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1 Identifikácia organizácie SNAS 
 
Názov organizácie: Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) 
 
Logo: 

  
 

Sídlo organizácie: Slovenská národná akreditačná služba 
 Karloveská 63 
 840 00   Bratislava 4 
 
Kontakt: e-mail: snas@snas.gov.sk 
 www.snas.sk, www.snas.eu  
 
Typ organizácie: verejnoprávna inštitúcia 
 
Zriadenie: zriadená zákonom č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov 

posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 
 
Riaditeľ: Mgr. Martin Senčák 
 
Členovia vedenia:  

zástupca riaditeľa a manažér kvality Ing. Dagmar Bočanová 
 

vedúci odboru akreditácie laboratórií Ing. Tibor Czocher, MPH 
a inšpekčných orgánov  
 

vedúca odboru certifikačných Ing. Renáta Kuťková 
orgánov a overovateľov 
 

vedúci odboru ekonomicky a Ing. Peter Lovecký 
prevádzky  
 
Ostatní pracovníci: 

odborný garant kalibračných laboratórií Ing. Mária Bažantová 
 

odborný garant skúšobných laboratórií Ing. Alena Štefanovičová 
 

odborný garant medicínskych laboratórií  RNDr. Katarína Juríková, CSc. 
 

odborný garant inšpekčných orgánov Ing. Ivan Kováčik 
 

odborný garant správnej laboratórnej Ing. Kvetoslava Forišeková 
praxe 
 

odborný garant certifikačných orgánov Ing. Gabriela Kopínová 
na produkty   
 

odborný garant certifikačných orgánov Ing. Mária Mészarošová 
na personál   
 

odborný garant environmentálnych  Ing. Gizela Pelechová 
overovateľov a QMS  

 

odborný garant overovateľov emisii Ing. Renáta Kuťková 
skleníkových plynov 
  

mailto:snas@snas.gov.sk
http://www.snas.sk/
http://www.snas.eu/
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2 Právne postavenie, pôsobnosť a orgány 
SNAS 

2.1 Právne postavenie a pôsobnosť SNAS 

SNAS je verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov 
posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).  

SNAS je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 765/2008, ktorým sa stanovujú 
požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (ďalej len 
„nariadenie EPaR“) jediným vnútroštátnym akreditačným orgánom v Slovenskej republike, ktorý 
vykonáva akreditáciu orgánov posudzovania zhody ako činnosť orgánu verejnej moci uznaným vládou 
Slovenskej republiky. 

Podľa § 9 zákona je SNAS  

a) poskytuje akreditačné služby, 

b) rozhoduje o udelení akreditácie, zrušení akreditácie, zmene akreditácie, pozastavení akreditácie, 
zrušení pozastavenia akreditácie, rozšírení alebo zúžení oblasti akreditácie, rozšírení alebo zúžení 
rozsahu akreditácie a o reakreditácii, 

c) vykonáva dohľad nad plnením požiadaviek ustanovených zákonom a akreditačných požiadaviek 
akreditovanou osobou, 

d) určuje kritériá na výber, vymenovanie, školenie a monitoring členov posudzovacej skupiny a hodnotiacej 
komisie a odborníkov, 

e) určuje výšku platieb za poskytnuté akreditačné služby a spôsob ich výpočtu a tieto informácie zverejňuje 
na svojej internetovej stránke, 

f) poskytuje informácie a odborné stanoviská v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody na základe 
žiadosti, 

g) organizuje kurzy, školenia a vzdelávanie pre členov posudzovacej skupiny a hodnotiacej komisie 
v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody a pre inšpektorov v oblasti dodržiavania zásad 
správnej laboratórnej praxe podľa osobitných predpisov (viď písm. k),  

h) zabezpečuje organizačne rokovania Slovenskej akreditačnej rady (ďalej len „SAR“), 

i) zabezpečuje výmenu skúseností medzi akreditovanými osobami, 

j) vykonáva u akreditovaných osôb prieskum súvisiaci s činnosťou akreditačného orgánu, 

k) vykonáva inšpekciu a overovanie testovacích pracovísk v oblasti dodržiavania zásad správnej 
laboratórnej praxe podľa osobitných predpisov – zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia 
chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický 
zákon) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2010 Z. z., ktorým sa upravujú činnosti 
testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie, audit a overovanie dodržiavania 
zásad správnej laboratórnej praxe, 

l) zverejňuje na svojej internetovej stránke vzory žiadostí a informácie o vydaných rozhodnutiach o udelení 
akreditácie, rozhodnutiach o pozastavení akreditácie a rozhodnutiach o zrušení akreditácie, 

m) zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách združujúcich akreditačné orgány v 
oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody, 

n) plní požiadavky podľa osobitného predpisu – čl. 3 až 12 nariadenia EP a R. 

Poslaním SNAS, ako jediného národne i medzinárodne uznaného akreditačného orgánu v Slovenskej 
republike, je vykonávať akreditáciu orgánov posudzovania zhody predovšetkým v Slovenskej 
republike, plne v zhode s princípmi a kritériami medzinárodnej akreditácie, t.j. podľa medzinárodných 
noriem, dokumentov globálnych a regionálnych medzinárodných organizácií – Európskej spolupráce 
na akreditáciu (EA), Medzinárodnej spolupráce na akreditáciu laboratórií (ILAC), Medzinárodného 
akreditačného fóra (IAF), Fóra akreditačných a licenčných orgánov (FALB), a to tak, aby osvedčenia 
o akreditácii vydané SNAS, boli medzinárodne akceptované a uznávané. 

V zmysle nariadenia EP a R sa SNAS pravidelne podrobuje vzájomnému hodnoteniu (evaluácii) zo 
strany EA, ktorá preveruje dodržiavanie medzinárodnej normy a pravidiel stanovených pre akreditáciu. 
Monitorujúcou autoritou nad dodržiavaním zákona je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a 
skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR). 
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2.2 Orgány SNAS 

Orgánmi SNAS podľa § 10 zákona sú: 

a) riaditeľ, 

b) dozorná rada. 

 

Riaditeľ 

Riaditeľ je štatutárnym orgánom SNAS, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Zodpovedá za 
plnenie záväzných požiadaviek vyplývajúcich z jej statusu vnútroštátneho akreditačného orgánu, 
statusu riadneho člena EA, ILAC, IAF, FALB a GLP WGs OECD, EC a statusu signatára 
medzinárodných dohôd o vzájomnom uznávaní - EA MLA, ILAC MRA a IAF MLA. 
 

Dozorná rada 

Dozorná rada je dozorným a kontrolným orgánom SNAS. Pôsobnosť dozornej rady je definovaná v 
§ 14 ods. 2 zákona. Dozorná rada má piatich členov, ktorí sú zástupcovia Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky (1 člen), ÚNMS SR (1 člen), SNAS (1 člen) a SAR (2 členovia).  
 
