
TÜV NORD Slovakia... pre bezpečnejší svet

O nás

TÜV NORD Slovakia

Je členom nadnárodnej 

spoločnosti TÜV NORD GROUP, 

ktorá patrí k najvýznamnejším 

certifikačným a inšpekčným autoritám nielen 

na európskom kontinente, ale aj v celosvetovom 

meradle. S pôsobnosťou vo viac ako 70 krajinách 

sveta a takmer s 10 000 zamestnancami ponúka 

TÜV NORD GROUP nielen stabilnú a nezávislú 

starostlivosť o klientov, ale tiež kompetencie 

v rôznych priemyselných odvetviach. 

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.

Sídlo a doručovacia adresa:
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava

IČO: 31 35 34 36
DIČ: SK2020327078

Tel.: 0421 2 5341 6380

E- mail: info.sk@tuv-nord.com

www.tuvnord.sk

Spoločnosť je registrovaná
v obchodnom registri vedenom
Okresný súd, Bratislava I, 
oddiel: Sro, vložka č. 5334/B
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Prehľad služieb

Certifikácia systémov manažérstva
Certifikácia podľa medzinárodných a národných noriem  

i normatívnych predpisov prevedená nezávislou treťou 

stranou, napr.: 

� ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50 001...

� automobilový a potravinársky priemysel, krmivá, 

zváranie, kozmetika, prekladateľstvo, IT...

Posudzovanie zhody – Technické 
inšpekcie – Certifikácia výrobkov
Nezávislý dozor nad kvalitou, bezpečnosťou a funkčnosťou:

� materiály a polotovary (hutné materiály, kovové trubky, 

výkovky, zvarence...)

� výrobných procesov (inšpekcie vo zváraní, overenie 

spôsobilosti personálu pre NDT a zváranie, 

nedeštruktívne skúšanie, kvalifikácia postupov 

zvárania..)

� zariadenia (tlakové a prepraviteľné tlakové zariadenia, 

nové a prevádzkovateľné strojné zariadenia, zdvíhacie 

zariadenia a výťahy, jadrové zariadenia – hlavne 

jadrové elektrárne...)

� oceľové a hliníkové konštrukcie

� investičné celky (od projektovej dokumentácie 

až po uvedenie do prevádzky)

Odborný dohľad nad dodržiavaním technických predpisov, 

pokynov zadávateľa a legislatívnych požiadaviek (vrátane 

špecifických národných požiadaviek – ASME B&V Code, 

Indian Boiler Regulations, GGOST, GOST-R a TR)

Školenia
Školenia v oblasti technických inšpekcií, výrobkovej 

a systémovej certifikácie

� legislatívne a normatívne požiadavky a ich zmeny 

� význam skúšok, inšpekcií a auditov

� požiadavky na dokumentáciu

� udržiavanie odbornosti a kvalifikácie personálu  

� požiadavky noriem manažérskych systémov 

a ich implementácia v praxi 

� kvalifikácie interných audítorov a vzdelávanie 

pre manažérov

Služby v priemysle
� Nezávislý dozor, poradenstvo a výkon kontrolných 

činností pri výstavbe strojných, tlakových alebo 

iných typov zariadení pre chemický, potravinársky, 

energetický alebo hutný priemysel, atď.

� Posúdenie zvyškovej životnosti zariadení na základe 

meraní a výpočtov metódami konečných prvkov.

� Poradenstvo v oblasti národnej a európskej legislatívy 

v oblasti vyhradených technických zariadení.

Certifikácia osôb
� kvalifikácia personálu pre nerozoberateľné spájanie 

(zvárači,spájkovači a operátori) 

�	certifikácia pracovníkov pre nedeštruktívne skúšanie

� SCC (Safety Certificate Contractors)

Prečo TÜV NORD Slovakia?
Výhody, ktoré poskytujeme všetkým klientom bez ohľadu 

na veľkosť či obrat:

� neustále zvyšovanie rozsahu činností a odbornosti 

s ohľadom na potreby trhu

� rozsiahla ponuka odborných školení

� spolupráca pri hľadaní riešení v prípade, 

že požadované služby priamo neposkytujeme

� možnosť využitia skúšobnej  

značky TÜV NORD na produktoch 

či reklamných materiáloch


