
Podnikateľské príležitosti vďaka efektívnejšiemu hospodáreniu s energiou

TÜV NORD Slovakia – Certifikácia systému
energetického manažérstva podľa ISO 50001

Energie predstavujú už 

dlho jeden z významných 

faktorov ovplyvňujúcich 

konkurencieschopnosť firiem 

vo výrobných odboroch. Tiež 

však v odvetviach ako je 

obchod a služby či vo verejnom 

sektore je postupne objavovaný 

potenciál, ktorý ponúka efektívne 

hospodárenie s energiou. 

Na zníženie nákladov na energie 

a ochranu životného prostredia 

je trvalá optimalizácia 

hospodárenia s energiou 

nutnosťou.  A tu hrá dôležitú 

úlohu norma ISO 50001: 

podporuje spoločnosti a inštitúcie 

pri rozvoji systémov a procesov 

vedúcich k zlepšeniu ich 

energetickej efektivity.

Norma EN ISO 50001, ktorá 

nahradila zrušenú normu 

EN ISO 16001, poskytuje 

organizáciám návod 

k znižovaniu energetickej 

náročnosti prostredníctvom 

vytvárania nevyhnutných 

systémov a procesov. Je možné 

teda dosiahnuť pomerne veľké 

úspory energie a náklady bez 

väčších investícií.

Cieľové 
skupiny na certifikáciu
Certifikovaný systém energetického 

manažérstva je doporučený všetkým 

organizáciám, ktoré chcú trvalo zlepšovať svoju 

energetickú efektivitu. Patria k nim mimo výrobných odvetví 

tiež obchodné spoločnosti, spoločnosti poskytujúce služby i 

organizácie vo verejnom sektore.

Výhody certifikácie
Zavedením systému energetického manažérstva a jeho certifikáciou 

podľa ISO 50001 získavajú spoločnosti a organizácie mnoho výhod:

�   identifikáciu možnosti úspor

�   pokles nákladov na energie

�   pokles emisií CO
2

�   zlepšenie udržateľnosti (efektivitu využívania zdrojov)

�   zlepšenie image a zvýšenie šancí na trhu
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Predpoklady na certifikáciu
Na certifikáciu musia byť splnené okrem iného nasledujúce predpoklady:

�   stanovenie odboru platnosti EnMS

�   vypracovanie „energetickej politiky“ spoločnosti

�   menovať predstaviteľov manažmentu pre energiu

�   stanovenie relevantných energetických aspektov

�   stanovenie doterajšej a aktuálnej spotreby energií

�   vytvorenie energetických ukazovateľov

�   definovanie zmysluplných, merateľných a dosiahnuteľných 

energetických cieľov

�   interná komunikácia o EnMS

�   dokumentácia EnMS

�   školenie zamestnancov

�   záväzok k neustálemu zlepšovaniu energetického výkonu

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 certifikácií

Hodnotenie pripravenosti na mieste

Zistenie spôsobilosti k certifikácií

Plánovanie auditu

Certifikačný audit

Riadenie odchýlok (pokiaľ je to potrebné)

Uvoľnenie certifikačného procesu

Udelenie certifikátu s platnosťou na 3 roky a každoročnými 

kontrolnými auditmi