Zloženie dozornej rady k 31. 12. 2013 bolo nasledovné:  
 
Košút Emil, Ing. – zástupca SAR 
Gazdíková Jaroslava, Ing. – zástupca MH SR 
Iveta Harušťáková, Ing. – zástupca ÚNMS SR  
Miklisová Dagmar, Ing. – zástupca SNAS  

 
Zasadania dozornej rady sa uskutočnili v dňoch 26.4.2013, 6.5.2013, 4.9.2013 a 17.12.2013.  
 

2.3 Slovenská akreditačná rada 

SAR je podľa § 18 zákona poradný orgán riaditeľa a predsedu ÚNMS SR. Nadobudnutím účinnosti 
zákona č. 307/2013 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 505/2009 Z. z. sa od 1.1.2014 SAR stala 
poradným orgánom predsedu ÚNMS SR. Úlohou SAR je dohliadať na činnosť SNAS, aby bola 
zabezpečená nestrannosť a objektivita jej výkonov a koncepčne sa podieľať na vývoji a zachovávaní 
princípov a hlavných politík akreditačného systému v Slovenskej republike. SAR pri svojej činnosti 
uplatňuje princíp nezávislosti, nestrannosti a transparentnosti v zmysle dokumentov príslušných 
medzinárodných organizácií združujúcich akreditačné orgány. SAR aktívne napomáha k uznaniu 
SNAS na národnej úrovni a na medzinárodnej úrovni. 

Členmi SAR sú delegovaní zástupcovia národných regulátorov, združení, akreditovaných orgánov a 
iných zainteresovaných strán majúcich oprávnený záujem na akreditácii v SR. Zastúpenie jednotlivých 
zainteresovaných strán v SAR musí byť vyvážené. Členov SAR vymenúva riaditeľ SNAS.  

Funkciu predsedu SAR vykonával v roku 2013 JUDr. Ing. Pavel Kopál. Zasadania SAR sa uskutočnili 

dňa 25.6.2013 a 17.10.2013 
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2.4 Organizačná štruktúra SNAS 

 
Organizačnú štruktúru SNAS, úlohy jednotlivých organizačných útvarov a vzájomné vzťahy medzi nimi 
upravuje Organizačný poriadok SNAS, ktorý schvaľuje riaditeľ. 

V priebehu roka 2013 bola realizovaná organizačná zmena, ktorou bol zriadený odbor ekonomiky 
a prevádzky. Tento útvar bol v minulosti zriadený ako oddelenie.  

 
Organizačná schéma SNAS platná k 31.12.2013: 
 

 
 
Evidenčný počet zamestnancov k 31. decembru 2013 bol 43, z toho 28 žien. Jeden zamestnanec je 
so zdravotným postihnutím I. stupňa. Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov v roku 
2013 bol 40,10. Mimo evidenčný stav je jedna zamestnankyňa na rodičovskej dovolenke. 
 
Počet interných zamestnancov k 31.12.2013 a ich vzdelanostná štruktúra je uvedená v tabuľke: 
 

Vzdelanostná štruktúra pracovníkov SNAS  
Počet pracovníkov 

k 31.12.2013 

Stredoškolské vzdelanie 5 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 31 

Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa   7 

S P O L U 43 

 
SNAS zabezpečuje výkon svojich činností vo veľkej miere aj pomocou externých pracovníkov – 
posudzovateľov, expertov a inšpektorov. V roku 2013 bolo v SNAS evidovaných celkovo 590 
posudzovateľov, vedúcich posudzovateľov a expertov SNAS, vedúcich inšpektorov a inšpektorov SLP. 
Z vedúcich posudzovateľov bolo 19 interných a 30 externých, vedúci inšpektor bol 1 interný a 8 
externých. 
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3 Hlavné úlohy SNAS v roku 2013  
 
Hlavnými úlohami pre SNAS v roku 2013 boli: 
 
1) V oblasti akreditačných činností: 

- úsilie o trvalé uznanie SNAS v celosvetovom meradle, na základe medzinárodných dohôd a 
dohovorov o vzájomnom uznávaní EA, ILAC, IAF vo všetkých oblastiach akreditácie, v ktorých 
je SNAS signatárom, 

- systematická a intenzívna príprava SNAS na úspešné zvládnutie re-evaluácie EA v roku 2014, 

- rozvíjanie spolupráce s akreditačnými orgánmi krajín EÚ zameranej na vzájomnú výmenu 
informácií, skúseností, odborných posudzovateľov v súlade so zásadami cezhraničnej 
akreditácie, 

- trvalé poskytovanie kvalitných akreditačných služieb všetkým žiadateľom, ktorí o ne požiadali, 
a to vo všetkých oblastiach činností, pre ktoré je akreditácia účelná, odôvodnená a nie je v 
rozpore so žiadnymi právnymi predpismi, 

- poskytovanie akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov, ktoré EA pokryje 
v budúcnosti dohodou o vzájomnom uznávaní,  

- úzka a efektívna spolupráca s regulačnými autoritami SR, najmä s ÚNMS SR, MDVRR SR, 
MZ SR a MŽP SR v záujme aplikácie akreditácie v regulovanej sfére a pri overovaní a 
monitorovaní súladu testovacích pracovísk so zásadami SLP v spolupráci s inšpektormi 
nominovanými MZ SR, 

- zabezpečenie posudzovania v nových oblastiach akreditácie, prieskum potrieb rezortov v 
oblasti akreditačných služieb a zvyšovanie povedomia o pridanej hodnote akreditácie, 

- zintenzívnenie spolupráce so zainteresovanými stranami a spoločná príprava nových 
akreditačných schém pre nové oblasti akreditácie, 

- v rámci projektu EA pre tvorbu spoločnej databázy subjektov akreditovaných akreditačnými 
orgánmi, ktoré sú členmi EA, rozvíjanie činností zameraných na sprístupňovanie 
aktualizovaných údajov o slovenských akreditovaných subjektoch v medzinárodných 
databázach na ich celosvetové zviditeľnenie, čo je dodatočná pridaná hodnota, ktorú im 
poskytuje akreditácia SNAS. 

 
2) V oblasti legislatívy: 

- implementácia Nariadenia EP a R (ES) č. 765/2008 v oblasti akreditácie v súčinnosti s 
orgánmi posudzovania zhody. 
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4 Výkony akreditačných služieb 
SNAS akredituje podľa medzinárodne platných normatívnych dokumentov radu ISO/IEC 17000, 
ISO 15000, EN 45000 v súlade s európskou a národnou legislatívou a povinnými aplikačnými 
dokumentmi medzinárodných organizácií – EA, ILAC, IAF a FALB: 

- subjekty, ktoré pôsobia v oblasti kalibrácie, skúšania, vyšetrovania, inšpekcie, certifikácie 
systémov manažérstva, certifikácie produktov, certifikácie osôb, 

- organizátorov skúšok spôsobilosti,  

- environmentálnych overovateľov,  

- overovateľov emisii skleníkových plynov 

- prípadne aj iné činnosti, na ktoré sa vzťahujú akreditačné požiadavky stanovené 
medzinárodne uznávanými normatívnymi dokumentmi. 

