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ÚČEL:
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1

POLITIKA SNAS NA AKREDITÁCIU ORGÁNOV
CERTIFIKUJÚCICH SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA

1.1

SNAS pri akreditácii orgánov certifikujúcich systémy manažérstva posudzuje
a potvrdzuje spôsobilosť organizácie vykonávať certifikáciu systémov manažérstva
podľa príslušných noriem alebo normatívnych dokumentov.
.

1.2

SNAS pri akreditácii orgánov certifikujúcich systémy manažérstva posudzuje plnenie
požiadaviek normy ISO/IEC 17021-1. Požiadavky normy ISO/IEC 17021-1 musia
orgány certifikujúce systémy manažérstva usilujúce o potvrdenie spôsobilosti
vykonávať certifikáciu systémov manažérstva plniť tak, ako je to špecifikované
v ďalších relevantných normách, príslušných povinných dokumentoch IAF, EA, alebo
všeobecne platných dokumentoch medzinárodných organizácií ako aj v politikách a
metodických smerniciach na akreditáciu vydaných SNAS.

1.3

Súčasťou posudzovania nového žiadateľa o akreditáciu v tejto oblasti sú aj svedecké
posudzovania vždy pre každý manažérsky systém, ktoré sa uskutočňujú formou
pozorovania orgánu certifikujúceho systémy manažérstva pri výkone auditu u žiadateľa
o certifikáciu.

1.4

Po udelení akreditácie SNAS vykonáva plánované dohľady nad akreditovanými
certifikačnými orgánmi certifikujúcimi systémy manažérstva, pričom počas platnosti
osvedčenia o akreditácii preverí, či certifikačný orgán neustále plní všetky akreditačné
požiadavky, ktoré sa týkajú jeho akreditovaných činností.

1.5

Pre reakreditáciu orgánov certifikujúcich systémy manažérstva platia všetky princípy,
týkajúce sa akreditácie, uvedené vyššie, avšak pri reakreditácii sa berú do úvahy
informácie týkajúce sa akreditovaného certifikačného orgánu certifikujúceho systémy
manažérstva z predchádzajúcich posudzovaní. Svedecké posudzovania sa vykonávajú
podľa pravidiel špecifikovaných v ďalších relevantných normách a príslušných
povinných dokumentoch EA, IAF.

1.6

Rozšírenie akreditácie orgánov certifikujúcich systémy manažérstva o nový manažérsky
systém SNAS vykonáva analogicky princípom, ktoré sú uvedené pre akreditáciu.
Súčasťou posudzovania je vždy aj svedecké posudzovanie. V prípade, že rozšírenie
akreditácie sa týka doplnenia rozsahu činností v rámci už akreditovaného manažérskeho
systému,
svedecké
posudzovania
sa
vykonávajú
podľa
pravidiel
špecifikovaných v ďalších relevantných normách a príslušných povinných
dokumentoch EA, IAF.

1.7

Mimoriadny dohľad nad akreditovaným certifikačným orgánom certifikujúcim systémy
manažérstva sa vykonáva v rozsahu podnetu, operatívne, v čo najkratšom čase od
podania podnetu. Uskutočňuje sa v termíne dohodnutom s certifikačným orgánom, ak sa
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dohľad vykonáva z jeho iniciatívy, alebo v termíne určenom SNAS, ak sa dohľad
vykonáva na podnet SNAS alebo tretej strany.
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2

POLITIKA SNAS NA AKREDITÁCIU ORGÁNOV
CERTIFIKUJÚCICH PRODUKTY

2.1

SNAS pri akreditácii orgánov certifikujúcich produkty posudzuje a potvrdzuje
spôsobilosť organizácie vykonávať certifikáciu produktov ako tretia strana, ktorá
osvedčuje zhodu produktov so špecifikáciou.

2.2

SNAS v zmysle ISO/IEC 17065 delí produkty na výrobky, procesy a služby.

