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1 ÚVOD 
Touto metodickou smernicou sa zverejňujú požiadavky na environmentálnych overovateľov 
(ďalej len „EO“) podľa 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. Táto metodická smernica je záväzná pre pracovníkov 
akreditačného orgánu, žiadateľov o akreditáciu a environmentálnych overovateľov 
pôsobiacich na území SR. 
 
2 POUŽITÉ SKRATKY 
EMAS schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit  
EO, E environmentálny overovateľ 
EP Európsky parlament 
ES Európske spoločenstvo 
EÚ Európska únia 
IEC Medzinárodná elektrotechnická komisia  
ISO Medzinárodná organizácia pre normalizáciu  
MSA Metodická smernica na akreditáciu 
R Rada 
SNAS Slovenská národná akreditačná služba 
SR Slovenská republika 
Z. z. Zbierka zákonov 

 
3 SÚVISIACE DOKUMENTY 
ISO/IEC 17021-1: 2015 Posudzovanie zhody – Požiadavky na orgány vykonávajúce audit 

a certifikáciu systémov manažérstva 
Nariadenie EP a R (ES)  
č. 1221/2009 

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 

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 

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) 

Rozhodnutie Komisie  
2013/131/EÚ 
 
 
 
Rozhodnutie Komisie 
(EÚ) 2017/2285 

rozhodnutie Komisie, ktorým sa zavádza príručka pre používateľov 
s prehľadom podmienok účasti v EMAS podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej 
účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne 
manažérstvo a audit (EMAS) 
ktorým sa mení príručka pre používateľov s prehľadom podmienok 
účasti v EMAS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme 
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Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) 

Rozhodnutie Komisie 
(EÚ) 2016/1621 

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1221/2009 prijíma usmerňovací dokument týkajúci sa oznámenia, 
ktoré environmentálni overovatelia pôsobiaci v členskom štáte 
inom ako štát, v ktorom získali akreditáciu alebo licenciu, podávajú 
akreditačným a licenčným orgánom 

Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

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/04 Dohľad nad činnosťou environmentálnych overovateľov 
MSA-E/05 Svedecké posudzovanie environmentálnych overovateľov 

 

4 TERMINOLÓGIA 
V tejto MSA sa používa terminológia zavedená v súvisiacich dokumentoch, pričom termíny 
„dohľad“ a „dozor“ sa považujú za synonymá. 

 
5 POŽIADAVKY NA ŽIADATEĽA O AKREDITÁCIU 
5.1 AKREDITÁCIA ENVIRONMENTÁLNEHO OVEROVATEĽA 

5.1.1 SNAS akredituje EO na základe žiadosti v súlade so zákonom č. 505/2009 Z. z. EO 
musí spĺňať všetky požiadavky nariadenia ako aj všetky aplikovateľné požiadavky uvedené 
v ISO/ IEC 17021-1: 2015. 
Opis postupu posudzovania a akreditácie, dokumenty obsahujúce požiadavky na akreditáciu a 
dokumenty popisujúce práva a  povinnosti akreditovaných subjektov sú verejne dostupné na 
webovej stránke SNAS (www.snas.sk). 
 
5.2 POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA ENVIRONMENTÁLNYCH OVEROVATEĽOV                           

(ČL. 20 NARIADENIA) 

5.2.1 Žiadateľ o akreditáciu, ktorý má záujem získať akreditáciu v súlade s nariadením, 
podáva žiadosť prostredníctvom informačného systému AIS, ktorej súčasťou je aj rozsah 
požadovanej akreditácie. 
 