Výsledkom činnosti SNAS je udelenie akreditácie orgánom posudzovania zhody, ktorá oficiálne 
potvrdzuje ich spôsobilosť vykonávať deklarované činnosti nestranne, nezávisle a na požadovanej 
profesionálnej úrovni a ktorá je uznávaná doma i v zahraničí. SNAS tak poskytuje zákazníkom 
orgánov posudzovania zhody požadovaný stupeň garancie, že výsledky činnosti orgánu posudzovania 
zhody sú hodnoverné. U akreditovaných právnických osôb a fyzických osôb vykonáva SNAS tiež 
pravidelný dohľad nad plnením podmienok, za ktorých im bola udelená akreditácia. 

Prehľad poskytnutých a poskytovaných akreditačných služieb SNAS v roku 2013 je uvedený 
v tabuľkách nižšie. 

 

Ukončené akreditačné služby podľa oblastí akreditácie v roku 2013 
 

Oblasť akreditácie 

Počet ukončených 

akreditá-
cií 

reakredi-
tácií 

svedec. 
posúdení 

predbež. 
posúdení 

rozšírení 
akreditá-

cie 

dohľadov 

SPOLU 
riadnych 

mimo-
riadnych 

Kalibračné laboratóriá 7 10 0 0 1 40 1 59 

Skúšobné laboratóriá 16 36 0 0 22 161 10 245 

Medicínske laboratóriá 5 6 0 0 11 25 2 49 

Organizátori skúšok spôsobilosti 1 0 0 0 0 2 0 3 

Inšpekčné orgány 0 5 0 0 0 17 0 22 

Certifikačné orgány certif. produkty 1 5 23 0 0 29 0 58 

Certifikačné 
orgány 
certifikujúce 
systémy 
manažérstva 

QMS 4 8 48 0 1 28 0 89 

AQAP 0 0 1 0 0 2 0 3 

pri zváraní 2 0 3 0 0 2 0 7 

SFCS 0 2 2 0 0 1 0 5 

pre zdrav. pom. 0 0 4 0 1 2 0 7 

EMS 1 5 33 0 3 21 0 63 

ISMS 1 1 4 0 2 5 0 13 

OH&S MS 0 4 30 0 5 21 0 60 

FSMS 0 2 10 0 1 8 0 21 

Certifikačné orgány certif. osoby 2 4 29 0 4 18 0 57 

Environmentálni overovatelia 0 0 0 0 0 1 0 1 

Overov. emisií skleníkových plynov 5 0 6 0 0 0 0 11 

Plnenie notif./autoriz. požiad. 2 5 0 0 1 10 1 19 

S P O L U 47 93 193 0 52 393 14 792 
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Rozpracované akreditačné služby podľa oblastí akreditácie v roku 2013 
 

Oblasť akreditácie 

Počet rozpracovaných 

akreditá-
cií 

reakredi-
tácií 

svedec. 
posúdení 

predbež. 
posúdení 

rozšírení 
akreditá-

cie 

dohľadov 

SPOLU 
riadnych 

mimo-
riadnych 

Kalibračné laboratóriá 2 5 0 0 2 26 0 35 

Skúšobné laboratóriá 10 18 0 0 9 114 0 151 

Medicínske laboratóriá 0 4 0 0 3 18 0 25 

Organizátori skúšok spôsobilosti 1 1 0 0 0 1 1 4 

Inšpekčné orgány 0 1 0 0 1 20 0 22 

Certifikačné orgány certif. produkty 1 3 2 0 1 2 0 9 

Certifikačné 
orgány 
certifikujúce 
systémy 
manažérstva 

QMS 0 3 3 0 5 3 0 14 

AQAP 0 1 0 0 1 0 0 2 

pri zváraní 0 0 1 0 1 0 0 2 

SFCS 0 0 0 0 0 0 0 0 

pre zdrav. pom. 0 0 0 0 0 0 0 0 

EMS 0 4 2 0 3 2 0 11 

ISMS 0 0 2 0 2 1 0 5 

OH&S MS 1 3 2 0 3 2 0 11 

FSMS 0 1 2 0 2 1 0 6 

Certifikačné orgány certif. osoby 0 2 2 0 1 1 0 6 

Environmentálni overovatelia 0 0 1 0 0 1 0 2 

Overov. emisií skleníkových plynov 1 0 0 0 0 0 0 1 

Plnenie notif./autoriz. požiad. 1 3 0 0 0 5 0 9 

S P O L U 17 49 17 0 34 197 1 315 

 
 
Prehľad poskytnutých akreditačných služieb SNAS v rokoch 2011 až 2013  
 

Oblasť 

akreditácie 

Počet ukončených v r. 2011 Počet ukončených v r. 2012 Počet ukončených v r. 2013 

akreditácií reakreditácií 
ostatné 

služby 
akreditácií reakreditácií 

ostatné 

služby 
akreditácií reakreditácií 

ostatné 

služby 

Laboratóriá 14 94 232 17 69 224 28 52 273 

Certifikačné 

orgány 
9 48 279 3 29 256 11 31 341 

Inšpekčné 

orgány 
2 5 34 0 13 15 0 5 17 

Ostatné (PT, 

EO, OESP, NAP) 
1 3 13 2 3 11 8 5 21 

S P O L U 26 150 558 22 114 506 47 93 652 

Spolu za rok 734 642 792 
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Údaje z tabuľky znázorňujú nižšie uvedené grafy: 
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4.1 Akreditácia laboratórií a organizátorov skúšok spôsobilosti a plnenie 
autorizačných/notifikačných požiadaviek spojených s činnosťou laboratórií 

 

V oblasti akreditácie laboratórií a organizátorov skúšok spôsobilosti, okrem štandardne vykonávaných 
akreditačných služieb (predbežné posúdenia, posúdenia za účelom akreditácie, reakreditácie 
a rozšírenia, dohľady, mimoriadne dohľady, akreditačné služby za účelom notifikácie/autorizácie), 
aktualizácie a vypracovania nových relevantných dokumentov a predpisov, sa SNAS zaoberala 
nasledovnými aktivitami: 

