho a ďalšieho účastníka kurzu z tej istej firmy a platba bola uhradená  
 pred uzávierkou kurzu.
2.  Účastník sa prihlásil na celú sériu kurzov a platba bola uhradená za celú sériu  
 do termínu uzávierky prvého kurzu série. 
3.  Účastník sa prihlásil a uhradil platbu za kurz najneskôr 1 mesiac pred termínom kurzu. 
4. Účastník, ktorý je zaradený do programu Your Leadership Drive, sa prihlásil  
 a uhradil platbu za kurz najneskôr do termínu uzávierky kurzu.

Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.

Ceny v EUR
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Nástroje zlepšovania procesov

Názov kurzu
Základná

cena
bez DPH

Základná
cena

s DPH

Zľavnená
cena

bez DPH*

Zľavnená
cena

s DPH*

EPR – Efektívne procesné riadenie 230 276 210 252

Optimalizácia procesov neurónovými sieťam 150 180 130 156

Metódy a nástroje riešenia problémov 230 276 210 252

Riešenie problémov metódou 8D 230 276 210 252

Moderovanie workshopov 230 276 210 252

QFD	–	Prenášanie	požiadaviek	do	procesov 230 276 210 252

FMEA I – Analýza možných chýb a ich dôsledkov 360 432 340 408

FMEA II – Moderovanie a aplikácia FMEA v praxi 360 432 340 408

Reverzná FMEA 230 276 210 252

FMEA	I	+	FMEA	II	(séria) 720 864 680 816

APQP/PPAP	–	Pokročilé	plánovanie	kvality	
a proces schvaľovania dielov pre výrobu 360 432 340 408

Manažment spoľahlivosti a životnosti výrobkov 230 276 210 252

SPC I – Štatistické metódy riadenia 470 564 450 540

SPC II – Riešenie problémov SPC 390 468 370 444

SPC III – Zavádzanie nástrojov SPC 390 468 370 444

SPC IV-DOE – Design of Experiments 390 468 370 444

SPC	I	+	II	+	III	+	IV	(séria) 1 640 1 968 1 560 1 872

MSA – Analýza systému merania (MSA a VDA 5) 390 468 370 444

Úvod do Minitab 390 468 370 444

Ako sa vyhnúť chybám pri prezentovanmí výkon-
nosti procesu pomocou štatistických metód 150 180 130 156

 

Informácie

Informácie pre účastníkov a podmienky zmluvy
Záväznú prihlášku a potvrdenie o platbe, prosíme, zašlite do termínu uzávierky kurzu.

•	 Počet	účastníkov	kurzu	je	limitovaný.	O	zaradení	do	kurzu	rozhoduje	termín	prijatia	prihlášky	
	 a	zaplatenia	zálohy.	Po	naplnení	kurzu	s	ďalšími	prihlásenými	telefonicky	dohodneme	možnosť	

absolvovať kurz v inom termíne alebo vrátenie poplatku. 

•	 Ak	sa	prihlásený	nemôže	dostaviť	z	vážnych	dôvodov,	kurzu	sa	môže	zúčastniť	náhradník.	
 V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí 

poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály. Pri zrušení objednávky do uzávierky 
kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.

•	 Zaslaním	prihlášky	uzatvárajú	zmluvné	strany	dohodu	o	cene.

•	 Váš	poplatok	za	kurz	evidujeme	ako	zálohu.	Po	prijatí	platby	na	účet	vám	do	14	dní	vystavíme	
daňový doklad. Faktúru za uskutočnené školenie vám pošleme do 14 dní od ukončenia kurzu.

•	 V	prípade	záujmu	rezervujeme	účastníkovi	kurzu	ubytovanie	v	hoteli,	ktoré	si	uhradí	individuál-
ne na mieste. Prosíme, záujem o rezerváciu ubytovania vyznačte v prihláške. Prihlášku doručte 
najneskôr 10 dní pred začatím kurzu. Príchod do hotela po 17:00 hod. je potrebné individuálne 
dohodnúť.

