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Pre tieto činnosti

Výkon inšpekčnej a rozhodovacej činnosti 
Slovenského metrologického inšpektorátu.

Podrobnejšie vysvetlenie týkajúce sa rozsahu tohto certifikátu a aplikácie 
EN ISO 37001:2016 je možné získať u organizácie.

ŜGStiSGStobUbUbbMî û aSGSGSGSI
Tento certifikát je platný od 6. augusta 2020 do 5. augusta 2023 
a zostáva v platnosti v prípade úspešných dohľadových auditov. 

Recertifikačný audit je potrebné vykonať minimálne 60 dní 
pred uplynutím doby platnosti. 

Vydanie 1. Certifikovaný s SGS od 6. augusta 2020 

Toto je viacnásobná certifikácia. 
Dodatočné informácie o certifikovaných miestach sú na nasledujúcej strane.

Schválil

Ing. Róbert Bodnár 
Riaditeľ 

SGS Slovakia spol. s r. o. 
Kysucká 14, 040 11 Košice, Slovakia 

t +421 55 783 61 11 f +421 55 783 61 20, www.sgs.com 
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Tento dokument je vydaný spoločnosťou podľa Všeobecných obchodných 
podmienok pre certifikačné služby, ktoré sú dostupné na www.sgs.com / 
terms_and_conditions.htm. Upozorňujeme na obmedzenie zodpovednosti, 
odškodnenia a otázky právnej príslušnosti v nich stanovených. Pravosť tohto 
dokumentu môže byť overená nahttp://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm. 
Akékoľvek neoprávnené zmeny, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo 
vzhľadu tohto dokumentu je protiprávne a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom 
rozsahu práva.

http://www.sgs.com
http://www.sgs.com
http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm
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