
 

 

 

 
 
 

 

            
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKO  MȎŽETE  NEUSTÁLE  ZLEPŠOVAŤ  
 

ENERGETICKÚ  EFEKTÍVNOSŤ? 
  
AUDIT SYSTÉMU ENERGETICKÉHO MANAŽÉRSTVA, 
CERTIFIKAČNÉ A VZDELÁVACIE SLUŽBY 
 

 

 

 

 

OPTIMALIZÁCIA 

SPOTREBY ENERGIE 

UDRŽATEĽNOSŤ 

 SMEROVANIE 
 K  VÝNIMOČNOSTI 

ZNÍŽENÉ NÁKLADY 
 

ÚČINNOSŤ  



 

ISO 50001:2011 
 
Certifikácia  systému  manažérstva 
hospodárenia   s   energiami   Vám 
umožní preukázať svoje odhodlanie 
k  zodpovednému  správaniu  sa  k  
životnému  prostrediu,   zaistením 
energetickej efektívnosti vo všetkých 
Vašich činnostiach. Tým, že máte 
efektívny  energetický  a 
environmentálny systém riadenia, 
môžete  dať  svojim  zúčastneným 
stranám  záruky,  ktoré požadujú. 

 
ISO 50001 : 2011 špecifikuje 
požiadavky na organizáciu pre 
vytvorenie, zavedenie, udržanie a 
zlepšovanie systému  energetického 
manažérstva. ISO 50001 je 
dobrovoľný štandard, ktorý sa 
vzťahuje na všetky aspekty 
využívania energie v organizácii. 
 

 

VÝHODY 
 
Zriadením systémov a procesov 
nevyhnutných pre zlepšenie 
energetickej účinnosti, vrátane 
energetickej efektívnosti, využitia, 
spotreby a intenzity, môžete znížiť 
svoje náklady na energie, emisie 
skleníkových plynov a ďalšie vplyvy 
na životné prostredie. Certifikácia 
SGS vám umožňuje, aby ste zaujali 
systematický prístup k neustálemu 
zlepšovaniu energetickej výkonnosti 
a kontroly emisií a poukazuje na vaše 
odhodlanie k  zefektívneniu vášho 
environmentálneho a energetického     
systému  riadenia.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Lepšia energetická výkonnosť 
poskytuje rýchly prínos pre 
organizáciu tým, že maximalizuje 
využitie zdrojov energie a aktív 
spojených s energiou v rovnakom 
čase ako zníženie nákladov na 
energiu a spotrebu. 

AKO FUNGUJE  
 

CERTIFIKAČNÝ PROCES  
• Krok A -  ponuka na mieru od 

SGS. 
• Krok B -  Voliteľný   "predaudit" 

pripravenosti    a    zistenia   
slabých stránok.  

• Krok C - Formálny audit "Fáza 1 
– Hodnotenie pripravenosti". 
Dokumenty     a     ďalšie     
kľúčové systémové   prvky  sú  
hodnotené  a  nezhody  hlásené. 

• Krok D  -   " Fáza 2 ": rozhovory, 
kontrola    záznamov  a  
sledovanie pracovných postupov.  
Nezhody  sú riešené.  

• Krok E -   Dohľadové    audity   
na kontrolu    systému  a  
vykonávanie akčného  plánu.  

• Krok F – Recertifikačný   audit  
po troch rokoch. 

SÚVISIACE SLUŽBY 

Školenie  v zmysle  ISO 50001:2011   
pokrýva  všetky  úrovne   schopností     
a  povedomia  a  zahŕňa:  

• Systémy  manažérstva 
hospodárenia s energiami    
- Zaškoľovací kurz 

• ISO 50001  -   Kurz 
Vedúceho Audítora  

Prosím, prečítajte si celosvetový 
rozpis kurzov na  
www.sgs.com/training 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PREČO SGS ? 

SGS je popredná svetová spoločnosť 
pre inšpekciu, overovanie, skúšanie a 
certifikáciu. SGS je uznávaná ako 
globálny benchmark pre kvalitu a  
integritu. S viac ako 75 000 
zamestnancami, SGS prevádzkuje 
sieť viac ako 1 500 pobočiek a 
laboratórií po celom svete. Zlepšenie 
procesov, systémov a zručností je 
základom Vášho trvalého úspechu a 
udržateľného rastu.  

My Vám umožníme neustále sa 
zlepšovať, transformovať vaše služby 
a hodnotový reťazec zvýšením 
výkonnosti, riadením rizík, lepším 
uspokojovaním požiadaviek 
zúčastnených strán a  riadením 
udržateľnosti. 

Vďaka globálnej pôsobnosti máme 
možnosť úspešne realizovať 
rozsiahle projekty na  medzinárodnej 
úrovni. Naši audítori poznajú  jazyk a 
kultúru miestneho trhu a pôsobia tak             
v celosvetovom meradle 
konzistentným, spoľahlivým a 
efektívnym spôsobom. 
 

 

AK SA CHCETE DOZVEDIEŤ VIAC 
O  TOM AKO VÁM MÔŽE  
SGS POMÔCŤ ZLEPŠOVAŤ 
ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ,  
 

NAVŠTÍVTE 
WWW.SGS.COM/ENERGY-
MANAGEMENT 

ALEBO  KONTAKTUJTE 
SGS.SLOVAKIA@SGS.COM 
 

PRE ĎALŠIE INFORMÁCIE  

 
 
 
POZNÁMKY K FREKVENCII NÁVŠTEV: 
Ročný dohľadový audit – 2 audity počas platnosti certifikátu, 
Dvakrát ročne dohľadový audit – 5 auditov počas platnosti certifikátu 
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ISO 50001:2011 CERTIFIKAČNÝ PROCES 
 
                     Posúdenie a Certifikácia                                 Dohľadové audity zvyčajne 
                                           v 6 až 12 mesačných intervaloch 
 


