
 
 
 
 
 
 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Stále viac certifikátov pre GLS v oblasti ŽP a 

manažmentu kvality 

 

Amsterdam, 18. február 2013. Ďalším ôsmim spoločnostiam GLS bol 

udelený certifikát normy ISO 14001. Dve spoločnosti získali certifikát ISO 

9001 po prvý krát. 

Udržateľný rozvoj logistiky balíkových zásielok po celej Európe: Väčšina 

spoločností GLS je držiteľom certifikátu ISO 14001, normy upravujúcej 

starostlivosť o ŽP. Do začiatku roka sa k piatim spoločnostiam, ktoré získali 

certifikát už v roku 2011, pridalo ďalších osem. Inšpekčná spoločnosť DEKRA s 

celosvetovou pôsobnosťou potvrdila, že všetky tieto spoločnosti sú 

prevádzkovateľmi efektívneho a účinného systému environmentálneho 

manažérstva. 

Certifikácia zaväzuje GLS k neustálemu zlepšovaniu procesov s cieľom znižovať 

spotrebu a emisie. Systém environmentálneho manažérstva pomáha spoločnosti 

dosiahnuť ciele v rámci iniciatívy udržateľnosti s názvom Think-Green. 

Služby najvyššej kvality po celej Európe 

GLS tiež systematicky kontroluje a zlepšuje kvalitu služieb. Systém riadenia 

kvality je v súčasnosti takmer vo všetkých spoločnostiach GLS v súlade s ISO 

9001. Španielska GLS Spain a GLS B.V. (Holding) tiež teraz po prvý krát získali 

od spoločnosti DEKRA certifikát. Pridali sa tak k ostatným 15 spoločnostiam, 

ktoré tento oficiálny súhlas získali v predchádzajúcich rokoch. 

Tento rok sa GLS pripravuje na certifikáciu ISO noriem environmentálneho 

manažérstva v piatich krajinách a v ďalších dvoch na certifikáciu manažérstva 

kvality. Následne sa zavŕši integrácia národných spoločností do systému noriem 

riadenia GLS. 

 

 

Prehľad certifikácie ISO v GLS 

 



 
 
 
 
 
 

  
Nové certifikáty Existujúce certifikáty 

Systém environmentálneho 
manažérstva GLS (certifikácia 

na ISO 14001) 

Česká republika, 
Maďarsko, Poľsko, 

Rumunsko, Slovensko, 
Slovinsko, Španielsko, 

Holding (GLS B.V.) 

Belgicko, Holandsko, 
Luxembursko, Nemecko 

Rakúsko 

Systém riadenia kvality GLS (to 
ISO 9001) 

Španielsko, 
Holding (GLS B.V.) 

Belgicko, Česká 
republika, Francúzsko, 

Holandsko, Írsko, 
Luxembursko, 

Maďarsko, Nemecko, 
Poľsko, Portugalsko, 
Rakúsko, Rumunsko, 
Slovensko, Slovinsko, 

Taliansko 

 

 

Skupina GLS Group v Európe  

 

GLS General Logistics Systems B.V. (so sídlom v Amsterdame) poskytuje spoľahlivé 

vysokokvalitné zásielkové a kuriérske služby pre 220 000 zákazníkov v Európe spolu s 

logistickými a expresnými službami. „Európsky líder kvality v oblasti logistiky zásielok“ -  

to je hlavná zásada spoločnosti GLS. V rámci tohto kontextu sa v GLS dôraz kladie na 

udržateľný rozvoj: jej celoeurópska iniciatíva ThinkGreen spája činnosti zamerané na 

ochranu životného prostredia. Prostredníctvom  spoločností vo svojom výhradnom 

vlastníctve a partnerských spoločností poskytuje skupina pokrytie v 37 európskych 

krajinách a cez zmluvné dohody je prepojená aj celosvetovo. GLS má k dispozícii 37 

prekládkových centrál, 667 diep. Pozemná sieť spoločnosti GLS z nej robí popredného 

poskytovateľa zásielkových služieb v Európe. Približne 14 000 zamestnancov vybaví 380 

milión zásielok ročne. Vo farbách GLS je na cestách okolo 18 000 vozidiel denne.  V 

účtovnom roku 2012/2013 dosiahli príjmy spoločnosti GLS 1,84 miliárd eur. 

Viac informácií nájdete na gls-group.eu 