Prihláškový formulár s postupom prihlásenia na kurz je súčasťou  
popisu každého verejného kurzu na www.fbe.sk.

Informácie
FBE Bratislava, s. r. o.
Liptovská 10, 821 09 Bratislava
tel.: 02 54 41 85 13
fax: 02 54 41 85 15
e-mail: fbe@fbe.sk
www.fbe.sk
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ABB
Adient
Akad. ozbroj. síl M. R. Štefánika
Alcatel – Lucent Slovakia
ALISON Slovakia
Allianz – Slov. poisťovňa
ALPS Electric Czech
ALU	JELKA
Amazon
ANASOFT APR
Andritz Kufferath
Arca Capital Slovakia,
ArcelorMittal Gonvarri SSC
Askoll Slovakia
ASPEL SLOVAKIA
Atec
Automotive Group SK
AVANS
AWECO	Appliances	Slovakia
AXA
Boge Elastmetall Slovakia
Bonar Geosynthetics
BREMA SK
Brose Bratislava
Brother Industries
BSH	Drives	and	Pumps
Cikautxo
CEDA Slovakia
CERTOS
CETELEM SLOVENSKO
Coca-Cola	HBC	SK	
Continental Automotive Systems
Continental Matador Truck Tires
Contitech Vibration Control
CRW	Slovakia
CSM
ČSOB
ČSOB	Poisťovňa
Dan – Slovakia Agrar
DATANET
Delphi Slovensko
Delfingen SK
Defta
DEMA Senica
DET NORSKE VERITAS SK
Detská fakultná nemocnica 
DEVA
DHL	Express	(Slovakia)	
DHL	Logistics	(Slovakia)
DL Properties
Doprastav
Dr. Oetker
DS Smith Slovakia
Duslo
E.ON Business Services Slovakia
Eastern Sugar Slovensko
Edenred Slovakia
Ehlebracht Slowakei
Eissmann Automotive Slovensko
EKOM
ELBA
ELCON Slovensko
Eltek
EMGO Slovakia
Energo-Robotics, výrobné družstvo
EnerSys
Enics Slovakia
ENSECO
Erste Group IT SK
ESET
Faurecia Slovakia

First Data Slovakia
FM SLOVENSKÁ
FOXCONN
GEFCO SLOVAKIA
GETRAG
GeWiS	Slovakia
GGB Slovakia
Glacier Tribometal SK.
Gnotec Ferrex
GRAFOBAL
Gratex International
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA
GTS Slovakia
HBPO	Czech
HBPO	Slovakia
Heineken	Slovensko
Hella	Slovakia	Front	Lighting	
Hella	Slovakia	Signal	Lighting
Hengstler,	s.r.o.
Hewlett	–	Packard	Slovakia
Hi-Technology	Mouldings	Slovakia
Hollen
Hörnlein	Slovensko
HUHN	PressTech	
Hydac	Electronic
HYZA,	a.s.
Chemolak
Chemosvit
I.D. Marketing Slovensko
IEE Sensing
IAC Group (Slovakia)
IKEA Industry Slovakia
INERGY Automotive Systems SK
ING Bank 
INTECH
Inteva Products Slovakia
Johns	Manville	Slovakia
Johnson	Controls
KIA MOTORS SLOVAKIA
Kinex – KLF
KLF – ZVL MTK
KPMG Slovensko
Knauf Insulation Nová Baňa
Knauf Insulation St. Egidien
KNOTT
KE Prešov Elektrik
Kongsberg Automotive
Kromberg	&	Schubert
Küster	-	automobilová	technika
LEONI Slovakia
LEONI	WCS
LPH	Vranov	n/T
Magna Slovteca
Magneti Marelli
MAHLE	Engine	Components	SK
Maini Precision Products Slovakia
Market IPM Plast
Marel
Marlink
MATADOR Automotive Vráble
MCSyncro Bratislava
Messer Tatragas
Metal design slovakia
MI Plastik
Miba Sinter 
Miba Steeltec
Microsoft Slovakia
Mondelez	Slovakia	Holding
Mondelez SR Production
Mondi SCP
NAFTA