2.3

SNAS pri akreditácii orgánov certifikujúcich produkty posudzuje plnenie ustanovení
normy ISO/IEC 17065. Požiadavky normy ISO/IEC 17065 musia orgány certifikujúce
produkty usilujúce o potvrdenie spôsobilosti vykonávať certifikáciu produktov plniť tak,
ako je to špecifikované v príslušných povinných dokumentoch IAF, EA, v
medzinárodných normách, alebo všeobecne platných dokumentoch medzinárodných
organizácií ako aj v politikách a metodických smerniciach na akreditáciu vydaných
SNAS.

2.4

SNAS dôsledne požaduje, aby orgán certifikujúci produkty plnil podmienky tretej strany
vo vzťahu k výrobcom, ktorých produkty certifikuje, ako aj k tým stranám, ktoré sa na
vývoji, návrhu alebo inými službami na produktoch zúčastňujú.

2.5

SNAS od orgánu certifikujúceho produkty vyžaduje, aby vo svojom rozsahu
akreditácie mal špecifikované okrem názvov produktov, noriem a predpisov, ku ktorým
zhodu produktov hodnotí, aj certifikačné schémy, resp. moduly, systémy a postupy,
ktoré pri akreditovanej činnosti aplikuje.

2.6

Ak certifikačný orgán aplikuje viac certifikačných schém na určitý druh produktov,
nesmie odopierať výrobcovi produktu predloženého na certifikáciu právo na výber
certifikačnej schémy, resp. modulu o aplikáciu ktorej/ktorého žiada pri certifikácii
produktu. Výnimku tvorí regulovaná sféra, kde je zákonným predpisom určená povinná
certifikačná schéma alebo systém.

2.7

SNAS posudzuje a akredituje orgány certifikujúce produkty na výkon certifikácie
produktov v regulovanej aj v neregulovanej sfére. SNAS pri akreditácii orgánov
certifikujúcich produkty zaradených do regulovanej sféry požaduje, aby certifikačné
schémy, aplikované pri certifikácii daného druhu produktov, dôsledne plnili požiadavky
príslušného nariadenia EPaR (EÚ), direktívy EÚ, alebo požiadavky príslušného
nariadenia vlády SR a príslušnej certifikačnej schémy.

2.8

Súčasťou posudzovania žiadateľa o akreditáciu v tejto oblasti sú aj svedecké
posudzovania, ktoré sa uskutočňujú formou pozorovania orgánu certifikujúceho
produkty pri výkone činností hodnotenia výrobkov, procesov a služieb, ak je to relevantné
pre príslušnú certifikačnú schému.

2.9

Po udelení akreditácie SNAS vykonáva plánované dohľady nad akreditovanými
certifikačnými orgánmi certifikujúcimi produkty, pričom počas platnosti osvedčenia
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o akreditácii preverí, či certifikačný orgán neustále plní všetky akreditačné požiadavky,
ktoré sa týkajú jeho akreditovaných činností.
2.10 Pre reakreditáciu orgánov certifikujúcich produkty platia všetky princípy, týkajúce sa
akreditácie, uvedené vyššie, avšak pri reakreditácii sa berú do úvahy informácie
týkajúce sa akreditovaného certifikačného orgánu certifikujúceho produkty
z predchádzajúcich posudzovaní.
2.11 Rozšírenie akreditácie orgánov certifikujúcich produkty SNAS vykonáva analogicky
princípom, ktoré sú uvedené pre akreditáciu. Rozšírenie akreditácie sa môže týkať
rozšírenia rozsahu činností v rámci už akreditovanej skupiny produktov alebo novej
skupiny produktov..
2.12 Mimoriadny dohľad nad akreditovaným orgánom certifikujúcim produkty sa vykonáva
v rozsahu podnetu, operatívne, v čo najkratšom čase od podania podnetu. Uskutočňuje
sa v termíne dohodnutom s certifikačným orgánom, ak sa dohľad vykonáva z jeho
iniciatívy, alebo v termíne určenom SNAS, ak sa dohľad vykonáva na podnet SNAS
alebo tretej strany.
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3