- s cieľom zlepšiť efektivitu organizácie posudzovaní boli vykonané organizačné zmeny v SNAS 
a do funkcie vedúcich posudzovateľov sa začali zaraďovať prevažne interní pracovníci SNAS. 
Zároveň sa zaviedol nový prístup a forma ukončovania posudzovaní. S týmito zmenami 
súvisela aktualizácia interných postupov a bolo vykonané školenie interných a externých 
pracovníkov SNAS,  

- v akreditovaných medicínskych laboratóriách sa v rámci prechodného obdobia vykonávalo 
posudzovanie plnenia požiadaviek podľa nového vydania normy ISO 15189:2012 v súlade 
s Politikou SNAS RR-P26. V súvislosti s implementáciou novej normy sa vykonalo školenie 
pre expertov, posudzovateľov a VP, ako aj školenie pre zástupcov medicínskych laboratórií, 
v rámci ktorých boli oboznámení s politikou a postupmi SNAS pri prechode na normu ISO 
15189:2012, 

- pri výkone cezhraničnej akreditácie prebiehala spolupráca so zahraničnými akreditačnými 
orgánmi vo forme subdodávok, alebo účasťou na posudzovaniach v pozíciách členov 
posudzovacích skupín, resp. pozorovateľov, 

- v oblasti merania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia sa vykonávali 
posudzovania akreditačných požiadaviek a atestácie plnenia notifikačných požiadaviek 
publikovaných v zákone č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a vo 
Vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 60/2011 Z. z. v 
laboratóriách vykonávajúcich oprávnené merania emisií, vrátane ich subdodávateľov,  

- v rámci organizačných zmien bola prenesená na Odbor laboratórií a inšpekčných orgánov 
kompetencia zaraďovať posudzovateľov a expertov SNAS pre oblasti laboratórií 
a inšpekčných orgánov do databázy posudzovateľov a aktualizovať ju, 

- v priebehu roka sa uskutočnilo základné školenie posudzovateľov SNAS pre kalibračné, 
skúšobné a medicínske laboratóriá, ako aj zdokonaľovacie školenia vedúcich posudzovateľov 
a posudzovateľov SNAS podľa ISO/IEC 17043:2010, ISO 15189:2012 a zdokonaľovacie 
školenie vedúcich posudzovateľov a posudzovateľov súvisiace s aktualizovanými postupmi 
SNAS pri posudzovaní, 

- v rámci prípravy na evaluáciu v r. 2014 sa uskutočnila revízia súvisiacich dokumentov a tlačív, 

- spracovávali sa podklady v súvislosti s prípravou nového cenníka, 

- v priebehu roka bolo dvakrát zvolané zasadnutie Technického výboru pre laboratóriá, na 
ktorých boli prerokovávané otázky súvisiace s aktuálnymi problémami v oblasti akreditácie 
a zároveň sa prerokovávali odborné spôsobilosti posudzovateľov a expertov, zaraďovaných 
do databázy externých spolupracovníkov SNAS. Tiež bola zvolaná Pracovná skupina pre 
meranie fyzikálnych faktorov prostredia, ktorá sa venovala niektorým otázkam akreditácie 
tvorby hlukových máp. 

V oblasti skúšobných laboratórií a medicínskych laboratórií (vrátane atestácie plnenia 
autorizačných/notifikačných požiadaviek) vo všeobecnosti možno konštatovať, že celkový počet 
vykonaných a rozpracovaných akreditačných služieb v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol. 
Ukončených bolo 313 a rozpracovaných bolo 185 akreditačných služieb, t.j. spolu 498 akreditačných 
služieb, čo predstavuje nárast o 77 akreditačných služieb oproti roku 2012. Laboratóriá požadujúce 
akreditačné služby reprezentujú subjekty tak z regulovanej, ako aj z neregulovanej sféry. 

V oblasti kalibračných laboratórií bola situácia podobná, ako v prípade skúšobných a medicínskych 
laboratórií. SNAS ukončil v roku 2013 celkovo 59 akreditačných služieb a 35 akreditačných služieb 
bolo rozpracovaných, t.j. spolu 94 akreditačných služieb, čo predstavuje mierny nárast v porovnaní 
s rokom 2012. 

V oblasti organizátorov skúšok spôsobilosti boli v roku 2013 ukončené 3, a rozpracované 4 
akreditačné služby, čo predstavuje nárast v porovnaní s rokom 2012 o 3 akreditačné služby. 
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Účasť na medzinárodných a národných skúškach spôsobilosti a medzilaboratórnych 
porovnaniach 
 
V súlade s politikou EA a ILAC využíva SNAS medzilaboratórne porovnania (ILC) a skúšky 
spôsobilosti (PT) ako nástroj zabezpečenia porovnateľnosti výsledkov ním akreditovaných laboratórií, 
a tam, kde je to možné, na preverenie dosahovania správnosti výsledkov meraní, skúšok a kalibrácií. 
Mnohé laboratóriá sa zúčastňujú na rôznych projektoch medzinárodných a národných PT/ILC 
nezávisle od SNAS, prípadne ich aj sami organizujú v oblastiach, v ktorých oficiálne nie sú dostupné. 
Aktuálne programy národných a medzinárodných organizátorov ILC a PT sú pravidelne uverejňované 
na webovej stránke SNAS pričom laboratóriá sú pravidelne vyzývané na účasť v týchto porovnaniach. 
Výsledky PT/ILC sú vždy kontrolované posudzovateľmi SNAS pri výkone posudzovaní za účelom 
akreditácie, reakreditácie, rozšírenia akreditácie v laboratóriách, ako aj pri výkone plánovaných 
dohľadov v týchto subjektoch, o čom sú uvedené informácie v správach z týchto posudzovaní. 
 

4.2 Akreditácia inšpekčných orgánov  

V oblasti akreditácie inšpekčných orgánov bolo v roku 2013 ukončených 22 akreditačných služieb 
(posúdenia za účelom akreditácie, reakreditácie, rozšírenia akreditácie a dohľadov). Rozpracovaných 
bolo 22 akreditačných služieb. Celkový počet poskytovaných služieb bol 44, čo predstavuje rovnaký 
počet v porovnaní s rokom 2012. Počet akreditovaných inšpekčných orgánov ku koncu roka 2013 bol 
27, čo je v porovnaní s rokom 2012 menej o 3. Dôvodom zníženia počtu akreditovaných inšpekčných 
orgánov boli prechod zahraničného inšpekčného orgánu pod národný akreditačný orgán, neobnovenie 
akreditácie zahraničným subjektom a zaniknutie subjektu. Z hľadiska nezávislosti inšpekčného orgánu 
je 24 inšpekčných orgánov akreditovaných ako typ A a 3 ako typ C. Akreditované inšpekčné orgány 
pracujú tak v regulovanej ako aj v neregulovanej oblasti. Naďalej pokračovala spolupráca 
s regulátormi, ktorá je najmä s MŽP SR na vysokej úrovni. Prehĺbila sa spolupráca s národnými 
notifikačnými/autorizačnými orgánmi v oblasti plnenia a spoločného posudzovania 
notifikačných/autorizačných požiadaviek.  

