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Spoločnosť TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. a jej vedenie vyhlasuje, že: 

1) Inšpekčný Orgán (IO), Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb (COO), Certifikačný orgán pre 

systémy manažérstva (COSM) a Certifikačný orgán výrobkov (COV), vedúci pracovníci týchto 

orgánov a osoby poverené vykonávaním činností, nie sú návrhári, výrobcovia, dodávatelia, 

subjekty vykonávajúce inštaláciu, nákupcovia, vlastníci, používatelia ani subjekty vykonávajúce 

údržbu výrobkov, ktoré posudzujú, ani zástupcovia žiadnej z týchto strán, neposkytujú 

konzultácie, poradenstvo ani interné audity. Možnosť výmeny technických informácií medzi 

výrobcom alebo prevádzkovateľom týmto nie je dotknutá.  

2) Pracovníci vykonávajú činnosti na najvyššej úrovni profesionálnej spoľahlivosti a s najvyššou 

technickou odbornosťou a sú nezávislí od akéhokoľvek vplyvu, predovšetkým finančného  na ich 

hodnotenie a výsledky ich činností, najmä vplyvu zo strany ľudí alebo skupín ľudí, ktorí majú 

záujem na výsledku činnosti. 

3) IO, COO, COSM a COV majú k dispozícii personál a zdroje potrebné na vykonávanie 

technických a administratívnych úloh, ktoré sú spojené s ich činnosťami vrátane vykonania 

kontrolných alebo dozorných opatrení. 

4) Pracovníci, ktorí sú pridelení na vykonávanie činností disponujú 

- kompetentnosťou; 

- vhodným technickým a odborným vzdelaním; 

- dostatočnými znalosťami predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie týchto činnosti a 

dostatočnými praktickými skúsenosťami v príslušnej oblasti; 

- požadovanou spôsobilosťou na vyhotovenie osvedčenia, skúšobných protokolov 

a inšpekčných, auditných či hodnotiacich správ, v ktorých sa uvádzajú vykonané činnosti. 

5) Vedenie IO, COO, COSM a COV sa zaväzujú vykonávať svoju činnosť nestranne a je zaručená 

nestrannosť pracovníkov zodpovedných za vyššie uvedené činnosti. Vedenie IO, COO, COSM a 

COV chápe nevyhnutnú dôležitosť nestrannosti pri vykonávaní inšpekčných a certifikačných 

činností, riadi konflikt záujmov a uplatňuje manažérstvo rizík nestrannosti, ako aj zabezpečuje, že 

pracovníci sú objektívny v inšpekčných a certifikačných činnostiach. Výška odmeny žiadneho 

pracovníka spoločnosti nezávisí od počtu vykonaných inšpekcií, skúšok, certifikácií, auditov alebo 

kontrol ani od ich výsledkov. 

6) Spoločnosť nesie zodpovednosť za svoje výstupy z  inšpekcie a certifikačné rozhodnutia. 

Spoločnosť má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, a to platí po celú dobu udelenej 

akreditácie. 

7) Pracovníci sú viazaní služobným tajomstvom a zachovávaním dôvernosti vo vzťahu ku všetkým 

informáciám získaných pri plnení svojich úloh (s výnimkou voči príslušným úradom). 

 

V Nitre dňa 18.10.2021 


