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ÚČEL: 

Tento predpis určuje politiku SNAS na subdodávky. 

 

 

Spracoval: Ing. Juraj Randus  

Dátum spracovania: 14.06.2021 

  

Preskúmal: Ing. Gizela Pelechová 

RNDr. Lívia Kijovská, PhD.  
  

  

Nadobudnutím účinnosti tejto PL končí účinnosť PL-25 zo dňa 08.08.2016. 
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1 POLITIKA  

 

SNAS niektoré svoje cezhraničné akreditačné aktivity zabezpečuje prostredníctvom 

subdodávky, alebo vykonáva akreditačnú aktivitu na základe subdodávky,  o ktorú je požiadaný 

iným akreditačným orgánom.  

Subdodávku je možné vykonať len na základe platnej dohody o subdodávke podpísanej oboma 

akreditačnými orgánmi. 

 

1.1 SNAS - ZADÁVATEĽ SUBDODÁVKY  

 

1.1.1 SNAS využíva subdodávku posudzovania v rámci cezhraničných akreditačných 

 aktivít v nasledovných prípadoch: 

a) ak SNAS na základe súhlasu domáceho akreditačného orgánu (LAB) udelil akreditáciu 

zahraničnému orgánu posudzovania zhody (CAB), ktorého   

-  LAB je signatárom EA MLA/BLA a/alebo ILAC MRA a/alebo IAF MLA v príslušnej 

oblasti akreditácie, SNAS informuje LAB o plánovanom dohľade a  požiada ho 

o vykonanie dohľadu prostredníctvom subdodávky do ukončenia platnosti ním 

udelenej akreditácie;   

b) ak CAB zriadený na území SR má miesta v zahraničí, ktoré je potrebné posúdiť, tak 

SNAS kontaktuje LAB, ktorý: 

- je signatárom EA MLA/BLA v príslušnej oblasti a požiada ho o vykonanie 

posudzovania formou subdodávky alebo v prípade odmietnutia subdodávky, ponúkne 

možnosť LAB zúčastniť sa na svedeckom posudzovaní (napr. účasť domácich 

expertov v posudzovacej skupine SNAS, alebo účasť na posudzovaní SNAS v úlohe 

pozorovateľov); 

- je signatárom ILAC MRA a/alebo IAF MLA v príslušnej oblasti a ponúkne mu 

možnosť vykonania posudzovania formou subdodávky alebo formou spoločného 

posudzovania (napr. s účasťou expertov LAB) alebo pozorovanie posudzovania; 

c) ak SNAS plánuje svedecky posúdiť ním akreditovaný CAB pri jeho posudzovaní 

zhody v krajine, kde LAB je signatárom EA MLA/BLA v príslušnej oblasti, SNAS:  

- požiada LAB o vykonanie svedeckého posúdenia formou subdodávky alebo v prípade 

odmietnutia subdodávky, ponúkne možnosť LAB zúčastniť sa na svedeckom 

posudzovaní (napr. účasť domácich expertov v posudzovacej skupine SNAS, alebo 

účasť na posudzovaní SNAS v úlohe pozorovateľov); 

d) ak SNAS plánuje svedecky posúdiť ním akreditovaný CAB pri jeho posudzovaní 

zhody v krajine, kde LAB je signatárom ILAC MRA a/alebo IAF MLA v príslušnej 

oblasti, SNAS:  

- mu ponúkne možnosť vykonania posudzovania formou subdodávky alebo formou 

spoločného posudzovania (napr. s účasťou expertov LAB) alebo pozorovanie 

posudzovania. 

 

1.1.2 SNAS nezabezpečuje subdodávateľským spôsobom rozhodovaciu činnosť, ani hlavné 

 posudzovanie v sídle  centrály CAB, na základe ktorého sa udeľuje akreditácia.  

 

1.1.3 Na posudzovanie formou subdodávky SNAS využíva len subdodávateľa, ktorý je  

  signatárom EA MLA/BLA, ILAC MRA a/alebo IAF MLA v danej oblasti akreditácie.  
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1.1.4 Ak LAB nie je signatárom EA MLA/BLA, ILAC MRA a/alebo IAF MLA v danej  

  oblasti akreditácie je možné zvážiť jeho účasť na cezhraničnom posudzovaní iba v úlohe 

  pozorovateľa. 

 

1.2    SNAS - SUBDODÁVATEĽ  

1.2.1 SNAS vykoná subdodávku posudzovania: 

a) CAB so sídlom v krajine zahraničného akreditačného orgánu (FAB), ak ho o to požiada 

FAB z rôznych dôvodov (napr. z kapacitných dôvodov, alebo pri pozastavení / zrušení 

/ zúžení rozsahu signatárstva MLA/BLA/MRA, alebo ak požadovanú oblasť akreditácie 

FAB neposkytuje alebo doteraz nemá v tejto oblasti signatárstvo MLA/BLA/MRA); 

b) ak FAB požiada SNAS o vykonanie plánovaného dohľadu formou subdodávky v rámci 

ním udelenej akreditácie v slovenskom CAB, ktorému v minulosti udelil akreditáciu; 

c) ak FAB požiada SNAS o subdodávku na posúdenie miesta na území SR, kde ním 

akreditovaný  CAB vykonáva činnosti; 

d) ak FAB požiada o subdodávku na svedecké posúdenie CAB na území SR. 

 

1.2.2    SNAS vykoná posúdenie presne podľa požiadavky zadávateľa, v súlade so záväznými 

  požiadavkami pre akreditačné orgány akreditujúce CAB. 

 

 

2 SÚVISIACE DOKUMENTY 

ISO/IEC 17011 Posudzovanie zhody. Požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce 

 orgány posudzovania zhody 

ILAC G21 Cross Frontier Accreditation – Principles for Cooperation 

IAF MD12  Accreditation Assessment of Conformity Assessment Bodies with Activities 

  in Multiple Countries (IP-17) 

EA-2/13   EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border 

 Cooperation between EA Members (PL-04) 

EA-INF/03 Signatories to the EA Multilateral and Bilateral Agreements 

 


