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Medzinárodné Akreditačné Fórum, a. s. (IAF) uľahčuje obchodovanie a podporuje regulačné
orgány riadením celosvetovej dohody o vzájomnom uznávaní medzi akreditačnými orgánmi
(AB), aby výsledky vydané orgánmi posudzovania zhody (CAB) akreditovanými členmi IAF
boli globálne akceptované.
Akreditácia znižuje riziko pre spoločnosti a ich zákazníkov tým, že im poskytuje záruku, že
akreditované CAB sú spôsobilé vykonávať práce, ktoré realizujú v rámci ich rozsahu
akreditácie. Od AB, ktorí sú členmi IAF a ich akreditovaných CAB sa vyžaduje, aby
dodržiavali príslušné medzinárodné normy a aplikovateľné dokumenty IAF pre dôslednú
aplikáciu týchto noriem.
AB, ktoré sú signatármi Multilaterálnej dohody o uznávaní (Multilateral Recognition
Arrangement – MLA) IAF, sú pravidelne hodnotené menovanými tímami evaluátorov, aby
bola zabezpečená dôvera v prevádzkovanie ich akreditačných schém. Štruktúra a oblasť IAF
MLA sú podrobne opísané v IAF PR 4 - Štruktúra IAF MLA a schválené normatívne
dokumenty.
IAF MLA je rozčlenená na päť úrovní: Úroveň 1 špecifikuje záväzné kritériá, ktoré sa vzťahujú
na všetky AB, ISO/IEC 17011. Kombinácia činnosti (í) Úrovne 2 a zodpovedajúceho (ich)
normatívneho(ych) dokumentu(ov) Úrovne 3 sa nazýva hlavná oblasť MLA a kombinácia
relevantných normatívnych dokumentov Úrovne 4 (pokiaľ sa dá uplatniť) a Úrovne 5 sa
nazýva podoblasť MLA.
•
•

Hlavná oblasť MLA zahŕňa činnosti, ako napr. certifikácia produktov a pridružené
záväzné dokumenty, napr. ISO/IEC 17065. Certifikácie vykonané CAB na úrovni
hlavnej oblasti sú považované za rovnako spoľahlivé.
Podoblasť MLA zahŕňa požiadavky posudzovania zhody, napr. ISO 9001 a špecifické
požiadavky schémy, tam kde je to použiteľné, napr. ISO/TS 22003. Certifikácie
vykonané CAB na úrovni podoblasti sú považované za ekvivalentné.

IAF MLA poskytuje dôveru potrebnú pre akceptáciu výsledkov posudzovania zhody na trhu.
Certifikácia vydaná v rámci oblasti IAF MLA orgánom, ktorý je akreditovaný AB, signatárom
IAF MLA, môže byť uznaná celosvetovo, čím uľahčuje medzinárodný obchod.

MSA–CS/17

4 / 12

ÚVOD DO ZÁVÄZNÝCH DOKUMENTOV IAF
Výraz „mal by“ sa v tomto dokumente používa na označenie uznávaných prostriedkov na
splnenie požiadaviek normy. Orgán posudzovania zhody (CAB) môže tieto požiadavky splniť
ekvivalentným spôsobom za predpokladu, že ich splnenie môže akreditačnému orgánu (AB)
preukázať. Výraz „musí“ sa v tomto dokumente používa pri tých ustanoveniach, ktoré sú pri
plnení požiadaviek príslušnej normy záväzné.

