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Vyhlásenie manažmentu organizácie 

 

Členovia manažmentu organizácie vyhlasujeme a zaväzujeme sa napĺňať v súlade s kritériami 

uvedenými v norme STN EN ISO/IEC 17020: 2012, že: 

- služby inšpekčného orgánu (IO) sú dostupné všetkým subjektom v zmysle rozsahu akreditácie 

v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby (EPV) bez akýchkoľvek reštrikčných podmienok, 

- postupy popísané v Príručke kvality IO a uplatňované v inšpekčnom procese sa vykonávajú 

nediskriminačným spôsobom, 

- IO je nestranný, finančne nezávislý orgán a jeho vedenie a pracovníci nie sú pod vplyvom 

obchodných, finančných alebo iných záujmov, ktoré by mohli ovplyvňovať objektivitu činnosti, 

prípadne s činnosťou súvisiace výroky a rozhodnutia, 

- IO je nestranný, riziká svojej nestrannosti, ktoré môžu vzniknúť z činnosti, vzťahov, alebo zo 

vzťahov pracovníkov IO, sa priebežne identifikujú; v prípade identifikácie rizika v oblasti 

nestrannosti je IO schopný v zmysle platných postupov preukázať odstránenie, alebo minimalizáciu 

tohto rizika, 

- za vykonávanie činnosti v oblasti inšpekcie nesiem plnú zodpovednosť, 

- pracovníci nie sú odmeňovaní podľa počtu vykonaných inšpekcií a ich výsledkov, resp. podľa počtu 

vykonaných kontrol; odmeňovanie pracovníkov je všeobecne nezávislé od výkonov v rámci 

inšpekčného procesu, 

- IO sa nezaoberá žiadnymi aktivitami, ktoré by mohli znížiť dôveru v rámci inšpekčného procesu a 

dodržiava morálne a etické princípy, 

- všetci pracovníci zúčastňujúci sa inšpekčného procesu sú oboznámení s aktuálne platnými 

legislatívnymi predpismi a dokumentmi, ktoré majú bežne k dispozícii v rámci oboznamovania 

a riadenia dokumentácie, 

- IO sa nepodieľa na žiadnych aktivitách predstavujúcich konflikt s objektivitou; nebude tvrdiť alebo 

naznačovať niečo, čo by mohlo vzbudzovať dojem, že inšpekčný proces je jednoduchší, ľahší alebo 

lacnejší pri použití poradenskej alebo konzultačnej služby v oblasti EPV, 

- oznámim akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné prepojenie svoje, prípadne prepojenie s 

klientom, výrobcom alebo osobou umiestňujúcou produkty EPV na trh pri požiadaní o službu IO 

Naturalis SK, s.r.o. a zachovám dôvernosť informácií získaných v procese inšpekcie produktov EPV, 

- budem vyvíjať a implementovať systém manažérstva kvality ako aj jeho efektívnosť v rámci 

dosahovania stáleho plnenia medzinárodnej normy STN EN ISO/IEC 17020: 2012. 

 

 

 