Nemak Slovakia
NEOPROT
Nestlé Slovensko
NEWAYS	SLOVAKIA
Nexis Fibers
Nidec Global Appliance
NMB – Minebea Slovakia
Nobel Automotive Slovakia
NOVITECH
Novoplast,	výrobné	družstvo	Sereď
NYLSTAR Slovakia
O2 Slovakia
OIL Partner
OMNICOM
Orange Slovensko
OSRAM
Ostrolúcka
OXYMAT	-	Slovakia
PALMA
Panasonic AVC Networks Slovakia
Pankl Automotive Slovakia
Penta 
Perfetti Van Melle Slovakia
PFS
Pivovary Topvar
Plastcom
Plastic Omnium Auto Exteriors
Plasticoncept
PLASTIFLEX	Slovakia
Plastika
POLYCHEM
POLYTEC Composites Slovakia
PORFIX	–	pórobetón
PosAm
Poštová banka
Považská cementáreň
Považský cukor
Power - One
PPC	Čab
Premac
Priemyselný park Štúrovo
Prima banka Slovensko
Promitor Logistics
PROTHERM	PRODUCTION
QSCert
Raydel
REGADA
REI
RF
SaarGummi Slovakia
Samsonite Slovakia
SAP Slovensko
SAS Automotive
Sberbank Slovensko
SCAMETATRA
SE Bordnetze - Slovakia
Schaeffler Skalica
Schaeffler Kysuce
Semikron
Sensus Slovensko
SEPS
SES
SEWS	Slovakia
SCHNEIDER	ELECTRIC	SLOVAKIA
Schurter (SK)
Siemens
SILCOTEC EUROPE (SK)
Slovak Telekom
Slovakian Door Company
Slovalco
Slovenská pošta

SLOVENSKÉ CUKROVARY
Slovenské elektrárne
Slovenský hodváb
Slovenská Grafia
Slovenská Sporiteľňa
Slovnaft
Slovpack Bratislava
Služba VD
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo
SOFTIP
SOITRON
SPINEA
SPP
ST. NICOLAUS
Stredosl.energetika
SUBTIL Slovakia
Sylex
SWEP	Slovakia
ŠKODA AUTO Slovensko
Škoda Praha
Tatra banka
Tatra – Leasing
TATRAVAGÓNKA
TDK – Slovakia
TEAM INDUSTRIES
Technická Univerzita Košice
Technické sklo
TECHNISERV
Telemont
THORMA	Výroba
TIK Slovakia
Tomra Sorting Solutions
TOPOS TOVARNÍKY
TOWER	AUTOMOTIVE
TRÉMAS SLOVAKIA
TREVES Slovakia
Tribometal
Tristone Flowtech Slovakia
TRW	Automotive	(Slovakia)
TŰV Bayern Sachsen
TÜV NORD Slovakia
U.S.STEEL Košice
UNIQA	poisťovňa
Unomedical
VACUUMSCHMELZE
Vaillant Industrial Slovakia
VAP Prešov
VAŠA Slovensko
Velux
VETROPACK NEMŠOVÁ
Vertiv Slovakia
VISICOM
Voith Industrial Services
VOLKSWAGEN	SLOVAKIA
VÚB
VÚEZ
Východosl. energet.závody
Východosl. stav. hmoty
WBI
Webasto	–	Edscha	Cabrio	Slovakia
Willis	Finance	Trade
Wöhrle	Metallwarenfabrik	Slovakia
Wüstenrot	stavebná	sporiteľňa
Yazaki	Wiring	Technologies	SK
Západosl. energetika
Zanini
ZETOR Slovensko
ZF Slovakia
ZTS Strojárne
Železiarne	Podbrezová
Železničná	spoločnosť	Slovensko
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