V roku 2013 SNAS pokračoval v prechodnom období posudzovania akreditovaných a akreditujúcich 
sa inšpekčných orgánov na plnenie požiadaviek aktualizovanej normy ISO/IEC 17020:2012. Ku koncu 
roku 2013 bolo 25 inšpekčných orgánov posúdených podľa novej normy, zvyšné 2 budú posúdené 
v priebehu roku 2014. 

 

4.3 Akreditácia certifikačných orgánov  

V oblasti akreditácie orgánov certifikujúcich systémy manažérstva, produkty a osoby SNAS v roku 
2013 vykonal a ukončil 383 akreditačných služieb (akreditácií, reakreditácií, rozšírení akreditácií, 
svedeckých posúdení, plánovaných a mimoriadnych dohľadov) a rozpracoval 66 akreditačných 
služieb, ktoré budú ukončené v roku 2014. Možno konštatovať, že v porovnaní s rokom 2012 počet 
vykonaných akreditačných služieb v tejto oblasti klesol, počet vykonaných a ukončených služieb však 
zaznamenal nárast. Celkový počet platných osvedčení o akreditácii v oblasti akreditácie certifikačných 
orgánov bol 140 ku koncu roka 2013, čo je o 6 menej ako v predchádzajúcom roku.  

K potenciálne novým oblastiam v oblasti akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich systémy 
manažérstva, ktoré by SNAS mohol zaviesť, patria ďalšie sektorové schémy ako ISO 50001 
(certifikácia systémov energetického manažérstva) a FSSC 22000 (certifikácia systémov manažérstva 
bezpečnosti potravín). 

Pri poskytovaní akreditačných služieb v zahraničí SNAS naďalej dôsledne postupoval v súlade s 
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 a dokumentom Európskej spolupráce 
na akreditáciu EA-2/13. V roku 2013 SNAS požiadal akreditačné orgány Nacional Accreditation Board 
for Certification Bodies v Indii a Český institut pro akreditaci v Českej republike o podporu pri vykonaní 
svedeckých posúdení subjektov akreditovaných SNAS so sídlom v Slovenskej republike a 
certifikujúcich klientov so sídlom v uvedených krajinách. V dvoch prípadoch bolo vykonané spoločné 
svedecké posúdenie s akreditačným orgánom Accredia v Taliansku. V jednom prípade bolo vykonané 
svedecké posúdenie pre akreditačný orgán UKAS, Spojené kráľovstvo. 

V roku 2013 boli v súlade s rezolúciami prijatými na Valnom zhromaždení IAF stanovené prechodné 
obdobia na implementáciu revidovaných noriem ISO/IEC 27006, ISO/IEC TS 17021-2, ISO/IEC 17024 
a ISO/IEC 17065. Posudzovania v príslušných oblastiach akreditácie boli vykonávané počas roka 
2013 v súlade s plánmi implementácie príslušných revidovaných noriem. V súlade s plánmi 
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implementácie vyššie uvedených revidovaných noriem boli vykonané zdokonaľovacie školenia 
vedúcich posudzovateľov, posudzovateľov a expertov a boli zorganizované semináre pre akreditované 
subjekty. Okrem uvedených školení boli vykonané aj základné školenia posudzovateľov v oblastiach, 
kde bolo potrebné vyškoliť nových posudzovateľov a ďalšie zdokonaľovacie školenia na nové a 
revidované dokumenty. 

V roku 2013 boli zorganizované dve zasadnutia technického výboru v oblasti akreditácie certifikačných 
orgánov (TV-CO). V druhom polroku 2013 sa uskutočnili tiež zasadnutia komisie odboru na 
vymenovanie posudzovateľov (KVP-OCO).  

SNAS koncom roka 2013 ukončil komplexné prípravy na úspešné zvládnutie reevaluácie zo strany EA 
vo všetkých oblastiach akreditácie certifikačných orgánov, ktorá sa uskutočnila vo februári 2014. 

V roku 2013 sa naďalej úspešne realizovala spolupráca s národnými regulátormi (ÚNMS SR, MDVRR 
SR), najmä v oblasti akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich produkty v príslušnej 
regulovanej oblasti.  

SNAS sa aj v roku 2013 aktívne zúčastňoval na pravidelných zasadnutiach výboru EA pre certifikáciu 
(EA CC) a GLOBAL.G.A.P. 

 

4.4 Akreditácia environmentálnych overovateľov a overovateľov emisií 
skleníkových plynov 

V oblasti akreditácie environmentálnych overovateľov bola v roku 2013 vykonaná a ukončená 1 
akreditačná služba (dohľad) a rozpracované 2 akreditačné služby, ktoré budú ukončené v roku 2014. 
V roku 2013 sa uskutočnilo zdokonaľovacie školenie vedúcich posudzovateľov a expertov v oblasti 
akreditácie environmentálnych overovateľov. 

V roku 2013 bolo zorganizované jedno zasadnutie technického výboru v oblasti akreditácie 
environmentálnych overovateľov (TV-E).  

SNAS v roku 2013 začal s komplexnými prípravami na úspešné zvládnutie reevaluácie zo strany 
FALB v oblasti akreditácie environmentálnych overovateľov, ktorá je plánovaná na september 2014. 

V roku 2013 sa naďalej úspešne realizovala spolupráca s Ministerstvom životného prostredia SR a so 
Slovenskou agentúrou životného prostredia.  

SNAS sa aj v roku 2013 aktívne zúčastňoval na pravidelných zasadnutiach Fóra akreditačných 
a licenčných orgánov (FALB).  

Začiatkom roku 2013 bol SNAS definitívne pripravený vykonávať v praxi novú oblasť akreditácie – 
verifikáciu (akreditácia overovateľov emisií skleníkových plynov). 

V súlade s plánom implementácie tejto novej oblasti akreditácie boli vykonané základné školenia a 
zdokonaľovacie školenia vedúcich posudzovateľov, posudzovateľov a expertov. 

V roku 2013 boli zorganizované dve zasadnutia technického výboru v oblasti akreditácie overovateľov 
emisií skleníkových plynov (TV-V). 

V oblasti akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov bolo v roku 2013 vykonaných a 
ukončených 11 nových akreditačných služieb (akreditácií a svedeckých posúdení) a rozpracovaná 1 
akreditačná služba, ktorá bude ukončená v roku 2014. Celkový počet platných osvedčení o akreditácii 
bol v tejto oblasti 5 ku koncu roka 2013.  

