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Cieľové skupiny 
na certifikáciu
Certifikácia podľa ISO 14001 môže byť 
v zásade použitá každou spoločnosťou. Medzi 
rozhodujúce faktory patria predovšetkým odvetvie, 
odbytové trhy a ciele v oblasti vzťahov s verejnosťou.

Obsah certifikácie
Certifikácia podľa ISO 14001 berie do úvahy okrem iného:

�   environmentálnu politiku, ciele a  plánovanie ich dosiahnutia

�   sústavné zlepšovanie s cieľom zlepšovať environmentálne správanie

�   dodržiavanie zákonných požiadaviek v oblasti životného prostredia 
a hodnotenie zhody

Identifikácia environmentálnych 

aspektov činností, produktov 

a služieb organizácie, ktoré majú 

dopad na životné prostredie, 

ich riadenie, monitorovanie 

a neustále zlepšovanie 

systému manažérstva 

environmentu – to sú hlavné 

požiadavky medzinárodnej normy 

ISO 14001. Je zameraná na 

oblasť manažérstva životného 

prostredia a je určená pre 

aplikáciu v riadení akejkoľvek 

organizácii. Norma je súčasťou 

procesne orientovaných 

medzinárodných noriem. 

Význam normy
Norma ISO 14001 poskytuje 

organizáciám systematický 

súhrn prvkov na ochranu 

životného prostredia a  neustále 

zlepšovanie efektivity riadenia 

procesov nad rámec zákonných 

požiadaviek v oblasti životného 

prostredia. Po úspešnom 

ukončení certifikačného 

auditu je vydaný samostatný 

certifikát potvrdzujúci zhodu 

s požiadavkami normy. 

Audit je možné organizovať 

samostatne, alebo ako súčasť 

auditu integrovaného systému 

manažérstva.
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Výhody certifikácie
Dobrovoľný záväzok prijať systematický prístup k manažérstvu 

environmentu, môže prispieť k znižovaniu dopadov na životné 

prostredie, zlepšovaniu environmentálnej výkonnosti organizácie, 

zamedzeniu vzniku nepredvídaných rizík a otvára cestu 

k podnikateľským príležitostiam. Prináša výhody v mnohých ohľadoch:

�   úspora nákladov neustálym zlepšovaním prevádzkovej/aktívnej 
starostlivosti o životné prostredie

�   šetrenie zdrojov (napr. energie, vody)

�   včasné rozpoznanie problémov a realizácia potrebných opatrení 
k ochrane životného prostredia

�   zľavy na poplatkoch pri schvaľovacích konaniach

�   vysoká úroveň dodržiavania právnych predpisov a preukázateľnosti 
s ohľadom na opatrenia určených k vytvoreniu dôvery zákazníkov, 
úradov, poisťovní a verejnosti

�   splnenie požiadaviek zákazníkov na ekologické jednanie (predpoklad 
na schválenie dodávateľských vzťahov)

�   získanie imidžu spoločnosti s ekologickým povedomím

�   včasné odhalenie a znižovanie environmentálnych rizík

Naše know – how pre Váš úspech
TÜV NORD Slovakia je uznávaným a spoľahlivým partnerom 

pre inšpekčné a certifikačné služby a skúšobné činnosti. Je 

členom nadnárodnej spoločnosti TÜV NORD GROUP, ktorá patrí 

k najvýznamnejším certifikačným autoritám nielen na európskom 

kontinente, ale aj v celosvetovom meradle. S pôsobnosťou vo viac 

ako 70 krajinách sveta ponúka TÜV NORD GROUP nielen stabilnú 

a nezávislú starostlivosť o klientov, ale tiež kompetencie v rôznych 

priemyselných odvetviach. 

Vytvorenie ponuky spoločnosťou TÜV NORD Slovakia 

na základe informácií poskytnutých zákazníkom

Poverenie spoločnosti TÜV NORD Slovakia k certifikácii

Hodnotenie pripravenosti na mieste

Zistenie spôsobilosti k certifikácií

Plánovanie auditu

Riadenie odchýlok (pokiaľ je to potrebné)

Certifikačný audit

Uvoľnenie certifikačného procesu

Udelenie certifikátu s platnosťou na 3 roky a každoročnými 

kontrolnými auditmi