POLITIKA SNAS NA AKREDITÁCIU ORGÁNOV
CERTIFIKUJÚCICH OSOBY

3.1

SNAS pri akreditácii orgánov certifikujúcich osoby posudzuje a potvrdzuje spôsobilosť
organizácie vykonávať certifikáciu osôb podľa požiadaviek definovaných
v certifikačných schémach. Vlastná certifikácia spočíva v overení zhody odbornej
spôsobilosti osôb so špecifikovanými požiadavkami.

3.2

SNAS pri akreditácii orgánov certifikujúcich osoby posudzuje plnenie ustanovení
aktuálnej verzie normy ISO/IEC 17024. Požiadavky normy ISO/IEC 17024 musia
orgány certifikujúce osoby usilujúce o potvrdenie spôsobilosti vykonávať certifikáciu
osôb plniť tak, ako je to špecifikované v príslušných povinných dokumentoch IAF, EA,
v medzinárodných normách, alebo všeobecne platných dokumentoch medzinárodných
organizácií ako aj v politikách a metodických smerniciach na akreditáciu vydaných
SNAS.

3.3

SNAS od orgánu certifikujúceho osoby vyžaduje, aby vo svojom rozsahu akreditácie
mal špecifikované okrem oblasti certifikácie, typu/kategórie činnosti, noriem
a predpisov, ku ktorým zhodu hodnotí, aj certifikačné schémy a postupy na certifikáciu.
SNAS pri akreditácii orgánov certifikujúcich osoby zaradených do regulovanej sféry
požaduje, aby certifikačné schémy, aplikované pri certifikácii osôb, dôsledne plnili
požiadavky príslušnej direktívy EK alebo požiadavky príslušného nariadenia .

3.4

Súčasťou posudzovania žiadateľa o akreditáciu v tejto oblasti sú aj svedecké
posudzovania, ktoré sa uskutočňujú formou pozorovania orgánu certifikujúceho osoby
pri výkone skúšky žiadateľa o certifikáciu.

3.5

Po udelení akreditácie SNAS vykonáva plánované dohľady nad akreditovanými
certifikačnými orgánmi certifikujúcimi osoby, pričom počas platnosti osvedčenia
o akreditácii preverí, či certifikačný orgán neustále plní všetky akreditačné požiadavky,
ktoré sa týkajú jeho akreditovaných činností.

3.6

Pre reakreditáciu orgánov certifikujúcich osoby platia všetky princípy, týkajúce sa
akreditácie, uvedené vyššie, avšak pri reakreditácii sa berú do úvahy informácie
týkajúce sa akreditovaného certifikačného orgánu certifikujúceho osoby
z predchádzajúcich posudzovaní.

3.7

Rozšírenie akreditácie orgánov certifikujúcich osoby SNAS vykonáva analogicky
princípom, ktoré sú uvedené pre akreditáciu. Rozšírenie akreditácie sa môže týkať
nového rozsahu činností v rámci už akreditovanej oblasti akreditácie, alebo novej oblasti
akreditácie certifikačného orgánu certifikujúceho osoby.

3.8

Mimoriadny dohľad nad akreditovaným orgánom certifikujúcim osoby sa vykonáva
v rozsahu podnetu, operatívne, v čo najkratšom čase od podania podnetu. Uskutočňuje
sa v termíne dohodnutom s certifikačným orgánom, ak sa dohľad vykonáva z jeho
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iniciatívy, alebo v termíne určenom SNAS, ak sa dohľad vykonáva na podnet SNAS
alebo tretej strany.

4

SÚVISIACE PREDPISY

ISO/IEC 17011: Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na akreditačné orgány
akreditujúce orgány posudzovania zhody
MSA-04: Postup pri akreditácii
MSA-CS/X
MSA-CP/X
MSA-CO/X
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