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1 ÚVOD
1.1 Predhovor
Touto metodickou smernicou sa upravuje postup pri svedeckom posudzovaní
environmentálnych overovateľov (ďalej len „EO“) organizácií, žiadajúcich o registráciu
v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme
Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (ďalej len „nariadenie“), ktoré
je záväzné pre pracovníkov akreditačného orgánu, žiadateľov o akreditáciu a zahraničných EO
pôsobiacich na území SR.
1.2 Súvisiace predpisy
Nariadenie (ES)
č. 1221/2009

ISO/IEC 17021: 2011
MSA − E/01
MSA – E/02
MSA − E/04

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) o dobrovoľnej
účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne
manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje naradenie (ES)
č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES
(Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009)
Posudzovanie zhody Požiadavky na orgány vykonávajúce audit
a certifikáciu systémov manažérstva
Oblasť a rozsah akreditácie environmentálnych overovateľov
Požiadavky na environmentálnych overovateľov
Dohľad nad činnosťou environmentálnych overovateľov

1.3 Definície
Definície v tejto MSA sú v zhode s definíciami uvedenými v súvisiacich predpisoch.
1.4 Použité skratky
EA
EMAS
EO
ES
EÚ
IEC
ISO
MSA
NACE
PS
SNAS
Ú. v.
PS

Európska akreditácia
schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit
environmentálny overovateľ
Európske spoločenstvo
Európska únia
Medzinárodná elektrotechnická komisia
Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
Metodická smernica na akreditáciu
Klasifikácia ekonomických činností
posudzovacia skupina
Slovenská národná akreditačná služba
Úradný vestník
Posudzovacia skupina
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2 POSTUP PRI VÝKONE SVEDECKÉHO POSUDZOVANIA
Svedecké posudzovanie je súčasťou akreditačného procesu. Vykonáva sa v etape posudzovania
pred udelením akreditácie, v rámci posudzovania pri dohľade, pri rozširovaní rozsahu
akreditácie a pri reakreditácii. Svedecké posudzovanie SNAS vykonáva aj v rámci dohľadu nad
činnosťami environmentálnych overovateľov, ktorí pôsobia v SR ale akreditáciu získali v inom
členskom štáte EÚ. Posudzovacia skupina SNAS pri svedeckom posudzovaní sleduje kvalitu
vykonávaných činností súvisiacich s overovaním a validáciou..
3 SPRÁVA ZO SVEDECKÉHO POSUDZOVANIA
Zo svedeckého posudzovania sa spracúva Správa. V správe je zhodnotený priebeh procesu
overovania a jeho súlad s nariadením a dokumentovanými postupmi EO.
Správa zo svedeckého posudzovania obsahuje najmenej:
- akceptačné číslo žiadosti o akreditáciu/rozšírenie, registračné číslo, resp. číslo
objednávky zahraničného EO,
- akreditačnú normu a nariadenie,
- mená členov PS a ich funkcie,
- názov a sídlo akreditovaného EO (žiadateľa o akreditáciu, zahraničného EO),
- dátum vykonania svedeckého posúdenia,
- názov a adresa klienta EO (overovanej organizácie),
- typ akreditačnej služby,
- položku z rozsahu akreditácie vrátane NACE kódu,
- mená posudzovaných osôb EO, ich funkcia, plnenie požiadaviek podľa nariadenia,
- hodnotenie výkonu činností vrátane prípravnej fázy, dodržiavania nariadenia
a postupov EO,
- v prípade zahraničného EO údaje o akreditácii alebo licencii, hodnotenie znalosti
legislatívnych požiadaviek a úradného jazyka,
- celkový záver svedeckého posudzovania,
- záznam o počte a druhu identifikovaných nezhôd.
4 SKUPINY EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ PRE SVEDECKÉ POSUDZOVANIE
Jednotlivé oblasti ekonomických činností sú rozdelené do 9 skupín príbuzných oblastí. Počet
svedeckých posúdení, ktoré je potrebné vykonať pre žiadateľa o akreditácii, sa stanovuje tak,
že sa vykoná aspoň jedno svedecké posúdenie z každej skupiny. Pre skupiny s počtom oblastí
nad 5 sa vykoná na každých ďalších 5 oblastí v skupine ďalšie svedecké posúdenie. Pre
skupinu rizikových oblastí platí, že sa vykoná svedecké posúdenie pre každú oblasť.
Rozdelenie do skupín podľa oblastí je v nasledujúcej tabuľke.
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EA
1