SNAS v roku 2013 pokračoval v komplexných prípravách na úspešné zvládnutie evalvácie zo strany 
EA v novej oblasti EA MLA - verifikácii, ktoré sa začali v roku 2012. Evalvácia je plánovaná na jún 
2014. 

V roku 2013 sa naďalej úspešne realizovala spolupráca s Ministerstvom životného prostredia SR – 
Odborom zmeny klímy. 

SNAS sa aj v roku 2013 aktívne zúčastňoval na pravidelných zasadnutiach výboru EA pre certifikáciu 
(EA CC), pod ktorým pracuje aj pracovná skupina pre schému EU ETS. S cieľom uľahčiť zosúladené 
uplatňovanie požiadaviek na akreditáciu a výmeny informácií podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 
600/2012, bola vytvorená EA EU ETS Network Group a všetky národné akreditačné orgány boli 
vyzvané, aby menovali kontaktnú osobu pre túto sieť. Nasledujúce zasadnutie tejto pracovnej skupiny 
je plánované na apríl 2014. 
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5 Inšpekcie a overovanie dodržiavania zásad 
správnej laboratórnej praxe 

SNAS okrem akreditačných služieb vykonávaných na základe zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii 
orgánov posudzovania zhody v znení zákona č. 307/2013 Z. z., vykonáva aj inšpekciu a overovanie 
testovacích pracovísk v oblasti dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe (ďalej SLP) podľa 
osobitných predpisov. Povinnosti SNAS pri hodnotení súladu práce testovacích pracovísk so 
zásadami SLP pri vykonávaní neklinických štúdií zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti 
chemických látok sú uvedené v zákone č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok 
a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), ako aj v 
nariadení vlády č. 320/2010 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 92/2012, ktorým sa upravujú činnosti 
testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie, audit a overovanie 
dodržiavania zásad SLP.  

Pri vykonávaní inšpekcií v zahraničí postupuje SNAS podľa smerníc EU pre oblasť SLP 2004/10EC 
a 2004/9EC, v súlade so zásadami SLP OECD: 1981 Council Act Decision [C (81)30/Final] vzťahujúce 
sa k vzájomnému uznávaniu údajov (Decision of 12 May 1981 on the Mutual Acceptance of Data in 
the assessment of chemicals) a rozhodnutie – odporúčanie Rady o dodržiavaní zásad správnej 
laboratórnej praxe - 1989 Council Decision Recommendation on Compliance with Principles of Good 
Laboratory Practice [C (89)87/Final]. 

Túto činnosť SNAS vykonávala prostredníctvom odborného garanta pre SLP, ktorý je začlenený pod 
odbor akreditácie laboratórií a inšpekčných orgánov, za využívania aj externých inšpektorov SLP.  

V súlade s Národným programom dodržiavania zásad SLP v Slovenskej republike boli v roku 2013 
vykonané všetky plánované inšpekcie podľa harmonogramu inšpekcií – bolo vykonaných 
a ukončených 11 inšpekcií (z toho udelené 1 nové osvedčenie, 3 obnovenia platnosti osvedčenia a 7 
dohľadov). Rozpracovaný bol 1 dohľad a jedna inšpekcia za účelom udelenia osvedčenia, ktoré boli 
ukončené vo februári 2014. Po rokoch poklesu počtu testovacích pracovísk sme tak zaznamenali 
opätovný záujem nových žiadateľov o udelenie osvedčenia SLP nielen zo zahraničia (Ukrajina, Ruská 
federácia), ale aj zo Slovenska.  

 

Prehľad uskutočnených služieb v oblasti dodržiavania zásad SLP v roku 2013 
 

Oblasť akreditácie 

Počet ukončených akreditačných služieb –  
inšpekcií za účelom 

udelenia 
osvedčenia 

obnovenia 
osvedčenia 

rozšírenia 
osvedčenia 

dohľadu SPOLU 

Dodržiavanie zásad SLP 1 3 0 7 11 

 
Prehľad rozpracovaných služieb v oblasti dodržiavania zásad SLP v roku 2013 

 

Oblasť akreditácie 

Počet rozpracovaných akreditačných služieb –  
inšpekcií za účelom 

udelenia 
osvedčenia 

obnovenia 
osvedčenia 

rozšírenia 
osvedčenia 

dohľadu SPOLU 

Dodržiavanie zásad SLP 1 0 0 1 2 

 

Výbor SLP, ako poradný orgán riaditeľa pri udeľovaní osvedčení o dodržiavaní zásad SLP, zasadal 
v roku 2013 štyrikrát. V posledných dvoch rokoch zostával počet testovacích pracovísk zaradených do 
Národného programu monitorovania SLP v Slovenskej republike na rovnakej úrovni. V roku 2013 boli 
udelené dve nové osvedčenia a zaznamenali sme zvýšený záujem hlavne zo zahraničia – Ukrajina, 
Ruská federácia, Srbsko, kde sú viaceré pracoviská v štádiu príprav na udelenie osvedčenia 
a kontaktovali SNAS so žiadosťou o bližšie informácie, ako majú postupovať, ak chcú získať 
osvedčenie SLP.  
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V roku 2013 SNAS podpísal zmluvu o spolupráci v oblasti SLP s národným orgánom Rusakreditacia. 
Zástupca SNAS bol delegovaný aj do Advisory Group OECD, ktorá sa priamo podieľa na pomoci 
Ruskej federácii pri plnení požiadaviek v oblasti SLP. Slovensko sa aktívne zapája aj do činnosti 
pracovných skupín pri pripomienkovaní rôznych dokumentov, v roku 2013 napr. dokumentu OECD 
Guidance on the GLP Requirements for Peer Review of Histopathology a Relationship between the 
OECD GLP Principles and ISO/IEC 17025. 

Zástupca SNAS sa zúčastňuje rokovaní Koordinačného výboru na Ministerstve zahraničných vecí, 
k záležitostiam týkajúcich sa OECD a SLP. V roku 2013 sa uskutočnilo každoročné zdokonaľovacie 
školenie inšpektorov SLP, kde boli aktuálne prednášané informácie z rokovaní OECD a EK, z riešenia 
technických problémov pri inšpekciách ako aj z tréningového Kurzu OECD, ktorý bol v tomto roku 
zameraný na informačné technológie a činnosť útvarov zabezpečenia kvality. Pre Slovenskú 
zdravotnícku univerzitu v Bratislave bol v spolupráci s inšpektormi, podobne pripravený Tematický 
kurz č. 1 2027 – požiadavky SLP v dobe informačných technológií, ktorého sa zúčastnilo 45 zástupcov 
testovacích pracovísk z celého Slovenska. 
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6 Prijaté žiadosti o akreditačné služby SNAS 
Prehľad počtu prijatých žiadostí o akreditačné služby SNAS v rámci jednotlivých oblastí akreditácie 
a žiadostí o vydanie osvedčenia o dodržiavaní zásad SLP v roku 2013 znázorňuje nižšie uvedená 
tabuľka. 
 