Podklady na vypracovanie noriem pre systémy manažérstva
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSMS)
(POZNÁMKA. – V mnohých populáciách sa "bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci" alebo
"OH&S" označuje ako "bezpečnosť a zdravie pri práci" alebo "OSH". Tieto dva termíny sú
synonymá)
Vývoj noriem pre systém OHSMS začal na začiatku 90. rokov, s konečným zverejnením BS
8800 v roku 1996. Na seminári ISO sa v tom roku diskutovalo, či je vhodné vypracovať
medzinárodnú normu OHSMS a rozhodlo sa, že načasovanie nebolo správne.
Projektová skupina OHSAS bola založená koncom 90. rokov a publikovala v roku 1999
OHSAS 18001 a v roku 2000 OHSAS 18002. V roku 2000 bola tiež publikovaná AS/NZ 4801,
po ktorej nasledovalo publikovanie usmernení ILO o BOZP v roku 2001 a ANSI Z10 v roku
2003. Revízia OHSAS 18001 bola publikovaná v roku 2007 a revízia OHSAS 18002 v roku
2008. ANSI Z10 bola revidovaná v roku 2013.
Zatiaľ čo projektová skupina OHSAS má plné vlastníctvo autorských práv k OHSAS 18001,
uzatvorila s mnohými národnými normalizačnými orgánmi licenčné zmluvy a autorské práva
bez poplatkov. To uľahčilo prijatie a používanie OHSAS 18001 na národnej úrovni a podporilo
jeho implementáciu organizáciami. Následne to viedlo k celosvetovému zlepšeniu kultúry
OH&S.
Ďalšie konzultácie ISO o vývoji medzinárodnej normy OHSMS sa uskutočnili v roku 2007, čo
viedlo k druhému rozhodnutiu čakať.
Najnovší prieskum noriem a certifikátov OHSAS (údaje za rok 2011) preukázal, že 127 krajín
teraz používa normy OHSMS, založené predovšetkým na prijatí alebo prispôsobení OHSAS
18001 a uviedlo, že v tejto oblasti je potrebná medzinárodná norma. V dôsledku toho bol v
marci 2013 predložený návrh ISO na novú pracovné oblasť, čo viedlo k projektu vývoja ISO
45001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - Požiadavky s návodom
na použitie.
Treba poznamenať, že niektorí zákonodarcovia/regulátori odkazujú na OHSAS 18001 vo
svojich miestnych právnych rámcoch a toto je potrebné vziať do úvahy v procese migrácie.
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Okrem toho, v niektorých krajinách existujú iné normy OHSMS, ktoré sú podobné, ale nie
úplne zosúladené s OHSAS 18001, avšak tieto normy nie sú pokryté týmto záväzným
dokumentom IAF.
Projekt ISO na vypracovanie normy ISO 45001 sa usiluje o harmonizáciu týchto noriem a
zdieľanie najlepších postupov.
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Požiadavky na prechod na ISO 45001: 2018 z OHSAS 18001: 2007
1

ÚVOD

Tento dokument obsahuje požiadavky na prechod z normy OHSAS 18001: 2007 na ISO
45001: 2018, bol vypracovaný Medzinárodným akreditačným fórom (IAF) v spolupráci s
projektovou skupinou OHSAS a ISO na poskytnutie rád zainteresovaným stranám o
opatreniach na prechod, ktoré sa majú zvážiť pred implementáciou normy ISO 45001.
Identifikuje činnosti, ktoré musia byť zvážené relevantnými zainteresovanými stranami
a zvyšuje chápanie súvislostí ISO 45001.
Tieto požiadavky na prechod sa používajú len na prechod OHSAS 18001: 2007 na ISO 45001:
2018 tým istým certifikačným orgánom.
Relevantné zainteresované strany, ktoré budú mať prospech z tohto dokumentu, zahŕňajú:
i)
organizácie certifikované a/alebo používajúce OHSAS 18001: 2007;
ii)
akreditačné orgány (AB);
iii)
certifikačné orgány (CB);.
iv)
zákonodarcov a regulátorov;
v)
obchodné/zmluvné/sprostredkovateľské rady;
vi)
pracovníkov;
vii)
spoločenstvá.
2

PRECHOD

2.1

Všeobecne

Projektová skupina OHSAS úplne preskúmala a schválila ISO 45001: 2018 ako náhradu za
OHSAS 18001: 2007. Preto po uverejnení normy ISO 45001: 2018 sa úradný status OHSAS
18001: 2007 bude považovať za "stiahnutý" s prihliadnutím na trojročné prechodné obdobie.
Projektová skupina OHSAS bude o tom informovať NSB (poznámka prekladateľa: národné
normalizačné orgány), ktoré používajú OHSAS 18001: 2007 a známych miestnych
zákonodarcov/regulátorov, ktorí ju prijali do svojich miestnych právnych rámcov.
IAF, projektová skupina OHSAS a ISO súhlasili s trojročným prechodným obdobím od dátumu
publikácie ISO 45001: 2018.
POZNÁMKA. – Akýkoľvek odkaz na OHSAS 18001: 2007 sa vzťahuje aj na BS OHSAS
18001: 2007 a na akékoľvek národné ekvivalentné normy.
Rezolúcia IAF 2016-15 prijatá na Valnom zhromaždení IAF v New Delhi v Indii 4. novembra
2016 schválila trojročné prechodné obdobie na ISO 45001: 2018.
Plánuje sa, že IAF, projektová skupina OHSAS a ISO budú komunikovať pomocou všetkých
potrebných kanálov tento proces prechodu. Školenia, činnosti na zvyšovanie povedomia a
webové semináre sú niekoľkými príkladmi toho, čo ich členovia vytvoria a vykonajú, aby
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mohli náležite informovať a podporovať existujúcich zákazníkov certifikovaných podľa
OHSAS 18001: 2007 alebo akejkoľvek ekvivalentnej národnej normy preto, aby prešli na novú
normu.
2.2

