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ÚČEL:  

Tento dokument určuje politiku SNAS na akreditáciu environmentálnych overovateľov. 

 

 

Spracoval: Ing. Renáta Kuťková 

Dátum spracovania: 22.09.2020 

  

Preskúmal: Ing. Gizela Pelechová 

  

  

Nadobudnutím účinnosti tejto PL končí účinnosť PL-15 zo dňa 10.09.2018. 
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1 POLITIKA SNAS NA AKREDITÁCIU ENVIRONMENTÁLNYCH 

OVEROVATEĽOV 

1. Pri posudzovaní environmentálnych overovateľov usilujúcich sa o získanie akreditácie 

na vykonávanie overovania  a validácie environmentálnych vyhlásení sa SNAS riadi 

ustanoveniami ISO/IEC 17021-1: 2015 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1221/2009 (ďalej len „nariadenie“), zmeneného nariadením Komisie (EÚ) 2017/1505 a 

nariadením Komisie (EÚ) 2018/2026, a príslušných metodických smerníc na akreditáciu 

vydaných SNAS. 

 

2. V rámci akreditácie SNAS posudzuje a potvrdzuje spôsobilosť environmentálnych 

overovateľov, pričom rozsah akreditácie sa vymedzuje na základe klasifikácie ekonomických 

činností.  

 

3. Environmentálny overovateľ  musí v zmysle nariadenia spĺňať minimálne požiadavky 

na rozsah odbornej spôsobilosti a dokladovať pokračujúci odborný rast. 

 

4. Environmentálny overovateľ musí byť pri vykonávaní svojich činností treťou, externou 

stranou, nezávislý, a to najmä od audítora alebo konzultanta organizácie, nestranný a 

objektívny. 

 

5. Environmentálny overovateľ musí zabezpečiť, aby na neho (ako fyzickú alebo 

právnickú osobu) nepôsobil žiadny komerčný, finančný ani iný tlak, ktorý by mohol ovplyvniť 

jeho rozhodnutia alebo ohroziť dôveru v nezávislosť jeho rozhodnutí a integritu vo vzťahu k 

overovacím činnostiam a dodržiavanie súladu so všetkými príslušnými pravidlami platnými v 

tejto súvislosti. 

 

6. Environmentálny overovateľ musí mať zdokumentované metódy a postupy pre 

overovanie požiadaviek nariadenia vrátane mechanizmov riadenia kvality a ustanovení o 

dôvernom charaktere údajov. 

 

7. Ak je environmentálnym overovateľom organizácia, musí mať k dispozícii organizačnú 

schému s podrobným uvedením štruktúry a zodpovedností, vrátane vyhlásenia o právnom stave, 

vlastníctve a zdrojoch financovania. 

 

8. Ak environmentálny overovateľ vykonáva aj iné činnosti ako overovanie 

environmentálnych vyhlásení a systémov environmentálneho manažérstva a auditu, musí 

preukázať plnenie podmienok nestrannosti a objektívnosti, teda preukázať, že iné vykonávané 

činnosti nepriaznivo neovplyvňujú výsledky overovaní. 

 

9. Súčasťou posudzovania žiadateľa o akreditáciu overovateľa sú aj svedecké 

posudzovania, ktoré sa uskutočňujú formou pozorovania overovateľa pri výkone overovania a 

validácie. Podmienkou na udelenie akreditácie je uskutočnenie minimálne jedného svedeckého 

posúdenia. Počet ďalších svedeckých posúdení, ktoré je potrebné uskutočniť, závisí od rozsahu 

požadovanej akreditácie. 
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10. Po udelení akreditácie SNAS vykonáva plánované dohľady nad akreditovanými 

overovateľmi počas platnosti osvedčenia o akreditácii. 

 

11. SNAS na základe oznámenia akreditovaného overovateľa, že plánuje vykonať 

overovanie na území SR, vykonáva dozor nad jeho činnosťou. Dozor vykonáva aj nad 

činnosťou overovateľov, ktorí  získali akreditáciu alebo licenciu v inom členskom štáte na 

základe oznámenia, že vykonajú overovacie činnosti v SR. 

 

12. SNAS pri akreditácii a dozore nad činnosťou overovateľov spolupracuje s príslušným 

orgánom - právnickou osobou poverenou Ministerstvom životného prostredia SR. SNAS vo 

svojich postupoch aplikuje usmernenia FALB (Fórum akreditačných a licenčných orgánov).   

 

2 SÚVISIACE PREDPISY 

ISO/IEC 17011 Všeobecné požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce orgány 

posudzovania zhody 

ISO/IEC 17021-1 Posudzovanie zhody – Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a 

certifikáciu systémov manažérstva 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 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 

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1505, ktorým sa menia prílohy I, II a III k nariadeniu 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme 

Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) 

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2026, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva 

pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) 

Zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme 

Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

MSA-04 Postup pri akreditácii 

MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 

MSA-E/01 Oblasť a rozsah akreditácie environmentálnych overovateľov 

MSA-E/02 Požiadavky na environmentálnych overovateľov 

MSA-E/04 Dohľad nad činnosťou environmentálnych overovateľov 

MSA-E/05 Svedecké posudzovanie environmentálnych overovateľov 

 

 

 

 


