PREHLÁSENIE MANAŽMENTU
Certop, dom pre certifikáciu produktov a systémov, s.r.o. je členom medzinárodného holdingu certifikačných
orgánov pôsobiaceho v štátoch Strednej a Východnej Európy, ako Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Srbsko. Na
slovenskom trhu pôsobíme 10 rokov, a za ten čas si nás vybralo na vykonanie certifikácií viac ako 400
organizácií. Naše základné hodnoty: úsilie o dokonalosť a spoluprácu, systematický rozvoj a zdokonaľovanie
našich procesov a spolupracovníkov, etické správanie a efektívnosť a inovácia.
Našim cieľom je stať sa determinantným domácim poskytovateľom certifikačných služieb a strategickým
partnerom malých a stredných slovenských organizácií .
Veríme, že vedomosti našich odborníkov, ich rozsiahle znalosti manažmentu a noriem, ako aj ich prax
nadobudnutá v slovenskom hospodárskom živote a v činnosti podnikov sa v rámci ich posudzovacej činnosti
zapracuje do činnosti, cieľov, úspechov certifikovaných organizácií a bude napomáhať ich
konkurencieschopnosti. V našej metodike aplikovanej v priebehu certifikácií sa usilujeme o rozpoznanie
individuality našich partnerov, o spoznanie ich momentálnych požiadaviek a nárokov do budúcnosti, aby
sme adekvátne tomu rozvíjali úroveň našich služieb pri súčasnom zvyšovaní spokojnosti a dôvery našich
partnerov.
Základom našej certifikačnej činnosti sú aktuálne platné predpisy noriem regulujúcich činnosť spoločností
akreditovaných pre certifikáciu produktov a systémov. Neustále sledujeme doporučenia medzinárodných
a národných spoločností zaoberajúcich sa certifikačnými otázkami a certifikačnú prax Európskeho spoločenstva.
Veríme, že ako slovenská spoločnosť podporujúca slovenské organizácie máme možnosť ďalšieho rozvoja.
Pokladáme za dôležité a prioritné nestrannosť a nezávislosť našej činnosti, objektivitu a fundovanosť
certifikačných rozhodnutí, ako aj riešenie konfliktu záujmov, čo dozoruje na základe schváleného nariadenia
Komisia na ochranu nestrannosti na svojich pravidelných zasadnutiach, na základe vyhodnotenia rizík.
V oblasti spoločenskej zodpovednosti má dôležitú úlohu výchova budúcej generácie k vedomému vzťahu ku
kvalite, podpora zdravej a bezpečnej budúcnosti a inovácie v tomto smere

V Bratislave, 1.decembra 2013
Ing.Tibor Horváth
konateľ spoločnosti

„Všetko čo je svojim spôsobom dokonalé, sa zákonite pozdvihuje nad svoju kategóriu”
(Johann Wolfgang von Goethe)