Platnosť akreditovanej certifikácie OHSAS 18001: 2007

IAF bude po ukončení prechodného obdobia ISO 45001: 2018 podporovať akceptovanie iba
akreditovaných certifikátov podľa normy ISO 45001: 2018.
Dátum skončenia platnosti akreditovaných certifikátov podľa OHSAS 18001: 2007 vydaných
počas prechodného obdobia musí zodpovedať koncu trojročného prechodného obdobia.
POZNÁMKA. – Ak miestna legislatíva/regulácia vyžaduje akreditovanú certifikáciu OHSMS
a legislatíva/regulácia nebola upravená na odkaz ISO 45001, platnosť akreditovanej certifikácie
podľa BS OHSAS 18001 (alebo ekvivalentnej národnej normy) môže byť predĺžená.
3
ŠPECIFICKÝ NÁVOD PRE ZAINTERESOVANÉ
V CERTIFIKÁCII A AKREDITÁCII

STRANY ZAHRNUTÉ

Pre každú organizáciu bude nevyhnutný stupeň zmeny závisieť od vyspelosti a účinnosti
súčasného systému manažérstva, organizačnej štruktúry a postupov. Z tohto dôvodu sa dôrazne
odporúča vykonať analýzu dopadov/hodnotenie nedostatkov, aby sa určili reálne zdroje a
časové dopady.
3.1

Organizácie používajúce OHSAS 18001: 2007

Organizáciám používajúcim OHSAS 18001: 2007, sa odporúča vykonať nasledovné činnosti:
i) získať výtlačok normy ISO 45001 (alebo výtlačok skoršieho konečného návrhu
medzinárodnej normy, ak sa uprednostňuje skoršie plánovanie a adaptácia);
ii) identifikovať nedostatky v systéme OHSMS, ktoré je potrebné riešiť, aby sa splnili
všetky nové požiadavky;
iii) vypracovať plán implementácie;
iv) zaistiť splnenie všetkých nových potrieb na kompetentnosť a zvýšiť povedomie
všetkých strán, ktoré majú dopad na efektívnosť systému OHSMS;
v) aktualizovať existujúci OHSMS, aby spĺňal nové požiadavky a verifikovať jeho
efektívnosť;
vi) tam, kde je to vhodné, spojiť sa s ich certifikačným orgánom kvôli príprave na
prechod.
POZNÁMKA. – Užívatelia by si mali byť vedomí, že môžu nastať technické zmeny pri vývoji
normy podľa návrhu medzinárodnej normy (DIS) alebo neskoršej úrovne návrhu dokumentu
pred medzinárodnou normou (IS). Zatiaľ čo organizácie môžu začať s prípravami v štádiu DIS
alebo neskoršej úrovne návrhu dokumentu pred medzinárodnou normou (IS), významné zmeny
v systéme OHSMS by sa nemali implementovať až do dokončenia technického obsahu, t. j. v
štádiu konečného návrhu medzinárodnej normy (FDIS), alebo po publikácii normy.
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4

POŽIADAVKY IAF NA PRECHOD

4.1

Implementácia prechodu certifikácie z OHSAS 18001: 2007 na ISO 45001: 2018

Cieľom tohto dokumentu je umožniť včasné plánovanie a prijatie nových požiadaviek ISO
45001: 2018, pričom sa zohľadnia zmeny, ktoré môžu nastať v štádiu DIS alebo neskoršej
úrovne návrhu dokumentu pred IS.
Ak sa plánovacie činnosti vykonávajú počas štádia dokumentu DIS alebo neskoršej úrovne
návrhu dokumentu pred IS, odporúča sa, aby boli organizácie obozretné, pretože do
publikovania normy môžu nastať ďalšie technické zmeny.
CB musia sledovať všetky hodnotiace činnosti v priebehu štádia DIS alebo neskoršej úrovne
návrhu dokumentu pred IS na úplnú verifikáciu v čase auditu prechodu na ISO 45001: 2018.
4.2
4.2.1

Všeobecné požiadavky na akreditačné orgány a certifikačné orgány
Akreditačné orgány

