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je nezávislá certifikaèná a vzdelávacia spoloènos�, pôsobiaca najmä v oblasti systémov mana�érstva a
produktovej certifikácie. Sme akreditovaní Slovenskou Národnou Akreditaènou Slu�bou (SNAS) a prostredníctvom našej
èeskej poboèky taktie� Èeským Inštitútom preAkreditáciu (ÈIA).

Naša spoloènos� je tie� partnerom prestí�neho amerického certifikaèného orgánu NSF-ISR, Ltd., ktorý je dr�ite¾om
medzinárodne uznávaných akreditácií RvA,ANAB a IATF.

Zároveò sme autorizovaná osoba è. SKT-113 na nariadenie vlády SR è. 569/2001 Z.z. a notifikovaný orgán è. 2265, na smernicu
Rady 93/42/EHS vz�ahujúcu sa na zdravotnícke pomôcky a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/79/ES o
diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro.

Spoloènos� certifikuje systémy mana�érstva pod¾a medzinárodných platných noriem, ako sú napr.:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO/TS 16949, ISO 13485, ISO 22000, HACCP a ïalšie.

Produktová certifikácia v zmysle Európskych direktív (93/42/EHS a 98/79/ES) poskytne Vašim zákazníkom záruku
spo¾ahlivých výrobkov v oblasti zdravotníckych pomôcok.
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Naša spoloènos� má široké portfólio školiacich aktivít pre Váš mana�ment, interných a externých audítorov, špecialistov a
ïalších pracovníkov, vrátane kurzu vedúcich audítorov systému mana�érstva kvality, ktorý je certifikovaný IRCA pod è.
A17381, a iné školenia „ušité na mieru“ pod¾a Vašich špecifických po�iadaviek.

Poskytujeme taktie� rizikové analýzy a Due Diligence audity v oblasti kvality, �ivotného prostredia a bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci a ochrany pred po�iarmi bezpeènosti potravín informaèných technológií automobilového priemyslu a
leteckého priemyslu a legislatívnych po�iadaviek.

Naše certifikaèné, verifikaèné a vzdelávacie slu�by sa vyznaèujú predovšetkým:

mimoriadnou starostlivos�ou o zákazníka

pru�nos�ou a rýchlou reakciou na priania zákazníka

kombináciou systémovej a produktovej certifikácie smerom na európsky a mimo európsky trh

vykonávaním integrovaných auditov

výkonom auditov vysokokvalifikovanými audítormi (IRCAakreditovanými), ktorí sú zárukou pridanej hodnoty

v ka�dom vykonanom audite

mo�nos�ou vydania certifikátov uznávaných na celom svete

atraktívnymi cenami a 24 hodinovými slu�bami pre zákazníka
podporou systémov mana�érstva širokým programom školení

výkon povinného energetického auditu v zmysle po�iadaviek Zákona . 321/2014 o energetickej
efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, našimi autorizovanými energetickým audítormi s dlhoro nými
skúsenos ami v oblasti efektívneho vyu�ívania energií.
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Naše interné procesy a ich fungovanie je postavené na rovnakom princípe ako poskytovanie slu�ieb našim zákazníkom, t.j.
podpore efektívnosti, výkonnosti a excelentnosti (3E – effectiveness, efficiency, excellence), èo sa sna�íme zabezpeèi�
individuálnym a maximálne odborným prístupom.

Ak máte záujem o naše slu�by, radi Vás osobne navštívime a prediskutujeme mo�nosti našej spolupráce.
Bli�šie informácie o našej spoloènosti nájdete na , alebo .
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