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RIADENIE COMPLIANCE (SÚLADU) 
PODĽA MEDZINÁRODNÝCH MODELOV

O chvíľu začíname...

GARANTI PODUJATIA: Odborný garant: doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD., FRI Žilinská univerzita
Organizačný garant: doc. Ing. Ján Papula, PhD., FM Univerzita Komenského

PARTNERI:

ORGANIZÁTOR:
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PROGRAM
09:00 – Otvorenie konferencie (prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.)

09:00 - 09:20 – Úvodná prednáška k téme Compliance (Mgr. Róbert Kormaňák)

09:20 - 09:40 – ISO 37301 - Základné pojmy, účel, význam, obsah, požiadavky (doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.)

09:40 - 10:00 – ISO 37301 – Nebojte sa systémovo riadiť Compliance. Má to pre vás len výhody. (Ing. Alexandra Janeková)

10:00 - 10:20 – ISO 37301 – Tlak podnikateľského prostredia na Compliance (Ing. Pavel Horník)

10:20 - 10:40 – Väzba normy ISO 37301 na zákonné povinnosti (JUDr. Pavel Nechala, PhD.)

10:40 - 11:20 – Panelová debata (moderuje Mgr. Róbert Kormaňák)

11:20 - 11:30 – Záver s krstom normy ISO 37301

OTÁZKY DO DISKUSIE CEZ SLIDO.COM #1991
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Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave

Stabilný partner v oblasti rozvoja manažmentu, poradenstva a manažérskeho vzdelávania

Centrum pre podnikateľskú etiku na FMUK – poradenstvo a spolupráca s praxou

Realizovaný výskumný projekt APVV-16-0091 - ROZVOJ PODNIKATEĽSKEJ ETIKY             
V SLOVENSKOM PODNIKATEĽSKOM PROSTREDÍ

Začiatok riešenia projektu: 01.07.2017
Koniec riešenia projektu: 30.06.2021

Úvodná prednáška k téme Compliance

Mgr. Róbert Kormaňák
Konateľ RKC, odborník na implementáciu ISO štandardov
kormanak@centrum.sk

Nasleduje:

5

6



21-06-25

4

Norma ISO 37301 má špecifické postavenie medzi normami systémov manažérstva, keďže predstavuje 
zastrešenie práce s požiadavkami rôznych typov, ktoré organizácie musí prijať alebo prijme dobrovoľne 
vzhľadom na svoje  pôsobenie a zámery. 
Príspevok opíše základné súvislosti normy ISO 37301, štruktúru, terminológiu, požiadavky ako aj 
základné usmernenia pre používanie. 

ISO 37301 - Základné pojmy, účel, význam, obsah, požiadavky

doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.
Manažér kvality, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

Nasleduje prednáška:

Pojem compliance všeobecne vyjadruje súlad s pravidlami, a to ako s pravidlami právnych predpisov,
tak aj s etickými pravidlami, pravidlami slušného konania, ale zahŕňa aj ďalšiu problematiku ako je
ochrana osobných údajov, korupcia, šikana, diskriminácia na pracovisku, pracovné právo, zmluvné právo
atď...

Vďaka dobre spracovanému programu pre riadenie súladu sa spoločnosť môže vyvarovať porušovaniu
právnych predpisov, v dôsledku čoho sú väčšinou zo strany kontrolných orgánov vysoké, v prípade
závažnejších porušení dokonca aj likvidačné pokuty. V prípade, že aj napriek tomu dôjde k porušovaniu
pravidiel má spoločnosť veľkú šancu sa zo zodpovednosti aspoň čiastočne „vyviniť“ s argumentáciou že
sa jednalo o zlyhanie jednotlivca.

ISO 37301 – Nebojte sa systémovo riadiť Compliance. Má to len výhody.

Ing. Alexandra Janeková
Vedúca audítorka, TÜV SÜD Slovakia

Nasleduje prednáška:
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Ing. Pavel Horník
Vedúci audítor a Compliance manažér v TÜV SÜD Slovakia

Posledné roky sú v znamení rozširovania portfólia požiadaviek spoločností na certifikáciu manažérskych 
systémov. Táto požiadavka má v mnohých prípadoch základ v požiadavkách zákazníkov alebo v snahe 
vedenia  spoločností riadiť interné procesy v zhode s požiadavkami  medzinárodne uznávaných 
štandardov, aby zhodu bolo možné považovať za kompatibilnú....  ISO 37001 prichádza v období, keď  
čoraz častejšie prichádzajú aj takéto požiadavky zo strany našich partnerov a zákazníkov.

ISO 37301 – Tlak podnikateľského prostredia na Compliance

Nasleduje prednáška:

JUDr. Pavel Nechala, PhD.
Partner právnickej kancelárie Wise3

Fungovanie sveta a spoločnosti sa čoraz komplikuje. Čím sú dokonalejšie technológie, medicínske 
postupy alebo výrobné procesy, tým narastajú riziká spojené s ich zavádzaním ako aj prevádzkou. 
Prirodzene nastupuje regulácia zo strany štátu aj Európskej únie a vyvažuje možné negatívne dopady 
prospešných inovácii. Ako zvládnuť narastajúce zákonné požiadavky a naopak aké limity stanovujú 
zákony pri zavádzaní normy ISO 37301, sa pokúsim zhrnúť vo svojom príspevku. 

Väzba normy ISO 37301 na zákonné povinnosti

Nasleduje prednáška:
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