Implementácia sa musí, kde je to možné, verifikovať počas bežnej plánovanej činnosti, pričom
je potrebné poznamenať, že môže byť potrebný dodatočný čas posudzovania.
Dodatočné posudzovania môžu byť potrebné pre CB vyžadujúce akreditáciu v zrýchlenom
čase.
AB musia pri najbližšej príležitosti zverejniť svoje plány na prechod a požiadavky na nimi
akreditované CB. Odporúča sa, aby plány na prechod zohľadnili nasledovné:
i) školenia a verifikáciu kompetentnosti posudzovateľov a ostatných pracovníkov
vrátane školenia týkajúceho sa riadenia rizík OH&S;
POZNÁMKA. – AB sú nabádané, aby začali školenia v štádiu DIS, ale môže byť
potrebné ďalšie školenie na riešenie akýchkoľvek rozdielov medzi štádiom
posledného návrhu dokumentu a konečnou publikovanou normou.
ii) AB musí vyvinúť svoje programy na prechod, aby sa v plnej miere využil dostupný
čas, vrátane vykonania čo možno najväčšej aktivity v štádiu DIS alebo v štádiu
posledného návrhu dokumentu, aby sa čo najskôr umožnila akreditácia na novú
normu. Pripúšťa sa riziko spojené s používaním návrhu dokumentu a potreba
prípadnej dodatočnej činnosti na základe záverečného dokumentu.
iii) posudzovania, ktoré zahŕňajú prechod na ISO 45001: 2018, sa musia zamerať na
zmeny implementované CB ako výsledok implementácie novej normy: primárne by sa
mala brať do úvahy dôsledná interpretácia požiadaviek, kompetencia, podávania správ
a akékoľvek súvisiace zmeny v metodológii auditu. V rámci posudzovania bude tiež
potrebné preskúmať opatrenia CB na prechod jeho klientov.
iv) v prípade CB akreditovaných na OHSAS 18001: 2007, ktoré vydávajú iba
akreditované certifikáty OHSAS 18001: 2007, musí AB vykonať minimálne
preskúmanie dokumentácie za minimálne jeden človekodeň posudzovateľa.
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a. Ak je výsledok preskúmania kladný, môže sa vydať nové osvedčenie o
akreditácii.
b. Ak je výsledok negatívny, AB rozhodne o ďalšom potrebnom hodnotení (t. j.
dodatočné preskúmanie dokumentácie alebo posúdenie na mieste alebo
svedecké posúdenie CB).
POZNÁMKA 1. – AB by si mali uvedomiť, že ISO/CASCO WG 48 spracováva ISO/IEC TS
17021-10, ktorá bude obsahovať špecifické požiadavky na kompetentnosť na audit a
certifikáciu OHSMS. Okrem toho je potrebné poznamenať, že sa pripravuje nový IAF MD pre
OH&SMS a že sa musí používať pri všetkých akreditačných činnostiach ISO 45001: 2018.
4.2.2