5.2.2 Žiadateľ musí poskytnúť SNAS primeraný dôkaz o svojich schopnostiach vrátane  
znalostí, príslušných skúsenostiach a technických schopnostiach relevantných z hľadiska 
rozsahu požadovanej akreditácie v týchto oblastiach: 
 

a) nariadenie EP a R (ES) č. 1221/2009; 
b) všeobecné fungovanie systémov environmentálneho manažérstva; 
c) príslušné dokumenty týkajúce sa jednotlivých sektorov vydávané Komisiou podľa 

článku 46 na účely uplatňovania nariadenia; 

http://www.snas.sk/
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d) právne, regulačné a administratívne požiadavky relevantné z hľadiska činnosti, ktorá 

je predmetom overovania a validácie; 
e) environmentálne aspekty a vplyvy vrátane environmentálneho rozmeru trvalo 

udržateľného rozvoja; 
f) technické aspekty súvisiace s environmentálnymi otázkami, pokiaľ ide o činnosť, 

ktorá je predmetom overovania a validácie; 
g) všeobecné fungovanie činnosti, ktorá je predmetom overovania a validácie, s cieľom 

posúdiť primeranosť systému manažérstva, pokiaľ ide o vzájomné pôsobenie 
organizácie, jej výrobkov, služieb a činností a životného prostredia, vrátane  i) až v); 

h) požiadavky týkajúce sa procesu environmentálneho auditu a metodiky vrátane 
schopnosti vykonávať účinné overovacie audity systému environmentálneho 
manažérstva, určovania primeraných zistení a záverov auditov a vypracovávanie a 
prezentácia správ o audite v  ústnej a písomnej forme s cieľom poskytovať prehľadné 
záznamy týkajúce sa overovacieho auditu; 

i) informačný audit, environmentálne vyhlásenie a aktualizované environmentálne 
vyhlásenie, pokiaľ ide o správu údajov, uchovávanie údajov a manipuláciu s nimi, 
prezentáciu údajov v písomnom a grafickom formáte na zisťovanie prípadných 
chybných údajov, používanie predpokladov a odhadov; 

j) environmentálny rozmer výrobkov a služieb vrátane environmentálnych aspektov a 
environmentálneho  správania počas využívania a po ňom a celistvosť údajov 
poskytovaných  pre environmentálne rozhodovanie. 

 
5.2.3 EO musí pri hodnotení SNAS-om preukazovať pokračujúci odborný rast v oblastiach 
uvedených v 5.2.2. 
 
5.2.4 EO musí byť pri vykonávaní svojich činností treťou, externou stranou, nezávislý (najmä 
od audítora alebo konzultanta organizácie), nestranný a objektívny. 
 
5.2.5 EO zabezpečuje, aby nebol vystavený žiadnemu komerčnému, finančnému ani inému 
tlaku, ktorý by mohol ovplyvniť jeho rozhodnutia alebo ohroziť dôveru v nezávislosť jeho 
rozhodnutí a integritu vo vzťahu k overovacím činnostiam. Musí tiež zabezpečovať 
dodržiavanie súladu so všetkými príslušnými pravidlami  platnými v tejto súvislosti. 
 
5.2.6 EO musí mať zdokumentované metódy a postupy vrátane mechanizmov riadenia kvality 
a ustanovení o dôvernom charaktere údajov tak, aby dodržal súlad s požiadavkami na 
overovanie a validáciu uvedenými v nariadení. 
 
5.2.7 EO musí mať k dispozícii organizačnú schému, v ktorej sú podrobne uvedené štruktúry 
a zodpovednosti v rámci organizácie, a vyhlásenie o právnom statuse, zodpovednosti a 
zdrojoch financovania. 
 
5.2.8 Plnenie týchto požiadaviek sa posudzuje pred udelením akreditácie, a prostredníctvom 
dohľadu SNAS. 
 
5.3 POŽIADAVKY NA ENVIRONMENTÁLNYCH OVEROVATEĽOV TÝKAJÚCE SA DOHĽADU / 

DOZORU NAD ICH ČINNOSŤOU 
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5.3.1 SNAS vykonáva dohľad / dozor nad činnosťou akreditovaného EO, a nad činnosťou 
EO, ktorý získal akreditáciu alebo licenciu v inom členskom štáte a vykonáva overovanie 
v SR podľa MSA-E/04.  
 
5.3.2 EO akreditovaný SNAS, nad činnosťou ktorého SNAS vykonáva dohľad, bezodkladne 
informuje SNAS o akýchkoľvek zmenách, ktoré majú vplyv na akreditáciu alebo jej rozsah 
v súlade s MSA-06. 
 

*** 
© SNAS 2020 

 