3

30
17

18

19

20

22

23/1

29

Kód
NACE
01
02
03
10
11
12
55
56
24 okrem
24.46
25 okrem 25.4
33.11
25.4
28 okrem
28.23
33.12
33.2
26
27
28.23
33.13
33.14
95.1
30.1
33.15
29
30.2
30.4
30.9
33.17
31
32 okrem 32.5
33.19
45
46
47
95.12
95.2
58.2
62

33
63.1

Názov činnosti
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Skupina

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby
s tým súvisiace
Lesníctvo a ťažba dreva
Rybolov a akvakultúra
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov

I.

Ubytovanie
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Oprava kovových konštrukcií
Výroba zbraní a munície
Výroba strojov a zariadení i. n.
Oprava strojov
Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
Výroba počítačových, elektronických a optických
výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba kancelárskych strojov a zariadení (okrem
počítačov a periférnych zariadení)
Oprava elektronických a optických prístrojov
Oprava elektrických prístrojov
Oprava počítačov a komunikačných zariadení
Stavba lodí a člnov
Oprava a údržba lodí a člnov
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba železničných lokomotív a vozového parku
Výroba vojenských bojových vozidiel
Výroba dopravných prostriedkov i. n.
Oprava a údržba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku (z kovu)
Iná výroba
Oprava ostatných prístrojov
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových
vozidiel a motocyklov
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Oprava komunikačných zariadení
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
Nakladateľstvo v oblasti softvéru
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace
služby
Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na
internete a súvisiace služby; webový portál

II.
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EA

Kód
NACE

Názov činnosti

6

16

Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku
okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného
materiálu

7

17

Výroba papiera a papierových výrobkov

8

58.1
59.2

Vydávanie kníh, periodík, a iné nakladateľské činnosti
Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok

9

18

Tlač a reprodukcia záznamových médií

31
32 okrem 32.5
33.19

Výroba nábytku (z dreva)
Iná výroba
Oprava ostatných prístrojov

05
06
07
08
09

Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe

23 okrem
23.5, 23.6

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

23.5
23.6
41
42
43
13
14
15

Výroba cementu, vápna a sadry
Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu
Výstavba budov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov

49
50
51
52
53
61
64

Pozemná doprava a doprava potrubím
Vodná doprava
Letecká doprava
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Poštové služby a služby kuriérov
Telekomunikácie
Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového
zabezpečenia
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem
povinného sociálneho poistenia
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Prenájom a lízing

23/2
2

15
16
28
4
5

31

65

32
66
68
77 okrem 77.4

71
34
72

Architektonické a inžinierske činnosti; technické
testovanie a analýzy
Vedecký výskum a vývoj
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III.

IV.

V.

VI.
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EA

Kód
NACE
69
70
73
74
77.4

35

78
80
81
82

36
37

84
85
38.1
38.2
39
59.1

39

60
63.9
79
90
91

10
12

92
93
94
96
19
20
21

13
14
25
26
27
11

32.5
22
35.1
35.2
35.3
36
37
24.46
30.3

21
24

33.16
38.3

Názov činnosti
Právne a účtovnícke činnosti
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Reklama a prieskum trhu
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Lízing duševného vlastníctva a podobných produktov
okrem prác chránených autorskými právami
Sprostredkovanie práce
Bezpečnostné a pátracie služby
Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou
úpravou
Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné
pomocné činnosti
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Vzdelávanie
Zber odpadu
Spracúvanie a likvidácia odpadu
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania
s odpadom
Výroba a distribúcia filmov, videozáznamov a
televíznych programov
Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie
Ostatné informačné služby
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby
cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych
zariadení
Činnosti herní a stávkových kancelárií
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Činnosti členských organizácií
Ostatné osobné služby
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov
a prípravkov
Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba elektrickej energie, prenos a rozvod
Výroba plynu; rozvod plynných palív potrubím
Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Výroba jadrového paliva
Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných
zariadení
Oprava a údržba lietadiel a kozmických lodí
Recyklácia materiálov
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VI.

VII.

VIII.

IX.
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EA

Kód
NACE

38

75
86
87
88

Názov činnosti
Veterinárne činnosti
Zdravotníctvo
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná
starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania

***
© SNAS 2014
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IX.

