ISO 37001 Certifikácia
systému protikorupčného
manažérstva
Určené pre prevádzkovateľov
STK, EK a KO.

Obchodné spoločnosti čelia úplatkárstvu a korupcii,
ktorá nepriaznivým spôsobom ovplyvňuje slovenské
podnikateľské prostredie. Obchodným spoločnostiam
prináša finančnú nestabilitu a ovplyvňuje ich reputáciu.
Na Slovensku je korupcia trestným činom a podlieha
Trestnému zákonu. Navyše od roku 2018 je v platnosti
zákon č.106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej
premávke, ktorý hovorí o tom, že oprávnené osoby
technickej kontroly, oprávnené osoby emisnej kontroly
a oprávnené osoby kontroly originality zriadené podľa
doterajších predpisov, sú najneskôr do 20. mája 2021
povinné zaviesť certifikovaný systém protikorupčného
manažérstva podľa normy ISO 37001.

Čo je systém protikorupčného manažérstva
podľa ISO 37001?
Firmy a organizácie môžu bojovať proti úplatkárstvu
tým, že si zvolia systém protikorupčného manažérstva
v súlade s normou ISO 37001.
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Norma ISO 37001 je účinným nástrojom na overenie
protikorupčného systému organizácie. Podporuje rozvoj
kultúry transparentnosti a integrity, ako aj rozširovanie
účinných opatrení na predchádzanie a riešenie
problémov súvisiacich s úplatkárstvom.
Systém protikorupčného manažérstva ISO 37001 pomáha
podnikom porozumieť a analyzovať ich vnútorné procesy.
Takýto manažérsky systém je vhodný na integráciu aj s
inými systémami riadenia podniku, ako je kvalita, životné
prostredie, bezpečnosť pri práci alebo akýkoľvek iný
systém, ktorý už organizácia má. Vďaka systému
protikorupčného manažérstva budú organizácie schopné
udržiavať dôveru zákazníkov v poskytovanie produktov
a služieb na súčasnom konkurenčnom trhu.

Prečo je systém protikorupčného manažérstva
dôležitý pre Vaše podnikanie?
Protikorupčný manažérsky systém ISO 37001 slúži ako
účinný obchodný nástroj na boj proti rizikám vyplývajúcim
z úplatkárstva a buduje dôveru spotrebiteľov. Systém je
cenný pre organizácie, ktoré sa snažia minimalizovať
riziko korupcie a nevyhnutný pre spoločnosti definované
v v zákone č.106/2018 Z. z.

Ako vám môžeme byť nápomocní?
TÜV SÜD uľahčuje efektívny päťstupňový proces pre
organizácie, ktoré sa blížia procesu certifikácie ISO 37001.
Hlavné kroky na dosiahnutie certifikácie ISO 37001
sú nasledovné:

Prínosy pre Vašu obchodnú spoločnosť
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PÄŤ KROKOV K CERTIFIKÁCII
Vyplníte vstupný dotazník na vytvorenie
cenovej ponuky pre Vašu spoločnosť.
Audítori TÜV SÜD navštívia Vašu obchodnú
spoločnosť, aby vykonali audit na mieste.
Po schválení certifikačným orgánom získate
správu o audite a Váš certifikát.
Po roku absolvujete kontrolný audit.
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Spĺňate požiadavku zákona č.106/2018 Z. z. najneskôr do 20. mája 2021 je povinné zaviesť
certifikovaný systém protikorupčného manažérstva
podľa normy ISO 37001.
Zvyšujete konkurencieschopnosť a dôveryhodnosť prostredníctvom zavedenia efektívneho systému boja
proti korupcii je možné rozvíjať podnikateľskú kultúru
založenú na transparentnosti a integrite.
Získavate dôveru - TÜV SÜD ako medzinárodne
akreditovaný certifikačný orgán sa zaväzuje udržiavať
transparentnosť procesov.
Znižujete náklady - silný systém na boj proti
úplatkárstvu rieši kľúčové výzvy a pomáha vám
kontrolovať riziká a náklady súvisiace s úplatkárstvom
tým, že vnútorné procesy sú monitorované.
Zvyšujete kvalitu výrobkov a služieb – zabránením
negatívnych účinkov korupcie sa Vám znížia náklady
a tým ostáva priestor na zvýšenie kvality.
Zlepšujete meno firmy - s medzinárodne uznávaným
certifikátom od spoločnosti TÜV SÜD zvyšuje renomé
Vašej spoločnosti.

Prečo si vybrať práve TÜV SÜD?
TÜV SÜD je dlhoročný dôveryhodný svetový líder v
oblasti systémov manažérstva a poskytuje certifikačné
služby pre medzinárodný systém proti úplatkárstvu
(ISO 37001), ale aj pre systémy manažérstva kvality,
environmentálneho manažérstva, BOZP, informačnej
bezpečnosti a ďalšie. Naši odborníci sú oboznámení so
špecifickými rozsahmi a právnymi požiadavkami
na všetkých kľúčových svetových trhoch, vďaka čomu
máme globálny dosah na vedomosti a podporu po celom
svete.
TÜV SÜD je prvotriedny poskytovateľ riešení kvality,
bezpečnosti a trvalej udržateľnosti, ktorý sa špecializuje
na testovanie, inšpekciu, audit, certifikáciu a školenia.
Máme zastúpenia na viac ako 1000 miestach po celom
svete a vlastníme akreditácie v Európe, Amerike,
na Strednom východe a v Ázii.
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TÜV SÜD poskytuje nasledujúce služby:
 ISO 9001 – Systém manažérstva kvality
 ISO 22301 – Systém zachovania kontinuity