Oblasť akreditácie 

Počet žiadostí o 

akreditáciu reakreditáciu 
rozšírenie 

akreditácie 
predbež. 

posúdenie SPOLU 

Kalibračné laboratóriá 5 9 2 - 16 

Skúšobné laboratóriá 21 36 24 - 81 

Medicínske laboratóriá 3 7 8 - 18 

Organizátori skúšok spôsobilosti 2 1 - - 3 

Inšpekčné orgány - 4 1 - 5 

Certifikačné orgány certifikujúce 
produkty 

1 5 1 - 7 

Certifikačné orgány 
certifikujúce 
systémy 
manažérstva 

QMS 1 6 1 - 8 

AQAP - - - - 0 

pri zváraní - - 1 - 1 

SFCS - 2 - - 2 

pre ZP. - - - - 0 

EMS 1 6 - - 7 

ISMS 1 - - - 1 

OH&S MS 1 4 2 - 7 

FSMS - 3 2 - 5 

Certifikačné orgány certifikujúce osoby 1 4 3 - 8 

Environmentálni overovatelia - - - - 6 

Plnenie notif./autoriz. požiadaviek - 6 1 - 7 

Dodržiavanie zásad SLP 1 3 - - 4 

S P O L U 44 96 46 0 186 
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7 Osvedčenia o akreditácii a o dodržiavaní 
zásad SLP 

K 31.12.2013 bolo 506 platných osvedčení o akreditácii. Stav akreditácií v jednotlivých oblastiach 
dokumentujú nižšie uvedené tabuľky 
 

Prehľad platných osvedčení o akreditácii a osvedčení o dodržiavaní zásad SLP v roku 
2013 
 

Oblasť akreditácie 
Počet platných 

osvedčení  

Kalibračné laboratóriá  49 

Skúšobné laboratóriá 219 

Medicínske laboratóriá 36 

Organizátori skúšok spôsobilosti 3 

Inšpekčné orgány 28 

Certifikačné orgány certifikujúce produkty 26 

Certifikačné orgány certifikujúce 
systémy manažérstva 

QMS 32 

AQAP 2 

pri zváraní 4 

SFCS 1 

pre ZP 2 

EMS 22 

ISMS 5 

OH&S MS 22 

FSMS 7 

Certifikačné orgány certifikujúce osoby 18 

Environmentálni overovatelia 1 

Overovatelia emisií skleníkových plynov 5 

Plnenie notifikačných/autorizačných požiadaviek 12 

Dodržiavanie zásad SLP 12 

S P O L U 506 

 
Prehľad počtu platných osvedčení o akreditácii v rokoch 2011 až 2013 
 

Oblasť akreditácie 
Počet platných osvedčení 

k 31.12.2011 k 31.12.2012 k 31.12.2013 

Kalibračné laboratóriá 54 50 49 

Skúšobné laboratóriá 218 214 219 

Medicínske laboratóriá 26 31 36 

Organizátori skúšok spôsobilosti 2 2 3 

Inšpekčné orgány 32 30 28 

CO certifikujúce produkty 30 27 26 

CO certifikujúce systémy manažérstva 109 101 97 

CO certifikujúce osoby 16 18 18 

Environmentálni overovatelia 1 1 1 

Overovatelia emisií skleníkových plynov - - 5 

Plnenie notifikačných/autorizačných 
požiadaviek 14 15 12 

Dodržiavanie zásad SLP 11 13 12 

S P O L U 513 502 506 
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V roku 2012 SNAS pozastavila akreditáciu v šiestich prípadoch z dôvodu neplnenia akreditačných 
požiadaviek, z organizačných dôvodov alebo na vlastnú žiadosť akreditovaného subjektu. 
Rozhodnutím bolo zrušených sedem udelených akreditácií.  
 

 
 
SNAS v súlade s pravidlami cezhraničnej akreditácie vykonáva akreditačnú činnosť aj v zahraničí. 
Prehľad platných osvedčení vydaných SNAS v rámci cezhraničnej akreditácie k 31.12.2013 
znázorňuje tabuľka: 
 

Oblasť akreditácie 

B
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o

 

B
u

lh
ar

sk
o

 

Č
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o
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n
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U
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a 

U
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e
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an

 

C
e
lk

o
v
ý
 s

ú
č
e
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Kalibračné laboratóriá            1       1 

Skúšobné laboratóriá 2 1   4 1     2   10 

Inšpekčné orgány             1     1 

Certifikačné orgány certifikujúce osoby             1     1 

Certifikačné orgány certifikujúce QMS                 1 1 

Plnenie notifikač./autorizač. požiadaviek     1             1 

Organizátori skúšok spôsobilosti   1               1 

Dodržiavanie zásad SLP           1   2   3 

Celkový súčet 2 2 1 4 1 2 2 4 1 19 
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8 Medzinárodná spolupráca SNAS 

8.1  Súčasná pozícia SNAS v medzinárodnom kontexte a jeho medzinárodné 
aktivity v r. 2013 

SNAS je riadny člen medzinárodných organizácií EA (Európska spolupráca na akreditáciu), ILAC 
(Medzinárodná spolupráca na akreditáciu laboratórií), IAF (Medzinárodné akreditačné fórum) 
a signatárom všetkých doteraz existujúcich dohovorov týchto organizácií o vzájomnom uznávaní MLA 
a MRA:  

- EA MLA pre oblasti akreditácie kalibračných a skúšobných laboratórií, 

- EA MLA pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich systémy 
manažérstva kvality, 

- EA MLA pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich systémy 
environmentálneho manažérstva, 

- EA MLA pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich produkty, 

- EA MLA pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich osoby, 

- EA MLA pre oblasť akreditácie inšpekčných orgánov, 

- ILAC MRA pre oblasti akreditácie kalibračných a skúšobných laboratórií, 

- ILAC MRA pre oblasť akreditácie inšpekčných orgánov, 

- IAF MLA pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich produkty, 

- IAF MLA pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich systémy 
manažérstva kvality, 

- IAF MLA pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich systémy 
environmentálneho manažérstva. 

SNAS aj v roku 2013 plnila všetky členské záväzky aj záväzky signatára, aby si udržala svoj status 
poskytovateľa medzinárodne uznávaných akreditácií.  

SNAS ako člen EA, ILAC, IAF a FALB (Fórum akreditačných a licenčných orgánov) sa povinne 
zúčastňovala na zasadnutiach všetkých výborov, pracovných skupín a valných zhromaždení týchto 
medzinárodných organizácií a intenzívne spolupracovala na pripomienkovaniach pripravovaných 
povinných aplikačných dokumentov alebo prieskumoch a poskytovala svojich odborných pracovníkov, 
ktorí majú od EA udelený status evaluátora ako členov evaluačných tímov na účely evaluácie/re-
evaluácie iných akreditačných orgánov. 

