
INTEGROVANÉ 
SYSTÉMY 
MANAŽÉRSTVA 
UMOŽŇUJÚ 
EFEKTÍVNEJŠIU 
VÝKONNOSŤ
Všetky organizácie sú pod tlakom, aby 
preukázali, že ich systém manažérstva 
spĺňa rôzne požiadavky záujmových strán. 
Kvalita, životné prostredie, informačné tech-
nológie, bezpečnosť, legislatíva, ochrana 
zdravia a bezpečnosť pri práci. Zoznamy 
aspektov a požiadaviek, ktoré máte plniť 
neustále len a len rastú. Tradičné organizá-
cie sa zameriavajú na vytvorenie systémov 
manažérstva, ktoré preukazujú zhodu s 
každou špecifickou požiadavkou, niekedy 
len izolovane a niekedy vo vzájomnom 
konflikte.
Pritom „v perfektnom svete“ by ste mali 
mať len jeden systém, ktorý podporuje 
funkciu Vašej organizácie a rieši všetky 
Vaše ciele naraz, či už patria ku kvalite, 
životnému prostrediu alebo akémukoľvek 
aspektu. Plnenie požiadaviek rôznych 
systémov je výzvou pre chod organizácie, 
ale skutočné dosiahnutie je výhodou pre 
efektívnosť a účinnosť organizácie, tiež 
znižuje náklady a možnosti zlyhaní  
pri externých auditoch.

DÔKAZ, ŽE STE SA ZAVIAZALI ZLEPŠIŤ 
EFEKTÍVNOSŤ

Získanie certifikátu pre Váš integrova-
ný systém manažérstva podľa rôznych 
noriem preukazuje Váš záväzok k účinnosti 
a zároveň spokojnosti zamestnancov a zá-
kazníkov a k zlepšeniu imidžu spoločnosti.

SGS má dlhoročné skúsenosti a referencie 
v oblasti nezávislých auditov „tretej strany“ 
podľa mnohých noriem. Pomocou tímov 
kvalifikovaných audítorov na celom svete 
SGS buduje a dodáva programy integro-
vaných auditov, preveruje rôzne kombi-
nácie systémov manažérstva a poskytuje 
požadovanú certifikáciu najúčinnejším 
spôsobom. 

Normy, podľa ktorých môže byť Váš ma-
nažérsky systém simultánne certifikovaný 
pomocou integrovaného auditu obsahujú:

Kvalita: ISO 9001, ISO TS 16 949, 
VDA 6.1

Životné prostredie: ISO 14001

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 
OHSAS 18001

Bezpečnosť potravín: HACCP, ISO 
22000

Požiadavky zákazníkov zo špecifického 
sektoru hospodárstva

Normy služieb zákazníkom

VÝHODY INTEGROVANÉHO SYSTÉMU 
MANAŽÉRSTVA 

Budovanie integrovaného systému mana-
žérstva, ktorý rieši Vaše rôzne požiadavky 
umožňuje priamejší tok informácií vo Va- 
šej spoločnosti a zlepšenie poznania  
a pochopenia zodpovedností a vzájom-
ných vzťahov. Spoločnosť, ktorá funguje 
integrovane, dosahuje zvýšenú operatívnu 
účinnosť a celkovú výkonnosť, má znížené 
riziká, keďže zodpovednosti sú stanovené 
jasnejšie. Integrácia Vášho prístupu k sys-
tému manažérstva Vám pomôže znižovať 
náklady, čas a straty spôsobené separá-
ciou auditov tretej strany a certifikačných 
programov.

Spolupráca s SGS pri podpore integrácie 
Vášho systému manažérstva umožní  
Vašej organizácii rozvinúť a zlepšiť výkon. 
My v SGS chápeme, že každý audit a certi-
fikácia musí prispieť k plneniu celkových  
a aj individuálnych cieľov Vašej organizá-
cie. Náš prístup k rozvoju a poskytovaniu 
integrovaného programu auditov Vášho 
systému manažérstva zabezpečuje hod-
notnú, nákladovo účinnú a včasnú službu 
pre každého klienta. Dostanete certifikát 
podľa každej príslušnej normy. SGS potom 
vydá aj Merit statement, ktorý zhrnie Vaše 
úspešné výsledky.

Pravidelné priebežné audity SGS Vám 
pomáhajú neustále uplatňovať, zlepšovať 
a monitorovať Vaše systémy manažérstva 
a procesy. To zlepšuje spoľahlivosť Vašich 
interných činností a plnenie požiadaviek 
zákazníkov a zároveň i celkovú výkonnosť, 
čím tiež môžete získať významné zlepšenia 
pri internej spolupráci, motivácii a záväzku 
personálu.  

PREČO SGS?

Hojnosť skúseností SGS a chápanie komple-
xu a rôznorodosti potrieb klientov vychádza 
z praktických skúseností získaných pri audi-
toch, certifikácii, testovaní a overovaní a zo 
silného partnerstva so spoločnosťami počas 
ostatných 125 rokov.

Naša globálna značka je založená na našich 
zastúpeniach v 75 krajinách s viac ako  
80 000 certifikátmi na celom svete.  
SGS je svetová vedúca certifikačná orga-
nizácia podľa ďalších noriem, vrátane ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 a manažér-
skych systémoch bezpečnosti potravín.  

Audity sú nástrojom pre zlepšovanie účin-
nosti Vašich procesov, napríklad ziskovosti. 
Audity nie sú iba nástrojom na meranie, 
ale sú tiež stavebným prvkom neustáleho 
zlepšovania systémov. Rozpoznajú výsledky 
dosiahnuté v minulosti, ukazujú kam orga-
nizácia dospela a materializovala impulzy 
Vášho biznisu. Prístup SGS je transparentný 
a logický, preto sa stávame Vašim partne-
rom 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.

Rôznorodé priemyselné a technické skú-
senosti nášho globálneho tímu vysoko kvali-
fikovaných audítorov im umožňujú poskyto-
vať najprofesionálnejšie integrované audity 
manažérskych systémov, aby Vám pomohli 
pri plnení Vašich obchodných cieľov.  
Naša sieť skúsených audítorov identifikuje 
Požiadavky na nápravu (PNN) na základe 
pevných zásad. Naši audítori sú vyškolení 
podľa mnohých štandardov a môžu poskyt-
núť 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

INTEGROVANÝ SYSTEM MANAŽÉRSTVA



JE ČAS SA OPÝTAŤ „PRACUJÚ VŠETKY NAŠE 
MANAŽÉRSKE SYSTÉMY VO VZÁJOMNEJ 
INTERAKCII?“