Certifikačné orgány

CB sú nabádané, aby začali informovať svojich klientov v štádiu DIS a mohli na požiadanie
začať vykonávať analýzu nedostatkov medzi systémami svojich klientov a DIS.
CB musia sledovať všetky hodnotiace činnosti v priebehu štádia DIS alebo neskoršej úrovne
návrhu dokumentu pred IS na úplnú verifikáciu v čase auditu prechodu na ISO 45001: 2018.
Akreditované certifikácie podľa ISO 45001: 2018 smú byť vydávané len vtedy, ak je CB
akreditovaný na poskytovanie certifikácie podľa novej normy a po preukázaní súladu
organizácie s ISO 45001: 2018.
Na základe dohody s organizáciami certifikovanými podľa OHSAS 18001: 2007 môžu CB
vykonávať prechodové činnosti počas bežného dozoru, recertifikačného auditu alebo
špeciálneho auditu. Ak sa vykonávajú prechodové audity spolu s plánovaným dozorom alebo
recertifikáciou (t. j. progresívny alebo postupný prístup), je potrebné pridať minimálne 1
človekodeň audítora na pokrytie existujúcich a nových požiadaviek vyplývajúcich z normy ISO
45001: 2018. Uznávajúc, že každý audit klienta a prechodový audit sú jedinečné a trvanie
auditu sa zvýši nad potrebné minimum, ktoré je dostatočné na preukázanie súladu s normou
ISO 45001: 2018.
CB musia oznámiť svoje prechodové plány klientom pri najbližšej príležitosti. Odporúča sa,
aby sa to vykonalo v štádiu DIS alebo neskoršej úrovne návrhu dokumentu pred IS.
CB musia vypracovať prechodové plány zamerané na:
i)
školenia a verifikáciu kompetentnosti audítorov a ostatných pracovníkov;
POZNÁMKA 1: CB sú nabádané, aby začali školenia v štádiu DIS, ale môže byť
potrebné ďalšie školenie na riešenie akýchkoľvek rozdielov medzi štádiom
posledného návrhu dokumentu a konečnou publikovanou normou.
POZNÁMKA 2: CB by si mali uvedomiť, že ISO/CASCO WG 48 spracováva
ISO/IEC TS 17021-10, ktorá bude obsahovať špecifické požiadavky na
kompetentnosť na audit a certifikáciu OHSMS. Okrem toho je potrebné
poznamenať, že sa pripravuje nový IAF MD pre OH&SMS a že sa musí používať
pri všetkých akreditačných činnostiach ISO 45001: 2018.
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opatrenia CB na komunikáciu so svojimi klientmi;
opatrenia CB na auditovanie súladu s novou normou. Napríklad, či to bude jediná
návšteva alebo postupný prístup;
to, ako bude CB zaručovať priebežnú zhodu klienta s OHSAS 18001: 2007 až do
prechodového procesu;
to, ako CB plánuje použiť výsledky hodnotiacich činností vykonaných počas štádia
DIS alebo neskoršej úrovne návrhu dokumentu pred IS;
opatrenia, ktoré sa majú vykonať v súvislosti s klientmi, ktorí nedokončili prechod
do troch rokov po publikovaní ISO 45001: 2018. Napríklad úroveň auditu potrebná
na obnovenie certifikácie.

Tiež sa musí zaistiť, že:
i) všetky otázky, ktoré vyžadujú, aby klient konal v súlade s novými požiadavkami,
musia byť jasne identifikované a brané ako zdokumentované zistenia;
ii) audítori môžu odporučiť certifikáciu podľa publikovanej normy ISO 45001: 2018
len vtedy, ak boli všetky identifikované nevyriešené problémy náležite riešené a
účinnosť systému manažérstva preukázaná;
iii) ku všetkému, čo bolo zistené pred prechodovým auditom, musia byť k dispozícii
záznamy na overenie hodnotenia nápravnej činnosti a zhody pred akýmkoľvek
odporúčaním na schválenie podľa normy ISO 45001: 2018;
iv) CB musí zabezpečiť, aby hodnotenie súladu klienta s novými požiadavkami počas
fázy prechodu nezasahovalo do klientovho priebežného súladu s OHSAS 18001:
2007;
v) ak sa hodnotiace činnosti uskutočnili v štádiu DIS alebo FDIS, spracovateľ
rozhodnutia vykoná preskúmanie s cieľom zabezpečiť, aby platnosť takejto činnosti
bola zohľadnená v rozhodovacom procese;
vi) rozhodnutie o vydaní certifikácie podľa normy ISO 45001: 2018 sa musí vykonať
až po preskúmaní, prijatí a overení opatrení týkajúcich sa všetkých nevyriešených
závažných nezhôd a po preskúmaní a prijatí plánu nápravných opatrení pre menej
závažné nezhody.
POZNÁMKA: Očakáva sa, že všetky AB a CB sú si vedomé dokumentu AAPG štúdia Správne postupy pre AB a CAB pri prechode na ISO 9001: 2015 aj keď súvisia s inou normou,
sú veľmi dôležité v súvislostiach tohto prechodového procesu. Štúdiu AAPG si môžete
stiahnuť bezplatne na adrese
http://www.iaf.nu/articles/Accreditation_Auditing_Practices_Group_(AAPG)/20).
Odkaz na IAF ID 10 pre prechod na ISO 14001: 2015 by mal byť tiež odkaz na správne
postupy.

Koniec záväzného dokumentu IAF Požiadavky na prechod na ISO 45001: 2018 z OHSAS
18001: 2007.
Ďalšie informácie:
Na získanie ďalších informácií o tomto dokumente alebo o ľubovoľnom inom dokumente IAF sa
treba obrátiť na ktoréhokoľvek člena IAF alebo na sekretariát IAF.
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Na detaily kontaktu člena IAF sa pozri na webovú stránku IAF http://www.iaf.nu
Sekretariát:
Sekretariát spoločnosti IAF
Tel.: +1 613 454-8159
E-mail: secretary@iaf.nu
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