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ÚČEL: 
Tento dokument určuje politiku SNAS na zavádzanie akreditačných schém. 

 
 
Spracoval: Ing. Juraj Randus 
Dátum spracovania: 06.08.2018 
  
Preskúmal: RNDr. Lívia Kijovská, PhD. 
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Nadobudnutím účinnosti tejto PL-05 končí účinnosť PL-05 zo dňa 08.08.2016 
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1 POLITIKA SNAS NA ZAVÁDZANIE AKREDITAČNÝCH SCHÉM 
SNAS, ako jediný akreditačný orgán v SR uznaný štátom, má záujem o to, aby svojou 
činnosťou pokryl všetky dôležité oblasti a sektory hospodárskych a spoločenských aktivít 
v SR, v ktorých sa vyžaduje akreditácia. Z toho dôvodu dôsledne sleduje vývoj a požiadavky 
trhu na národnej, regionálnej aj globálnej úrovni a skúma možnosti ich transformácie na 
podmienky v SR.  

Požiadavky na akreditáciu a ich postupy sa globálne harmonizujú. Jedná sa o dynamicky sa 
rozvíjajúce procesy, ktoré okrem toho, že sa procesne zdokonaľujú, ponúkajú možnosti na 
rozširovanie činností SNAS zavádzaním alebo preberaním schém na akreditáciu (jedná sa 
buď o nové aktivity posudzovania zhody alebo o nové technické oblasti/certifikačné schémy). 

 
Prirodzeným a prvoradým záujmom SNAS je, aby 

- trvale plnil požiadavky na akreditačné orgány stanovené v medzinárodných normách, v 
nariadeniach a rozhodnutiach EÚ a v medzinárodných povinných aplikačných 
dokumentoch organizácií združujúcich akreditačné orgány, 

- akreditáciu vykonával kompetentne, dôveryhodne a v súlade s vyššie spomenutými 
záväznými dokumentmi,  

- si udržal medzinárodné uznanie na regionálnej aj globálnej úrovni, 
- vytvoril predpoklady na globálne uznávanie výsledkov činností ním akreditovaných osôb 

prostredníctvom udržiavania  jeho signatárstva dohôd o vzájomnom uznávaní EA MLA, 
ILAC MRA a IAF MLA, 

- v súvislosti s Nariadením EP a R č. 765/2008 využíval všetky príležitosti a spôsoby na to, 
aby informoval národné autority a regulátorov o význame akreditácie v regulovanej 
oblasti a poukazoval na jej prínos pre  spoločnosť, medzinárodný obchod, 
medzinárodnú spoluprácu a globálne uznanie akreditovaných orgánov posudzovania 
zhody.   

 
1.1 ZAVÁDZANIE AKREDITAČNÝCH SCHÉM 

SNAS má dokumentované postupy na zavádzanie nových akreditačných schém, prípadne na 
rozširovanie už existujúcich, a na určovanie ich vhodnosti. SNAS má politiku a postup na 
určovanie vhodnosti schém na akreditáciu zharmonizované povinným aplikačným 
dokumentom EA-1/22, ktorý je v SNAS transponovaný do PL-18. Pred zavedením novej 
akreditačnej schémy berie do úvahy výsledky analýzy súčasnej spôsobilosti a zdrojov, 
prístupnosť a využitie expertíz, potrebu aplikačných dokumentov alebo návodov 
a implementáciu prechodných ustanovení. Je snahou SNAS, aby požiadavky 
zainteresovaných strán vhodne implementoval do procesu rozširovania svojej činnosti a 
primerane na ne reagoval. Výber a školenie interných a externých pracovníkov je 
posudzované vrcholovým manažmentom SNAS na základe príslušných názorov 
zainteresovaných strán prostredníctvom:  

- Horizontálneho akreditačného výboru, 
- technických výborov SNAS,  
- národných regulátorov,  
- odborníkov z orgánov posudzovania zhody, 
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- odborníkov z výrobných a obchodných organizácií a združení spotrebiteľov, 
- odborníkov z vedeckých, výskumných a kontrolných organizácií. 

 
1.2 PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE AKREDITAČNEJ SCHÉMY 

Predtým, než SNAS čiastočne preruší alebo úplne ukončí poskytovanie služieb v príslušnej 
schéme na akreditáciu, musí zohľadniť názory zainteresovaných strán, zmluvné povinnosti, 
prechodné ustanovenia, externú komunikáciu týkajúcu sa prerušenia/zrušenia a tiež ním 
zverejnené informácie.  

 
2 SÚVISIACE PREDPISY 
ISO/IEC 17011: Posudzovanie zhody. Požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce orgány 

posudzovania zhody 
Nariadenie EP a R č. 765/2008 
Rozhodnutie EP a R č. 768/2008 
PL-06: Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 
PL-18: Politika EA na schémy posudzovania zhody 


