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PROFIL SPOLOČNOSTI  

Spoločnosť IRIS IDENT s.r.o. (ďalej len ako „spoločnosť“) je v zmysle Zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke 

vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon č. 106/2018 Z. z.“) 

technickou službou kontroly originality.  

V zmysle § 166 ods. 2 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z bol v spoločnosti vytvorený a akreditovaný: 

▪ inšpekčný orgán typu „A“ pre činnosti vykonávané podľa  § 76 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 106/2018 Z. z.,  

▪ inšpekčný orgán typu „C“ pre činnosti vykonávané podľa § 76 ods. 1 písm. c) zákona č.106/2018 Z. z. 

Spoločnosť má certifikovaný  systém manažérstva podľa noriem STN ISO 9001:2016, STN EN ISO/IEC 

17020:2012 a STN EN ISO 27001:2014 

ZÁVÄZOK MANAŽMENTU SPOLOČNOSTI 

Politika kvality je vrcholovým dokumentom, ktorý sa zaväzujeme riadiť pri svojej činnosti a rozvoji svojich aktivít. 

Vrcholový manažment spoločnosti sa zaväzuje:  

▪ vyvíjať a implementovať systém manažérstva pri stálom a efektívnom plnení noriem STN ISO 9001:2016, 

STN EN ISO/IEC 17020:2012 a STN EN ISO 27001:2014; 

▪ dodržiavať nezávislosť a nestrannosť pri vykonávaní svojich činností, pri riadení konfliktov záujmov a 

zabezpečovaní objektivity v rámci svojich činností, tým že: 

a) nebude vstupovať do vzťahov spoločného vlastníctva s osobami alebo organizáciami, ktoré by mohli 

ovplyvňovať výsledky vykonávaných činností, 

b) nebude vytvárať zmluvné podmienky, neformálne dohody alebo iné prostriedky, ktoré môžu ovplyvniť 

objektivitu a výsledok vykonávaných činností; 

▪ zabezpečiť dôvernosť informácií získaných pri výkone svojich činností; 

▪ zabezpečiť, aby všetky činnosti spoločnosti sa riadili nediskriminačným spôsobom; 

▪ priebežne identifikovať  a analyzovať riziká svojej nestrannosti; 

▪ plniť požiadavky zákazníkov a zainteresovaných strán; 

▪ plniť požiadavky kladené na produkt a trvalo zlepšovať jeho kvalitu; 

▪ rozvíjať profesionálny rast svojich pracovníkov ich neustálym vzdelávaním; 

▪ rozvoj ľudských zdrojov založiť na osobnej starostlivosti skúsených pracovníkov o začínajúcich; 

▪ trvalo vyhodnocovať funkčnosť a účinnosť systému manažérstva; 

▪ aktívne zapájať všetkých pracovníkov do neustáleho zlepšovania kvality; 

▪ vytvárať primerané podmienky na bezchybný pracovný výkon všetkých pracovníkov; 

▪ motivovať pracovníkov; 

▪ v systéme odmeňovania sa nepoužívať také prvky, ktoré by mohli byť považované za nátlak na pracovníkov, 

aby zvýšili produktivitu na úkor kvality; 

▪ za účelom dôveryhodnosti a transparentnosti svojich činností zabezpečiť objektívne, včasné, úplné a účinné 

vybavovanie sťažností a odvolaní podľa platných pravidiel a postupov.  
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PREHLÁSENIE MANAŽMENT SPOLOČNOSTI 

▪ Celá spoločnosť vrátane jej pracovníkov je nezávislá a vykonáva činnosti podľa zákona č. 106/2018 Z. z. s 

najvyšším stupňom profesijnej čestnosti a odbornej spôsobilosti. 

▪ Celá spoločnosť vrátane jej pracovníkov odoláva vystavenému nátlaku a stimulom predovšetkým finančným, 

ktoré by mohli ovplyvňovať jej rozhodovanie alebo výsledky jej činností, najmä nátlaku či stimulom zo strany 

osôb alebo skupín, ktoré majú záujem na výsledku týchto činností. 

▪ Spoločnosť bude vykonávať iné činnosti mimo zákon č. 106/2018 Z. z., len v prípade, že preukáže typovému 

schvaľovaciemu orgánu nezávislosť a neexistenciu konfliktu záujmov. Pracovníci vykonávajúci tieto činnosti 

budú v spoločnosti organizačne oddelení. 

▪ Manažment spoločnosti zabezpečí, aby činnosti jej prípadných dcérskych spoločností alebo dodávateľov 

neovplyvňovali dôveryhodnosť, objektivitu a nestrannosť činností, na ktoré bola poverená v zmysle zákona č. 

106/2018 Z. z. a že nesie plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané jej prípadnými dcérskymi spoločnosťami 

alebo dodávateľmi. 

▪ Pracovníci spoločnosti dodržiavajú služobné tajomstvo, ak ide o všetky informácie získané pri vykonávaní ich 

úloh v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z.; to neplatí vo vzťahu k typovému schvaľovaciemu orgánu a 

schvaľovaciemu orgánu. 

▪ Pracovníci spoločnosti  dodržiavali etický kódex pracovníka spoločnosti  

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Politika kvality je záväzná pre všetkých pracovníkov spoločnosti.  

2. Všetci pracovníci spoločnosti sú povinní sa oboznámiť s touto politikou a jej zásady uplatňovať pri výkone 

svojich pracovných činností. Za oboznámenie pracovníkov s touto politikou je zodpovedný predstaviteľ 

manažmentu pre kvalitu.  

3. Zodpovedný za dodržiavanie zásad uvedených v tejto politike je riaditeľ spoločnosti. 

4. Politika kvality nadobúda platnosť dňom jeho podpísania. 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici 01.05.2018 

 

 

Ing. Róbert Zrubák 

riaditeľ spoločnosti 


