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Vážení zákazníci/vážení obchodní partneri, 

 

Radi by sme Vám touto cestou oznámili, že vo februári 2016 vyšla revidovaná norma pre systémy 

manažérstva kvality, a to STN EN ISO 9001:2016 (idt. ISO 9001:2015), Systém manažérstva kvality 

– Požiadavky; a v apríli 2016 je plánované vydanie revidovanej normy pre systém 

environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2016 (idt. ISO 14001:2015), Systém 

environmentálneho manažérstva – Požiadavky s návodom na použitie. Tieto vydania nahradzujú 

predchádzajúce verzie.  

 

Obe vyššie uvedené normy majú úplne novú štruktúru, ktorá odpovedá štandardu ISO/IEC 

Directives, Part 1: „Consolidated ISO Supplement — Procedures specific to ISO“, Annex SL. K 

ďalším zmenám patrí použitie nových termínov a definícií, z ktorých niektoré sú podstatné a menia 

pohľad na systém riadenia (napr. kontext organizácie, externé a interné aspekty systému riadenia, 

riziká a príležitosti, životný cyklus výrobkov), niektoré sú iba formálneho charakteru (napr. pojem 

dokumentované informácie a ich riadenie, ktorý nahradil predchádzajúce dokumenty a záznamy).  

 

V tejto súvislosti si dovoľujeme Vás upozorniť na prebiehajúce prechodné obdobie pre certifikáciu 

podľa ISO 9001 a ISO 14001, ktoré bolo stanovené do 15.9.2018. 

 

Certifikační orgán EURO CERT group bude uplatňovať v tejto súvislosti nasledujúci postup: 

 

• 18 mesiacov po vydaní noriem (tj. od marca 2017) budú všetky akreditované certifikácie 

vykonávané výhradne podľa ISO 9001:2015, resp. podľa ISO 14001:2015 

• Existujúce certifikácie podľa STN EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) a/alebo podľa STN 

EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) stratia platnosť po ukončení 3ročného prechodného 

obdobia (teda  15.9.2018). 

 

Pre akúkoľvek organizáciu bude stupeň zmeny nevyhnutných opatrení závisieť na zrelosti a účinnosti 

existujúceho systému riadenia, organizačnej štruktúre a postupoch, odporúča sa preto včas posúdiť 

rozsah zmien s cieľom identifikovať reálne zdroje a časové súvislosti.  

 

Certifikační orgán EURO CERT group bude po dohode s klientom uprednostňovať prechod 

na nové normy v rámci plánovaného dozorového auditu prípadne recertifikačného. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte, prosím, kontaktovať, radi Vám oznámime ďalšie 

podrobnosti.  

 

Zároveň by sme Vás radi touto cestou pozvali na odborné školenia k tejto téme, kde bude priestor 

pre ďalšie otázky. Pozvánka a ďalšie informácie sú zverejnené na www.eurocert.sk.   

 

         Ing. Monika Becková 

Manažér kvality 

 

                                                                                                                 

Košice,  09.02.2016 
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