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ÚVOD

1.1

Predhovor
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Touto metodickou smernicou sa upravuje postup pri svedeckom posudzovaní orgánov
certifikujúcich osoby v zmysle ISO/IEC 17024: 2012, ktorý je záväzný pre pracovníkov
akreditačného orgánu a žiadateľov o akreditáciu.
1.2

Súvisiace predpisy

MSA-04
ISO/IEC 17024: 2012
MSA-CO/01
MSA-CO/02
1.3

Postup pri akreditácii
Posudzovanie zhody Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce
certifikáciu osôb
Oblasť a rozsah akreditácie orgánov certifikujúcich osoby
Smernica na aplikáciu ISO/IEC 17024 (IAF GD 24:2009)

Definície

Definície v tejto MSA sú v zhode s definíciami uvedenými v súvisiacich predpisoch.
1.4

Použité skratky

CO
IAF GD
IEC
ISO
MSA
PS
SNAS
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certifikačný orgán certifikujúci osoby
smernica Medzinárodného akreditačného fóra
Medzinárodná elektrotechnická komisia
Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
metodická smernica na akreditáciu
posudzovacia skupina
Slovenská národná akreditačná služba

POSTUP PRI VÝKONE SVEDECKÉHO POSUDZOVANIA

Svedecké posudzovanie je neoddeliteľnou súčasťou procesu posudzovania, pri ktorom sa
sleduje a hodnotí postup členov skúšobnej komisie pri skúške.
PS hodnotí:
a) výkon skúšky, ktorá obsahuje:
 písomnú časť,
 ústnu časť (za predpokladu úspešnej písomnej časti),
 obhajobu projektu (prípadovej štúdie),
 splnenie ďalších stanovených podmienok.
PS sleduje postup činnosti skúšobnej komisie v rámci jednotlivých častí skúšky. Zároveň
kontroluje časové limity stanovené pre jednotlivé časti skúšky a pedagogický prístup členov
skúšobnej komisie.
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b) vyhodnotenie skúšky, ktoré obsahuje:
 výpočet bodového hodnotenia výsledkov jednotlivých častí skúšky podľa postupov
opísaných v dokumentácii CO,
 spracovanie súborného hodnotenia na základe individuálneho hodnotenia všetkých
členov skúšobnej komisie,
 spracovanie protokolu zo skúšky.
Pri akreditácii sa vykonáva jedno svedecké posudzovanie pre každú oblasť kategórií činností
(podľa MSA-CO/01).
Pri reakreditácii sa vykonáva svedecké posudzovanie pre každú oblasť kategórií činností
okrem tých, ktoré boli svedecky posudzované pri poslednom posudzovaní.
Pri rozšírení akreditácie sa vykonáva svedecké posudzovanie ako pri akreditácii a v rozsahu
činností, ktoré sú predmetom rozšírenia.
Pri dohľade sa vykonáva svedecké posudzovanie pre každú oblasť kategórií činností a
v rozsahu činností, ktoré sú predmetom dohľadu.
3

SPRÁVA ZO SVEDECKÉHO POSUDZOVANIA

Zo svedeckého posudzovania sa spracúva Správa. V nej je zhodnotený priebeh skúšky a jej
súlad s predpismi platnými v CO, dokumentovanými v jeho dokumentácii.
Správa zo svedeckého posudzovania obsahuje najmenej:
akceptačné číslo žiadosti o akreditáciu, resp. registračné číslo akreditovaného CO,
normu, podľa ktorej sa vykonáva akreditácia,
členov PS a ich funkcie,
názov a sídlo organizácie – žiadateľa o akreditáciu/akreditovaného CO,
názov a sídlo CO,
dátum vykonania svedeckého posudzovania,
typ akreditačnej služby, ktorej je svedecké posudzovanie súčasťou,
položku z rozsahu akreditácie, svedecky posudzované osoby (členov skúšobnej komisie)
a názov a adresu žiadateľa o certifikáciu,
- hodnotenie výkonu činnosti (skúšky) a dodržiavania certifikačných postupov CO, vrátane
prípravnej fázy,
- celkový záver svedeckého posudzovania,
- počet identifikovaných nezhôd pri svedeckom posudzovaní.
-
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