Environmentálne
manažérstvo podľa
ISO 14001
Plnenie priemyselných a regulačných
environmentálnych očakávaní.

Veľká výzva pre Vás
Výrobcovia a poskytovatelia služieb sú pod tlakom, aby
zvyšovali ekologickosť dodávateľských reťazcov z ich
vplyvu na životné prostredie. Organizácie, ktoré svoje
obchodné ciele zladia s celosvetovými ekologickými
záujmami, získavajú značnú konkurenčnú výhodu. To tiež
znižuje náklady na spotrebu energie a materiálu,
recykláciu, emisie do ovzdušia a vody. Tiež právne
poplatky vzniknuté v dôsledku nedodržania predpisov.

Čo je systém environmentálneho manažérstva
ISO 14001?
ISO 14001 je uznávaná norma systému
environmentálneho manažérstva vhodná pre veľké
aj malé organizácie. Na základe metodiky plánuj-urobkontroluj-zaveď (Plan-Do-Check-Act) poskytuje
systematický rámec pre integráciu postupov
environmentálneho manažérstva prostredníctvom
podpory ochrany životného prostredia, prevencie
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znečisťovania, minimalizovania odpadov a zníženia
spotreby energie a materiálov.

Prečo je ISO 14001 dôležitá pre vaše
podnikanie?
Okrem demonštrovanie skutočnosti, že vaša organizácia
je zodpovedným subjektom, môže táto certiﬁkácia
významne znížiť riziko regulačných a environmentálnych
pokút. Spoločnosti, ktoré tento systém implementujú,
znižujú náklady a zlepšujú celopodnikovú morálku
a súčasne zvyšujú predajnosť svojej značky.

Ako vám môžeme byť nápomocní?
Certiﬁkáty TÜV SÜD, medzinárodne akreditovaného
certiﬁkačného orgánu pre rôzne systémy riadenia, sú
akceptované a uznávané po celom svete. Tiež ponúkame
školenia interných audítorov pre systém environmentálneho
manažérstva ISO 14001, aby vaša spoločnosť bola
lepšie pripravená na výzvy súvisiace s implementáciou,
certiﬁkáciou a priebežným zlepšovaním.

ŠESŤ KROKOV K CERTIFIKÁCII
Vyplnenie vstupného dotazníka pre prispôsobenie
ponuky vašej organizácii s uvedením nákladov,
plánovania a potrebného času.

Posúdenie vašej dokumentácie resp. pripravenosť na audit.

StaFáza 1 - Vykonanie auditu prvého stupňa za účelom zistenia,
či vaša organizácia už spĺňa požiadavky ISO 14001
a identiﬁkovanie oblastí pre zlepšovanie.
Fáza 2 - Audit na mieste vykonaný audítormi TÜV SÜD,
návšteva vašich priestorov našimi audítormi pre overenie
environmentálneho správania vašej organizácie.

Navrhnutie a zavedenie prípadných nápravných opatrení.

Získanie vašej auditnej správy a certiﬁkátu po schválení
zo strany certiﬁkačného orgánu.

Certiﬁkačná značka TÜV SÜD
Certiﬁkačná značka TÜV SÜD
ISO 14001 je dôležitou súčasťou
nášho záväzku dodávať
bezkonkurenčnú kvalitu služieb.
Táto značka je pre váš podnik
mocným dôkazom vášho záväzku
k environmentálnemu manažmentu.

Prínos pre vašu obchodnú činnosť
Zlepšenie predajnosti a tržieb – vďaka použitiu
certiﬁkácie ISO 14001 na vašich ﬁremných
dokumentoch. Môže tiež významne zlepšiť vašu
vyjednávaciu pozíciu pri účasti vo verejných
a súkromných výberových konaniach pre ekologické
zákazky.
Zníženie nákladov - minimalizovanie odpadov v celom
dodávateľskom reťazci od materiálov až po spotrebu
energie. Certiﬁkácia ISO 14001 môže tiež prispieť
k výraznému zníženiu vašich ﬁnančných záväzkov
v regulačných a environmentálnych oblastiach.
Zlepšenie vašej povesti - s medzinárodne uznávaným
certiﬁkátom od TÜV SÜD, ktorý podporuje imidž vašej
značky a ﬁremnú morálku.
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Prečo si vybrať práve TÜV SÜD?
Ak využijete TÜV SÜD ako svojho certiﬁkačného partnera,
umožníte tým vašej spoločnosti nielen spoľahnúť sa na
naše skúsenosti a know-how, ale tiež vaša spoločnosť
bude môcť využívať medzinárodne uznávané certiﬁkačné
značky TÜV SÜD.
Naša medzinárodná sieť pobočiek na všetkých
kontinentoch nám umožňuje poskytovať služby
organizáciám po celom svete a certiﬁ kovať ich zhodu
s normou ISO 14001 v globálnom meradle. Pre splnenie
miestnych požiadaviek na kombinované audity disponujú
odborníci z TÜV SÜD rôznymi medzinárodnými a
národnými akreditáciami. Navyše naši audítori musia
dodržiavať prísny kódex správania, ktorý uisťuje
vás aj vašich zákazníkov o našej úplnej nezávislosti
a profesionalite.

Viac hodnoty. Viac dôvery.
TÜV SÜD je prvotriedny poskytovateľ riešení
v oblasti kvality, bezpečnosti a trvalej udržateľnosti
špecializujúci sa na skúšanie, inšpekciu, auditovanie,
certiﬁkáciu, školenie a vzdelávanie. So svojimi viac ako
1000 zastúpeniami na celom svete sme akreditovaní v
Európe, na oboch amerických kontinentoch, na Strednom
východe a v Ázii. Dodávanie objektívnych riešení našim
zákazníkom predstavuje konkrétnu pridanú hodnotu pre
podnikateľskú činnosť, spotrebiteľov
a životné prostredie.

Súvisiace služby
TÜV SÜD poskytuje nasledujúce súvisiace služby:
ISO 9001 - Certiﬁkácia systému manažérstva
kvality
ISO 50001 – Certiﬁkácia systému energetického
manažérstva
ISO 45001- Certiﬁ kácia systému manažérstva
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Certiﬁkácia EMAS

