
U zákazníkov sa neustále zvyšuje povedo-
mie kvality. Často očakávajú pro-aktívny 
prístup od svojich dodávateľov v oblasti 
zhody s najnáročnejšími štandardmi 
kvality produktov a služieb. Vyžadujú tiež 
zverejniť túto informáciu a ubezpečenie, 
že Vaša spoločnosť bude neustále plniť ich 
požiadavky nie len teraz ale aj v dlhodo-
bom horizonte. Je to výzva, ale zároveň 
tiež príležitosť, z ktorej môžu spoločnosti 
profitovať.

DÔKAZ, ŽE STE SA ZAVIAZALI 
SVOJIM ZÁKAZNÍKOM  

Certifikácia podľa ISO 9001:2008 Vám 
umožní preukázať Váš záväzok ku kvalite 
a spokojnosti zákazníka, ako aj neustále 
zlepšovať Váš systém kvality a integrovať 
podnety vyplývajúce z neustálych zmien 
vo svete.

ZÁKLADOM ISO 9001:2008 JE OSEM 
PRINCÍPOV MANAŽÉRSTVA KVALITY
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Vzájomne výhodné dodávateľské 
vzťahy

PRÍNOSY ISO 9001:2008

Reputácia ISO a medzinárodné uznanie 
systému manažérstva kvality, ktoré prináša 
ISO 9001:2008 je skutočným povzbude-
ním reputácie spoločnosti. Naviac, Vám 
umožňuje neustále zlepšovať Váš systém 
manažérstva kvality a Vaše procesy.  
V priebehu času sa transformuje do celko-
vého zlepšenia Vašej výkonnosti a môže 
pozitívne ovplyvniť Vašu ziskovosť.
Ďalej, preukazuje skutočný záväzok 
ku kvalite a transformuje Vašu firemnú 
kultúru, keďže aj pracovníci vítajú potrebu 
neustáleho zlepšovania.

Pravidelné audity SGS Vám pomáhajú 
neustále uplatňovať, zlepšovať  
a monitorovať Váš systém manažérstva 
a procesy. To zlepšuje spoľahlivosť 
Vašich interných činností a plnenie 
požiadaviek zákazníkov a zároveň i cel-
kovú výkonnosť, čím tiež môžete získať 
významné zlepšenia pri internej spolu-
práci, motivácii a záväzku personálu  
a pochopenie ich zodpovednosti.

Certifikácia Vášho systému manažérstva 
kvality u SGS pomôže Vašej organizácii 
rozvinúť a zlepšiť výkonnosť.

Váš certifikát systému manažérstva 
kvality podľa ISO 9001:2008 od SGS 
Vám umožní preukázať vysokú úroveň 
kvality pri ponukách pre medzinárodné 
kontrakty alebo pri rozširovaní nových 
činností vo Vašom okolitom prostredí.

PREČO SGS?

Naša globálna značka je založená  
na našich zastúpeniach v 75 krajinách  
s viac ako 80 000 certifikátmi na celom 
svete. SGS je svetová vedúca certifi-
kačná organizácia taktiež v ďalších 
štandardoch, vrátane ISO 9001:2008, 
ISO14001:2004 a systémov manažérstva 
bezpečnosti potravín.

Audity sú nástrojom na zlepšenie účinnosti 
procesov, napr. pre zvýšenie Vašej zisko-
vosti. Audity nie sú iba nástrojom na me-
ranie, ale sú tiež stavebným prvkom Vášho 
systému neustáleho zlepšovania.  Roz-
poznajú výsledky dosiahnuté v minulosti, 
ukazujú kam organizácia dospela a mate-
rializovala impulzy Vášho biznisu. Prístup 
SGS je transparentný a logický, a preto sa 
stávame Vašim partnerom pri zlepšovaní 
a dosahovaní Vašich obchodných cieľov. 
Audity pre nás nie sú iba jednoduchým 
vypĺňaním dotazníkov a previerkou Vašich 
dokumentov. Naši audítori sú vyškolení 
podľa postupov SGS, počúvajú pozorne 
klienta a sú neustále objektívni a etickí. 

Naša sieť skúsených audítorov identifikuje 
Požiadavky na nápravu (PNN) na základe 
pevných zásad. Naši audítori sú vyškolení 
podľa mnohých štandardov a môžu 
poskytnúť v prípade potreby integrované 
audity.

ZAČNITE DNES

Zástupcovia SGS radi odpovedia na všetky 
Vaše otázky a dopyty a dajú Vám ponuky 
podľa Vašich potrieb. Prosím kontaktujte:

SGS Slovakia, spol. s r.o.
Kysucká 14
040 11  Košice

Tel.: +421 55 783 6111
Fax: +421 55 783 6120
email: sgs_kosice@sgs.com

ISO 9001:2008

PREUKÁŽTE  
VÁŠ ZÁVÄZOK  
KU KVALITE  
A SPOKOJNOSTI 
ZÁKAZNÍKOV



JE ČAS SA OPÝTAŤ NA VÁŠ ZÁVÄZOK  
K SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKA


