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ABSTRAKT  
Certifikácia môže byť užitočným nástrojom na zvýšenie dôveryhodnosti tým, že preukáže, že váš produkt alebo 
služba spĺňa očakávania vašich zákazníkov. Pre niektoré odvetvia je certifikácia právnou alebo zmluvnou 
požiadavkou. Všetky normy ISO sa revidujú každých päť rokov, aby sa zistilo, či je potrebná revízia, aby bola 
aktuálna a relevantná pre trh. Norma ISO 9001: 2015 je navrhnutá tak, aby reagovala na najnovšie trendy a bol 
kompatibilná s inými systémami riadenia, ako je napríklad ISO 14001. Všetky požiadavky normy ISO 9001: 
2015 sú všeobecné a sú určené na použitie pre akúkoľvek organizáciu bez ohľadu na jej typ alebo veľkosť alebo 
produkty a služby, ktoré poskytuje. Zvyšovanie povedomia o environmentálnych problémoch rastie vo väčšine 
krajín a predpokladá sa, že súčasné vývojové modely nemôžu byť dlhodobo udržateľné. Vlády čoraz viac 
prijímajú právne predpisy zamerané na ochranu životného prostredia a zákazníci požadujú, aby ich dodávatelia 
začlenili osvedčené postupy a preukázali dodržiavanie environmentálnych požiadaviek. Uverejnenie normy ISO 
14001 pre systémy environmentálneho manažérstva (EMS) sa ukázalo ako veľmi úspešné, pretože sa v 
súčasnosti realizuje vo viac ako 159 krajinách a poskytuje organizáciám výkonný nástroj na riadenie na 
zlepšenie ich environmentálnych vlastností. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  norma, kvalita, environment 
 
ABSTRACT 
Certification can be a useful tool to add credibility, by demonstrating that your product or service meets the 
expectations of your customers. For some industries, certification is a legal or contractual requirement. All ISO 
standards are reviewed every five years to establish if a revision is required to keep it current and relevant for 
the marketplace. ISO 9001:2015 is designed to respond to the latest trends and be compatible with other 
management systems such as ISO 14001. All the requirements of ISO 9001:2015 are generic and are intended to 
be applicable to any organization, regardless of its type or size, or the products and services it provides. 
Awareness of environmental problems is growing in most countries and it is believed that current development 
patterns cannot be sustained in the long term. Governments are increasingly enacting legislation aimed at 
protecting the environment, and customers are requiring their suppliers to incorporate best practices and 
demonstrate compliance with environmental requirements. The publication of the ISO 14001 standard for 
environmental management systems (EMS) has proved to be very successful, as it is now implemented in more 
than 159 countries and has provided organizations with a powerful management tool to improve their 
environmental performance. 
KEY WORDS: standard, quality, environment 
 
Úvod 
 

Normy ISO 9001 a ISO 14001 určujú požiadavky na systém manažérstva kvality a systém manažérstva 
environmentu. International Organization for Standardization v roku 2015 spracovala rozsiahlu revíziu týchto 
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noriem. Výsledky tejto revízie predstavujú celú radu významných zmien, ktoré musia byť implementované už do 
zavedených alebo do zavádzaných manažérskych systémov v organizáciách.  

Certifikácia môže byť užitočným nástrojom na zvýšenie dôveryhodnosti tým, že preukáže, že váš produkt 
alebo služba spĺňa očakávania vašich zákazníkov. Pre niektoré odvetvia je certifikácia právnou alebo zmluvnou 
požiadavkou. 1 

Počet platných certifikátov podľa management system standards ISO (MSS) vzrástol v roku 2016 o 8% v 
porovnaní s rokom 2015, podľa posledných údajov z prieskumu ISO. Prieskum ISO je ročný prieskum platných 
certifikácií podľa štandardov systému manažérstva ISO, ktoré vydávajú akreditované certifikačné orgány na 
celom svete. Jedná sa o najkomplexnejší prehľad o certifikáciách, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. Celkovo 
bolo na deviatich úrovniach zaznamenaných 1 643 523 platných certifikátov v porovnaní s 1 520 368 v roku 
2015 (nárast o 8%) a ďalších 834 certifikátov v dvoch nových dodatkoch k prieskumu, ktoré celkovo 
predstavovali 2016 na 1 644 357. Pri normách ISO 9001: 2015 a ISO 14001:2015 boli vyššie o 7% a 8% v 
príslušnom poradí s vydaním 1 106 356 a 346 189 certifikátov. Vzhľadom na to, že ISO nevykonáva certifikáciu, 
čísla v prieskume ISO predstavujú počet platných certifikátov oznámených ISO akreditovanými certifikačnými 
orgánmi k 31. decembru 2016.2 

Pre systémy riadenia kvality má ISO  rad štandardov, ktoré sú založené na ISO 9001 a prispôsobené 
konkrétnym odvetviam: 

 ISO/TS 29001 – Petroleum, petrochemical and natural gas industries  
 ISO 13485 – Medical devices  
 ISO/IEC 90003 – Software engineering  
 ISO 17582 – Electoral organizations at all levels of government  
 ISO 18091 - Local government. 

 
Medzi významné dôvody revízie noriem ISO 9001 a ISO 14001 patrilo: 

 všetky ISO normy podliehajú periodickej revízii, preskúmaniu v päťročných cykloch s výsledkom: 
bez zmeny, nové vydanie alebo zrušenie normy.  

 potreba zohľadniť skúsenosti z využívania noriem v praxi, reagovať na zmeny a potreby 
podnikateľského prostredia a podporiť zabezpečovanie troch pilierov trvalo udržateľného rozvoja – 
dosahovaním rovnováhy medzi životným prostredím, spoločnosťou a ekonomikou. Podpora 
medzinárodného obchodu a moderného podnikania. Pozorovanie nepriaznivých trendov pri 
interpretácii noriem.  

 okrem zmien navrhnutých príslušnou technickou komisiou (ISO/TC 207/SC1 Environmental 
management systems) zodpovednej za revíziu noriem, niektoré zo zmien vychádzali z výsledkov 
dotazníkového prieskumu, ktorý vykonala komisia. Tohto prieskumu sa zúčastnilo 110 krajín. Až 73 
% respondentov požadovalo posilnenie manažérstva rizika u normy ISO 9001. 

 podporiť, aby manažérske systémy kvality a environmentu boli súčasťou trvalo udržateľného rozvoja 
spoločnosti a spoločenskej zodpovednosti.  

 rešpektovať požiadavky a skúsenosti používateľov noriem, napr. viac ako 1 milión používateľov 
požadovalo zavedenie týchto termínov: termín produkty a služby namiesto produkty;  
zdokumentované informácie namiesto zdokumentované postupy a záznamy. 

 požiadavky špecifického sektora, napr. zdravotníctvo, telekomunikácie, letecký a kozmický sektor 
a pod., kde je manažérsky prístup silne ovplyvnený a atakovaný rizikom.  

 aplikácia jednotnej štruktúry noriem ISO pre systémy manažérstva (rešpektovanie štruktúry 
definovanej v Annex SL - štruktúra vysokej úrovne). [upravené a doplnené podľa 3, 4, 5, 6, 7] 

                                                           
1 The facts about certification. – [on-line] Available on - URL: https://www.iso.org/certification.html 
2 NADEN, Clare, 2017: Use of ISO management system standards continues to rise. – [on-line] Available on - URL: 
https://www.iso.org/news/ref2228.htm 
3 Zmeny v nových kľúčových normách ISO 9001 a 14001. – [on-line] Available on - URL: https://www.tuv-sud.sk/sk-
sk/press-media-centre-sk/novinky/novinky-tuev-sued 
4 LAZARTE, Maria, 2015: ISO 9001:2015 - Just published!. - International Organization for Standardization. [on-line] 
Available on - URL: https://www.iso.org/news/2015/09/Ref2002.html 
5 ISO/TC 176/SC 2. – [on-line] Available on - URL: https://committee.iso.org/home/tc176sc2 
6 ISO 9001:2015 for Small Enterprises - What to do? – Vernier, Geneva, ISBN 978-92-67-10694-6. [on-line] Available on - 
URL: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_9001_2015_for_small_enterprises-preview.pdf 
7 ISO 9001 - Debunking the myths. - Vernier, Geneva, 2015. [on-line] Available on - URL: 
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_9001_debunking_the_myths.pdf 
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Normy ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015 boli publikované 15. septembra 2015 (týmto termínom začína 
platnosť noriem a aj trojročné obdobie certifikačného procesu k prechodu na tieto normy). Norma ISO 9001: 
2015 bola zavedená do STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015) a vydaná 
1. 2. 2016. Norma ISO 14001: 2015 bola zavedená do STN EN ISO 14001 Systémy manažérstva environmentu. 
Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001: 2015) a vydaná 1. 4. 2016. 
 
Revidované generické normy ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015 
 

Z hľadiska revízie generických noriem ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015 bolo dôležité vydanie Annex 
SL, čím  bola stanovená nová jednotná štruktúra noriem ISO pre systémy riadenia. Nová rozšírená štruktúra ISO 
noriem nahradila bývalú historickú ISO Guide 83 štruktúru. Týmto bol vytvorený základ, aby vo všetkých 
normách boli zavedené identické základné texty a spoločné pojmy a definície.  

Cieľom revízie bolo dosiahnutie zjednodušenia noriem, ich štandardizácie a uľahčenie integrácie 
systémov riadenia.  

Annex SL bol vypracovaný pracovnou skupinou JTCG (Joint Technical Coordination Group). V máji 
2011 ISO vydalo Smernicu 83 „Štruktúra a identický text noriem pre systémy manažérstva, spoločné základné 
pojmy a definície systémov manažérstva“.  
Od mája 2014 sa všetky normy spracovávajú podľa Nariadenia ISO/IEC, Časť 1 „Konsolidovaný dodatok – 
Špecifické postupy ISO“. Súčasťou Nariadenia ISO/IEC 1 je Annex SL, ktorý nahradil Smernicu 83.   
Annex SL je záväzný pre všetkých spracovateľov noriem systémov manažérstva (MSS), t.j.  

 MSS A – normy stanovujúce požiadavky pre systémy manažérstva (generické a sektorové),  
 MSS B – normy poskytujúce návod pre systémy manažérstva (generické a sektorové) 
 MSS C – ostatní normy vzťahujúce sa k systémom manažérstva.  

 
Pre revíziu ISO 9001 a ISO 14001 bola podstatná skupina MSS A, ktorá požaduje rešpektovať záväznú 

vyššiu štruktúru, zhodný hlavný text noriem, spoločné základné pojmy a definície pre systémy manažérstva v 
súlade s Annexom SL. Navyše musí byť hlavná osnova všetkých štandardov pre systémy manažérstva v súlade s 
Prílohami 2 a 3 Annexu SL. 
 

Primárne informácie týkajúce sa revízii predmetných noriem:  
 ISO 9001: 2015 Quality management systems - Requirements, t.j. dátum publikovania 2015-09, 

edition: 5, počet strán 29, technická komisia: ISO/TC 176/SC 2 Quality systems; ICS : 03.120.10 
Quality management and quality assurance / 03.100.70 Management systems; 8 

 ISO 9000: 2015 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary; , t.j. dátum 
publikovania 2015-09, edition: 4, počet strán 51, technická komisia: ISO/TC 176/SC 1Concepts and 
terminology; ICS :03.120.10Quality management and quality assurance / 01.040.03Services. 
Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology. 
(Vocabularies) / 03.100.70Management systems;9 

 ISO 14001:2015 Environmental management systems - Requirements with guidance for use, t.j. 
dátum publikovania: 2015-09, edition: 3, počet strán: 35, technická komisia: ISO/TC 207/SC1 
Environmental management systems; ICS: 13.020.10 Environmental management / 03.100.70 
Management systems. 10 

Súvisiace normy: 
 norma ISO/TS 9002: 2016 Guidelines for the application of ISO 9001: 2015 bola vypracovaná 

príručka pre aplikáciu ISO 9001: 2015 na pomoc používateľom pri zavádzaní systému riadenia kvality 
založeného na ISO 9001: 2015. Technická špecifikácia (TS) má byť informatívna a poskytuje 
usmernenie k požiadavkám normy ISO 9001. Neposkytuje usmernenia k informatívnym prílohám A a 
B v norme ISO 9001.11 

                                                           
8 ISO 9001: 2015 Quality management systems – Requirements. – [on-line] Available on - URL: 
https://www.iso.org/standard/62085.html 
9 ISO 9000: 2015 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary. – [on-line] Available on - URL: 
https://www.iso.org/standard/45481.html 
10 ISO 14001:2015 Environmental management systems - Requirements with guidance for use. – [on-line] Available on - 
URL: https://www.iso.org/standard/60857.html 
11 General information ISO/TS 9002: 2016. – [on-line] Available on - URL: https://www.iso.org/standard/66204.html, 
https://committee.iso.org/sites/tc176sc2/home/projects/published/iso-ts-9002-2016.html 



 

 123 

 norma ISO 9004: 2009 Managing for the sustained success of an organization - A quality management 
approach -  poskytuje organizáciám usmernenie na podporu dosiahnutia trvalého úspechu 
prostredníctvom prístupu manažmentu kvality. Vzťahuje sa na akúkoľvek organizáciu bez ohľadu na 
veľkosť, typ a činnosť.  Norma ISO 9004: 2009 nie je určená na certifikáciu, regulačné alebo zmluvné 
použitie. 12 

 norma STN EN ISO 9000: 2016 špecifikuje termíny a definície, ktoré sa aplikujú v celom 
manažérstve kvality a v normách systému manažérstva kvality, ktoré vytvorila technická komisia 
ISO/TC 176. 

 
Norma STN EN ISO 9000: 2016 Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník (ISO 9000: 2015 

Quality management systems. Fundamentals and vocabulary) bola vydaná dňa 1. 6. 2016. Táto norma nahradila 
STN EN ISO 9000:2006-03 (01 0300). Norma opisuje základné pojmy a zásady manažérstva kvality, ktoré sú 
všeobecne aplikovateľné pre:  

 organizácie, ktoré sa usilujú o udržateľný úspech zavedením systému manažérstva kvality;   
 zákazníkov, ktorí sa chcú presvedčiť o schopnosti organizácie dôsledne poskytovať produkty a služby 

v zhode s ich požiadavkami;  
 organizácie, ktoré sa usilujú o dôveru vo svojom dodávateľskom reťazci, že sa splnia požiadavky na 

produkty a služby;   
 organizácie a zainteresované strany, ktoré sa usilujú o zlepšenie komunikácie pomocou pochopenia 

používaného bežného slovníka v manažérstve kvality;   
 organizácie vykonávajúce posudzovanie zhody s požiadavkami normy ISO 9001;  
 poskytovateľov prípravy, posudzovania alebo poradenstva v manažérstve kvality;   
 tvorcov predmetných noriem.  

 
Norma STN EN ISO 9001: 2016 
 

Nová STN EN ISO 9001: 2016 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015 Quality 
management systems. Requirements) bola vydaná 1. februára 2016. Nové vydanie normy nahradilo 
predchádzajúcu normu STN EN ISO 9001: 2009-02 (01 0320).  

Nová norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ak organizácia potrebuje preukázať 
svoju schopnosť trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka, aplikovateľné 
požiadavky predpisov a regulačné požiadavky, a  kladie si za cieľ zveľaďovať spokojnosť zákazníka 
prostredníctvom efektívneho využívania systému vrátane procesov na zlepšovanie systému a zabezpečovania 
zhody s požiadavkami zákazníka, aplikovateľnými požiadavkami predpisov a regulačnými požiadavkami. 
Všetky požiadavky tejto medzinárodnej normy sú všeobecné a určené na aplikáciu v akejkoľvek organizácii bez 
ohľadu na typ, jej veľkosť alebo poskytované produkty a služby. 13 

Norma podporuje prijatie procesného prístupu pri vypracúvaní, zavádzaní a zlepšovaní efektívnosti 
systému manažérstva kvality s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníka.  

Vydanie normy ISO 9001: 2015 uzatvorilo viac ako tri roky revíznych prác odborníkov z takmer 95 
zúčastnených a pozorujúcich sa krajín, ktoré priniesli aktuálny štandard s modernými potrebami. 

S viac ako 1,1 miliónmi certifikátov vydaných na celom svete pomáha ISO 9001 organizáciám 
preukázať zákazníkom, že môžu ponúkať produkty a služby trvalo dobrej kvality. Tiež slúži ako nástroj na 
zefektívnenie procesov a zefektívnenie toho, čo robia. Kevin McKinley, šéf International Organization for 
Standardization prezentoval, že: "ISO 9001 umožňuje organizáciám prispôsobiť sa meniacemu sa svetu. Zvyšuje 
schopnosť organizácie uspokojovať svojich zákazníkov a poskytuje ucelený základ pre rast a trvalý úspech. " 

Edícia ISO 9001 z roku 2015 obsahuje dôležité zmeny, ktoré Nigel Croft, predseda podvýboru ISO, 
ktorý vypracoval a revidoval štandard, označuje ako "evolučný skôr ako revolučný" proces. "Prinášame ISO 
9001 do 21. storočia. Predchádzajúce verzie ISO 9001 boli dosť normatívne, s mnohými požiadavkami na 
zdokumentované postupy a záznamy. V rokoch 2000 a 2008 sme sa zamerali viac na riadenie procesov a menej 
na dokumentáciu. Teraz sme išli o krok ďalej a ISO 9001: 2015 je ešte menej normatívny ako jeho predchodca, 
ale zameriava sa na výkonnosť. Dosiahli sme to kombináciou procesného prístupu s myslením založeným na 
riziku a využívaním cyklu Plan-Do-Check-Act na všetkých úrovniach organizácie. 14 

                                                           
12 General information ISO 9004: 2009. – [on-line] Available on - URL: https://www.iso.org/standard/41014.html 
13 Norma STN EN ISO 9001. – [on-line] Available on - URL: 
https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=122449 
14 LAZARTE, Maria, 2015: ISO 9001:2015 - Just published!. - International Organization for Standardization. [on-line] 
Available on - URL: https://www.iso.org/news/2015/09/Ref2002.html 
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Súčasné organizácie majú často zavedených niekoľko štandardov riadenia, preto verzia 2015 bola 
navrhnutá tak, aby bola ľahko integrovaná do iných systémov riadenia. Nová verzia poskytuje vhodnú základňu 
pre štandardy kvality v odvetviach ako ja napríklad automobilový priemysel, letecký priemysel, zdravotnícky 
priemysel atď.  

Kevin McKinley, šéf International Organization for Standardization došiel k záveru: „Svet sa zmenil a 
táto revízia bola potrebná na to, aby to odrážalo. Technológie zvyšujú očakávania zákazníkov a podnikov. 
Prekážky v obchode klesli kvôli nižším sadzbám, ale aj kvôli strategickým nástrojom, ako sú medzinárodné 
normy. Vidíme trend smerom k zložitejším globálnym dodávateľským reťazcom, ktoré si vyžadujú integrované 
opatrenia. Organizácie teda potrebujú vykonávať nové spôsoby a naše normy riadenia kvality musia dodržiavať 
tieto očakávania. Som presvedčený, že vydanie normy ISO 9001 v roku 2015 im môže pomôcť. "15 
 
Norma STN EN ISO 14001: 2016 
 

Nová norma STN EN ISO 14001: 2016 Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na 
použitie (ISO 14001: 2015 Environmental management systems. Requirements with guidance for use) bola 
vydaná 1. apríla 2016. Nahradila normu STN EN ISO 14001: 2005-06 (83 9001). Norma špecifikuje požiadavky 
na systém manažérstva environmentu, ktorý organizácia môže použiť na zlepšenie svojho environmentálneho 
správania. Norma  

 je určená na použitie organizáciu, ktorá sa usiluje manažovať svoje environmentálne zodpovednosti 
systematickým spôsobom, ktorý prispieva k environmentálnemu pilieru udržateľnosti; 

 pomáha organizácii dosahovať zamýšľané výstupy svojho systému manažérstva environmentu, ktoré 
poskytujú hodnotu pre životné prostredie, samotnú organizáciu a zainteresované strany. 16 

 
Zvyšovanie povedomia o environmentálnych problémoch rastie vo väčšine krajín a predpokladá sa, že 

súčasné vývojové modely nemôžu byť dlhodobo udržateľné. Vlády čoraz viac prijímajú právne predpisy 
zamerané na ochranu životného prostredia a zákazníci požadujú, aby ich dodávatelia začlenili osvedčené postupy 
a preukázali dodržiavanie environmentálnych požiadaviek. Uverejnenie normy ISO 14001 pre systémy 
environmentálneho manažérstva (EMS) sa ukázalo ako veľmi úspešné, pretože sa v súčasnosti realizuje vo viac 
ako 159 krajinách a poskytuje organizáciám výkonný nástroj na riadenie na zlepšenie ich environmentálnych 
vlastností. Viac ako 324 000 organizácií bolo certifikovaných na celom svete proti ISO 14001 na konci roka 
2014, čo predstavuje nárast o 7% v porovnaní s rokom 2013. Mnohé spoločnosti zlepšili svoju činnosť znížením 
nepriaznivého vplyvu, ktorý majú ich aktivity, procesy, produkty a služby na životné prostredie pomocou 
systematického prístupu obsiahnutého v ISO 14001. 17 

Výhody pozitívneho riešenia otázok životného prostredia nielen pokrývajú ochranu životného 
prostredia, ale súvisia aj s výkonom a ziskovosťou. Môžu zahŕňať zlepšenie podnikového imidžu, zlepšenie 
prístupu na vývozné trhy a zlepšenie vzťahov s klientmi, regulátormi, verejnosťou a inými zainteresovanými 
stranami atď. Jednou z hlavných výhod implementácie ISO 14001 je to, že sa môže uskutočniť v organizácii 
akéhokoľvek veľkosti alebo typu, pretože požiadavky EMS sú pre všetkých rovnaké - hoci spôsob ich realizácie 
sa bude meniť v závislosti od veľkosti a činnosti organizácie. Skúsenosti ukazujú, že malé a stredné podniky 
(MSP) môžu zaviesť efektívny EMS a realizovať rôzne výhody. Implementácia EMS však môže predstavovať 
určité výzvy v rámci riadenia organizácie.  

Norma ISO 14001 je použiteľná v akejkoľvek organizácii, bez ohľadu na veľkosť, typ a charakter. 
Uplatňuje sa na environmentálne aspekty jej činností, produktov a služieb, ktoré organizácia určí. V súlade s 
environmentálnou politikou organizácie, zamýšľané výstupy systému manažérstva environmentu zahŕňajú 
zlepšovanie environmentálneho správania; plnenie záväzných požiadaviek; dosahovanie environmentálnych 
cieľov. 18 

Identifikácia zmien v revidovanej verzii ISO 14001 zahŕňa najmä vylepšenia týkajúce sa: 
 uznania potreby zaoberať sa externými a internými záležitosťami, ktoré majú na organizáciu vplyv 

vrátane nestálosti klímy,  

                                                           
15 LAZARTE, Maria, 2015: ISO 9001:2015 - Just published!. - International Organization for Standardization. [on-line] 
Available on - URL: https://www.iso.org/news/2015/09/Ref2002.html 
16 Norma STN EN ISO 14001. – [on-line] Available on - URL: 
https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=122727 
17 A practical guide for SMEs ISO 14001: 2015 Environmental management systems. ISO 2017. Vernier, Geneva, ISBN 978-
92-67-10679-3, 11 pp.,  - [on-line] Available on - URL: 
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/iso_14001_guide_preview.pdf 
18 Norma STN EN ISO 14001. – [on-line] Available on - URL: 
https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=122727 
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 zvýšenú angažovanosť vrcholového manažmentu – zvýšený príspevok vodcovstva, 
 zvýšenú orientáciu na strategické smerovanie, 
 zvýšenú ochranu životného prostredia a dôraz na proaktívny prístup k ochrane životného prostredia, 
 efektívnejšiu komunikáciu prostredníctvom komunikačnej stratégie,  
 zohľadňovanie environmentálnych aspektov životného cyklu produktov a služieb s dôrazom na každý 

stupeň od vývoja po spotrebu.  
 uplatňovanie procesného prístupu v rámci SME, ktorý podľa predchádzajúcej verzie normy ISO 

14001:2004 nebol vyžadovaný,  
 zvýšený význam zainteresovaných strán a ich zapojenie do manažérskeho systému,  
 dôraz na zlepšovanie enviromentálnej výkonnosti/environmentálneho správania sa organizácie, 

vrátane určenia ukazovateľov, indikátorov environmentálneho správania,  
 požiadavka zodpovednosti za riadenie externých procesov,  
 presun požiadaviek od zlepšovania SME k zlepšovaniu vplyvov na životné prostredie, resp. k ochrane 

životného prostredia. [upravené a doplnené podľa 19, 20,21, 22] 
 

Medzi významné zmeny revidovaných noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001 patrí revízia kapitol, t.j.: 
 kapitola 4. Súvislosti organizácie [podkapitoly 1.1. až 1.6] 
 kapitola 5: Vodcovstvo [podkapitoly 2.1. až 2.7] 
 kapitola 6: Plánovania [podkapitoly 3.1 až 3.13[ 
 kapitola 7: Podpora [podkapitoly 4.1. až 4.7] 
 kapitola 8: Prevádzka [so špecifikáciou u systému manažérstva kvality a systému environmentálneho 

manažérstva] 
 kapitola 9: Hodnotenie výkonnosti, hodnotenie správania [so špecifikáciou u systému manažérstva 

kvality] 
 kapitola 10: Zlepšovanie 

 
Implementácia požiadaviek noriem STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016 v organizáciách 
na Slovensku 
 

V  SR vytvára legislatívny rámec pre fungovanie technickej normalizácie zákon o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025 z 25. 
októbra 2012 o európskej normalizácii, ktoré je priamo účinné. 
Pre prax bolo rozhodujúce, že Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vydal v roku 2016 kľúčové 
normy týkajúce sa  systémov manažérstva kvality a životného prostredia, t.j. 

 STN EN ISO 9001: 2016 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky;   
 STN EN ISO 9000: 2016 Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník; 
 STN EN ISO 14001: 2016 Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie.  

 
V priebehu roku 2017 bol vykonaný prieskum v rámci projektu VEGA 1/0990/15  v organizáciách 

podnikateľských subjektov v SR v oblasti úrovne naplnenia požiadaviek normy STN EN ISO 9001: 2016 a STN 
EN ISO 14001: 2016.  

Pri vypracovaní dotazníkov sa vychádzalo z odporúčania Európskej komisie č. 2003/361/EC. 
Respondenti boli oslovení mailom, ale aj printovou formou. Projektový tím VEGA 1/0990/15 sa obrátil na 

respondentov so žiadosťou o vyplnenie dotazníka, ktorý mal slúžiť pre účely riešenia grantovej úlohy VEGA 
1/0990/15 Pripravenosť priemyselných podnikov na implementáciu požiadaviek nových noriem pre systémy 
manažérstva kvality STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016.  

Dotazníky týkajúce sa implementácie požiadaviek nových noriem pre systémy manažérstva kvality 
STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016 boli (sú) dostupné v elektronickej podobe on-line 
                                                           
19 Zmeny v nových kľúčových normách ISO 9001 a 14001. – [on-line] Available on - URL: https://www.tuv-sud.sk/sk-
sk/press-media-centre-sk/novinky/novinky-tuev-sued 
20 LAZARTE, Maria, 2015: ISO 9001:2015 - Just published!. - International Organization for Standardization. [on-line] 
Available on - URL: https://www.iso.org/news/2015/09/Ref2002.html 
21 ISO 14000 family - Environmental management. – [on-line] Available on - URL: https://www.iso.org/iso-14001-
environmental-management.html 
22 A practical guide for SMEs ISO 14001: 2015 Environmental management systems. ISO 2017. Vernier, Geneva, ISBN 978-
92-67-10679-3, 11 pp.,  - [on-line] Available on - URL: 
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/iso_14001_guide_preview.pdf 
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separátne na implementáciu požiadaviek novej normy STN EN ISO 9001: 2016 a novej normy STN EN ISO 
14001: 2016. Výsledky zberu údajov týkajúcich sa prieskum v organizáciách podnikateľských subjektov v SR 
v oblasti naplnenie požiadaviek  revidovaných noriem ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2014 v rámci projektu sú 
parciálne publikované. 

Prezentujeme niektoré z dotazov: 
 má organizácia identifikované zainteresované strany a ich požiadavky s ohľadom na SME 

(Environmental management systems)? 
 má organizácia určený predmet SME ktorý je zdokumentovaný a sprístupnený 

zainteresovaným stranám? 
 Má organizácia určené riziká a príležitosti ktoré súvisia s environmentálnymi aspektmi, záväznými a 

ďalšími požiadavkami? 
 Má organizácia vytvorené environmentálne ciele na relevantných funkciách a úrovniach? 
 Akým spôsobom zabezpečuje organizácia zvyšovanie environmentálneho povedomia 

u zamestnancov? 
 Vykonáva organizácia v pravidelných intervaloch hodnotenie dodržiavania svojich záväzných 

požiadaviek? 
 

Otázky týkajúce sa environmentálnej politiky boli zamerané na nasledovné témy: 
 zodpovedá zameraniu, rozsahu a environmentálnym vplyvom organizácie? 
 poskytuje rámec na stanovenie environmentálnych cieľov? 
 zahŕňa záväzok na ochranu životného prostredia vrátane prevencie znečisťovania a ďalšieho 

špecifického záväzku? 
 zahŕňa záväzok na sústavné zlepšovanie SME? 
 je zdokumentovaná a komunikovaná v rámci organizácie a sprístupnená zainteresovaných stranám? 

 
Otázky týkajúce sa vrcholového manažmentu boli zamerané na témy uvádza tab.1 
 
Tab. 1 Vrcholový manažment v kontexte aplikácie ISO 14001: 2015 
Preukazuje 
vrcholové 
vedenie 
vodcovskú 
úlohu s ohľadom 
na 

• prijatie zodpovednosti za efektívnosť SME,  
• vytvorenie environmentálnej politiky a cieľov ktoré sú v súlade so stratégiou organizáciou,  
• zabezpečenie integrácie požiadaviek SME do podnikových procesov organizácie,  
• zabezpečenie dostupnosti zdrojov potrebných pre SME,  
• komunikáciu, zapojenie, smerovanie a podporovanie zamestnancov za účelom ich 
zapojenia a zefektívnenia SME,  
• podporovanie sústavného zlepšovania za účelom dosahovania zamýšľaných výstupov? 

Má vrcholový 
manažment 
zadefinované 
nasledovné 
záležitosti:  

• zodpovednosti a právomoci na zabezpečenie SME, 
• zodpovednosti a právomoci na informovanie vrcholového manažmentu o výkonnosti SME 
a environmentálnom správaní sa organizácie? 

Má vedenie 
organizácie 
zdokumentované 
informácie o  
 

• rizikách a príležitostiach 
• environmentálnych aspektoch a ich environmentálnych vplyvoch, 
• kritériách určených na stanovenie environmentálnych aspektov, 
• environmentálnych cieľoch, 
• kompetentnosti osôb ktoré, ovplyvňujú environmentálne správania sa organizácie, 
• výsledkoch z preskúmania manažmentom? 

Má organizácia 
definované 
kompetentnosti 
ktoré súvisia s:  

• určením kompetentnosti osôb ktoré ovplyvňujú environmentálne správanie organizácie, 
• zabezpečením potrebného vzdelania, resp. prípravy osôb, 
• hodnotením efektívnosti prijatých činností súvisiacich s kompetenciou osôb? 

 
Na základe empirických údajov týkajúcich sa  revízii noriem ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2014, 

identifikácie zmien v revidovaných generických normách a informácií získaných z prieskumu sa javí z hľadiska 
implementácie požiadaviek noriem STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016 pre prax ako dôležité 
najmä: 
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 tým že boli normy ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015 publikované 5.9.2015, tak od tohto termínu sa 
počíta prechodné trojročné obdobie, čo znamená, že certifikáty ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 
môžu byť platné až do 15.9.2018; 

 u organizácií, ktoré už majú vydané certifikáty podľa predchádzajúcich noriem ISO 9001: 2008 alebo 
ISO 14001: 2004 budú sa môcť uchádzať o potvrdenie zavedenia týchto noriem v rámci 
recertifikačného/opakovacieho alebo v rámci prvého alebo druhého dozorného auditu z trojročného 
certifikačného cyklu; 

 u organizácií uchádzajúcich sa prvý krát o získanie certifikátu podľa revidovaných noriem  STN EN 
ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016 termín,  podmienky, postup  certifikačného auditu by 
mal byť dohodnutý s certifikačným orgánom; 

 v organizácii určiť zodpovedných pracovníkov, skupinu a ich zodpovednosti za prechod 
manažérskeho systému podľa revidovaných noriem; 

 v organizácii zabezpečiť školenia pre zainteresované osoby, t.j. vrcholový manažment, vedúci, interný 
audítori, určení zamestnanci, atď.; 

 v organizácii vykonať analýzu rozdielov v zavedenom manažérskom systéme oproti novým 
požiadavkám predmetných noriem; 

 v organizácii vypracovať harmonogram prác, t.j. plán prechodu na novú revidovanú normu, resp. 
normy; 

 v organizácii aktualizovať zavedený manažérsky systém tak, aby spĺňal určené požiadavky  
revidovaných noriem a vlastné požiadavky  organizácie na manažérsky systém; 

 v organizácii vykonať previerku pripravenosti manažérskeho systému k prechodu na revidovanú  
normu, resp. normy; 

 z pohľadu organizácie komunikovať s certifikačným orgánom  podmienky, postup vykonania auditu 
potvrdzujúceho zhodu manažérskeho systému s požiadavkami novej normy, resp. nových noriem. 
[upravené a doplnené podľa 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30] 

 
Medzi hlavné zmeny (resp.  vylepšenia) revidovaných noriem ISO 9001 a 14001 možno považovať najmä:  
 zvýšenú kompatabilitu noriem s možnosťou predpokladu jednoduchšej a efektívnejšej integrácie 

manažérskych systémov,  
 prehľadnejšie, explicitne lepšie vyjadrenie požiadaviek na plánovanie, implementovanie a riadenie 

procesov v systéme manažérstva kvality (SMK) a systéme manažérstva environmentu (SME),  
 vyššia flexibilita požiadaviek, zovšeobecnenie a zjednodušenie implementácie noriem požiadaviek pre 

organizácie poskytujúce služby,  
 aplikáciu uvažovania založeného na manažérstve rizika a príležitostí pre plánovanie a implementáciu 

procesov SMK, SME, cieľov organizácie, zvažovanie relevantných záležitosti z „Pochopenia 
organizácie a jej súvislostí“ a zohľadňovanie požiadaviek vyplývajúcich z „Pochopenia potrieb a 
očakávaní zainteresovaných strán“ pri plánovaní SMK a SEM,  

 zvýšenie významu angažovanosti vrcholového manažmentu v strategickom riadení organizácií – 
zvýšený príspevok vodcovstva k SMK a SEM,  

 zosúladenie manažérskeho systému organizácie s jej strategickým smerovaním,  
 vyššia orientácia na zvyšovanie výkonnosti SMK a SEM organizácie,  

                                                           
23 Zmeny v nových kľúčových normách ISO 9001 a 14001. – [on-line] Available on - URL: https://www.tuv-sud.sk/sk-
sk/press-media-centre-sk/novinky/novinky-tuev-sued 
24 ISO 14001. - Vernier, Geneva, ISBN 978-92-67-10647-2. Key benefits. – [on-line] Available on - URL: 
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_14001_-_key_benefits.pdf 
25 Introduction to ISO 14001:2015. - Vernier, Geneva, ISBN 978-92-67-10648-9. – [on-line] Available on - URL: 
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/introduction_to_iso_14001.pdf 
26 ISO 9001:2015 for Small Enterprises - What to do? – Vernier, Geneva, ISBN 978-92-67-10694-6. [on-line] Available on - 
URL: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_9001_2015_for_small_enterprises-preview.pdf 
27 ISO 9001 - Debunking the myths. - Vernier, Geneva, 2015. [on-line] Available on - URL: 
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_9001_debunking_the_myths.pdf 
28 LAZARTE, Maria, 2015: ISO 9001:2015 - Just published!. - International Organization for Standardization. [on-line] 
Available on - URL: https://www.iso.org/news/2015/09/Ref2002.html 
29 ISO 14000 family - Environmental management. – [on-line] Available on - URL: https://www.iso.org/iso-14001-
environmental-management.html 
30 A practical guide for SMEs ISO 14001: 2015 Environmental management systems. ISO 2017. Vernier, Geneva, ISBN 978-
92-67-10679-3, 11 pp.,  - [on-line] Available on - URL: 
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/iso_14001_guide_preview.pdf 
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 väčší dôraz na dosahovanie výsledkov a menší dôraz na dokumentáciu. [upravené a doplnené podľa 
31, 32, 33, 34, 35] 

 
Pripravenosť priemyselných podnikov na implementáciu požiadaviek revidovanej normy pre systémy 

environmentálneho manažérstva ISO 14001: 2014 závisí od toho, či sa organizácia uchádza prvý krát o získanie 
certifikátu podľa revidovanej normy ISO 14001: 2014, resp. už má vydaný certifikát podľa predchádzajúcej 
normy ISO 14001: 2004. Výsledky revízie predstavujú celú radu významných zmien, ktoré musia byť 
implementované už do zavedených alebo do zavádzaných manažérskych systémov v organizáciách. Organizácie 
očakávajú od svojich dodávateľov zodpovednejší prístup k environmentu a táto podnikateľská etika v mnohých 
prípadoch vyústila do požiadavky, aby dodávatelia mali ako súčasť svojej podnikateľskej činnosti zavedený 
systém environmentálneho manažérstva. Environmentálny manažment znamená systematický prístup k ochrane 
životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania, prostredníctvom ktorého, organizácie začleňujú 
starostlivosť o životné prostredie do svojej podnikateľskej stratégie i bežnej prevádzky. Prístup spočíva vo 
vytvorení, zavedení a udržovaní správne štruktúrovaného systému environmentálneho manažérstva, ktorý je 
súčasťou celkového systému riadenia a súvisí so všetkými prvkami environmentálneho správania organizácie. 

 
 Poďakovanie [zaradenie príspevku] 

Tento príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0990/15 Pripravenosť priemyselných 
podnikov na implementáciu požiadaviek noriem pre systémy manažérstva kvality ISO 9001:2015 a 
systémy environmentálneho manažérstva ISO 14001: 2014 

 
 
Záver 
 

Revidované normy ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015 boli prevzaté do sústavy STN až v roku 2016 
(proti plán v roku 2015), t.j. STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016, došlo k čiastočnému posunu 
implementácie generických noriem ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015 v praxi. Organizácie očakávajú od 
svojich dodávateľov zodpovednejší prístup k ochrane životného prostredia a táto podnikateľská etika v mnohých 
prípadoch vyústila do požiadavky, aby dodávatelia mali ako súčasť svojej podnikateľskej činnosti zavedený 
systém environmentálneho manažérstva. Environmentálny manažment znamená systematický prístup k ochrane 
životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania, prostredníctvom ktorého, organizácie začleňujú 
starostlivosť o životné prostredie do svojej podnikateľskej stratégie i bežnej prevádzky. Prístup spočíva vo 
vytvorení, zavedení a udržovaní správne štruktúrovaného systému environmentálneho manažérstva, ktorý je 
súčasťou celkového systému riadenia a súvisí so všetkými prvkami environmentálneho správania organizácie. 
Pripravenosť priemyselných podnikov na implementáciu požiadaviek revidovanej normy pre systémy 
environmentálneho manažérstva ISO 14001:2014 závisí od toho, či sa organizácia uchádza prvý krát o získanie 
certifikátu podľa revidovanej normy ISO 14001: 2015, resp. už má vydaný certifikát podľa predchádzajúcej 
normy ISO 14001: 2004. 
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