 

V roku 2013 SNAS začala poskytovať akreditáciu overovateľov emisií skleníkových plynov, ktorá bude 
v 2014 pokrytá taktiež dohodou EA MLA o vzájomnom uznávaní.  

 

V oblasti cezhraničnej akreditácie SNAS aj v roku 2013  

 rozvíjala spoluprácu s akreditačnými orgánmi krajín EÚ a EFTA zameranú na vzájomnú 

výmenu informácií, skúseností, odborných posudzovateľov v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (napr. s akreditačnými orgánmi Českej republiky, 

Slovinska, Srbska, Maďarska, Bulharska, Talianska, Nemecka, Veľkej Británie), 

 prostredníctvom bilaterálnych zmlúv o spolupráci aktívne pomáhala v Spoločenstve 

nezávislých štátov pri zriaďovaní akreditačných orgánov a odbornej príprave ich personálu, 

vrátane poskytnutia akreditačných služieb, ak to bolo v požiadavkách, akreditačným orgánom 

Kazachstanu, Bieloruska, Moldavska, Uzbekistanu, Ukrajiny, Ruska, 

 pokračovala v spolupráci na prevode subjektov akreditovaných zahraničným akreditačným 

orgánom pod správu domáceho akreditačného orgánu v súlade s nariadením EP č. 765/2008 

alebo pri žiadostiach o vykonanie svedeckých posúdení, príp. dohľadov vo forme subdodávky 

v súlade s príslušnými medzinárodnými dokumentmi EA-2/13, ILAC-G21, IAF GD 3 s UKAS 

(Veľká Británia), ČIA (Česká republika), SA (Slovinsko), ATS (Srbsko), NAT (Maďarsko), 

DAkkS (Nemecko), NABCB (India), ACCREDIA (Taliansko).  
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8.2 Prehľady účasti na podujatiach v zahraničí 

 
Zasadnutia orgánov medzinárodných organizácií 
 

P.č. Podujatie Krajina Mesiac 

1 EA CC  Srbsko marec 

2 Zasadnutie EA IC Srbsko marec 

3 Zasadnutie WG GLP EC Belgicko marec 

4 Zasadnutie EA LC WG ILC calibration Veľká Británia marec 

5 Zasadnutie EA LC pre laboratóriá Lotyšsko marec 

6 Zasadnutie EA HHC Belgicko marec 

7 Zasadnutie WG GLP OECD Francúzsko apríl 

8 Zasadnutie ILAC ARC, ILAC -IC Nemecko apríl 

9 Zasadnutie FALB Turecko apríl 

10 Zasadnutie EA MAC Estónsko apríl 

11 Zasadnutie EA GA Francúzsko máj 

12 Zasadnutie GLOBALG.A.P. Francúzsko september 

13 Zasadnutie EA LC pre laboratóriá Belgicko september 

14 Zasadnutie FALB Litva október 

15 Zasadnutie IAF/ILAC GA Kórejská republika október 

16 Zasadnutie Výboru EA pre certifikáciu CC Španielsko október 

17 Zasadnutie Výboru EA IC Španielsko október 

18 Zasadnutie HHC Nemecko október 

19 Zasadnutie EA MAC Holandsko október 

20 OECD Školenie pre inšpektorov GLP Japonsko október 

21 Zasadnutie EA GA Nórsko november 
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9 Vzdelávacie a školiace aktivity SNAS  

9.1 Školenia posudzovateľov SNAS 

SNAS v roku 2013 uskutočnil 17 školení pre vedúcich posudzovateľov, posudzovateľov, expertov 
a pre vedúcich inšpektorov a inšpektorov SLP. Prehľad uskutočnených školení je uvedený v tabuľke: 
 

Názov školenia Norma Miesto konania 
Dátum 

konania 

Zdokonaľovacie školenie VP a P SNAS: 
Akreditácia organizátorov skúšok 
spôsobilosti podľa ISO/IEC 17043:2010 

ISO/IEC 17043: 2010 SNAS Bratislava 9.1.2013 

Zdokonaľovacie školenie posudzovateľov: 
Akreditácia certifikačných orgánov 
certifikujúcich systémy manažérstva  
podľa ISO/IEC 17021: 2012 
(ISO/IEC 27006: 2011, ISO/TS 22003: 
2007) 

ISO/IEC 17021: 2012 SNAS Bratislava 4.2.2013 

Základné školenie posudzovateľov, 2. časť: 
Akreditácia overovateľov emisií 
skleníkových plynov podľa ISO 14065: 
2007 

ISO 14065: 2007 SNAS Bratislava 18.-20.3.2013 

Zdokonaľovacie školenie posudzovateľov: 
Akreditácia certifikačných orgánov 
certifikujúcich osoby podľa ISO/IEC 17024: 
2012 

ISO/IEC 17024: 2012 SNAS Bratislava 13.5.2013 

Základné školenie posudzovateľov, 2. časť: 
Akreditácia certifikačných orgánov 
certifikujúcich osoby podľa ISO/IEC 17024: 
2012 

ISO/IEC 17024: 2012 SNAS Bratislava 13.-15.5.2013 

Zdokonaľovacie školenie posudzovateľov: 
Akreditácia certifikačných orgánov 
certifikujúcich produkty  
podľa ISO/IEC 17065: 2012 

ISO/IEC 17065: 2012 SNAS Bratislava 3.6.2013 

Základné školenie posudzovateľov, 2. časť: 
špecializovaná -Akreditácia certifikačných 
orgánov certifikujúcich produkty  
podľa ISO/IEC 17065: 2012 

ISO/IEC 17065: 2012 SNAS Bratislava 3., 6.-7.6.2013 

Základné školenie posudzovateľov SNAS, 
1. časť: všeobecná 

- SNAS Bratislava 4.-5.6.2013 

Základné školenie posudzovateľov SNAS, 
2. časť: špecializovaná – kalibračné, 
skúšobné a medicínske laboratóriá 

ISO/IEC 17025: 2005 SNAS Bratislava 6.-7.6.2013 

Zdokonaľovacie školenie posudzovateľov: 
Akreditácia certifikačných orgánov 
certifikujúcich systémy manažérstva  
podľa ISO/IEC 17021: 2012 
(ISO/IEC TS 17021-2: 2012, IAF MD 5: 
2013,  
IAF MD 10: 2013, IAF MD 11: 2013, EA-
6/02: 2013) 

ISO/IEC 17021: 2012 
SNAS Bratislava 13.6.2013 

Zdokonaľovacie školenie VP SNAS: 
Akreditácia overovateľov emisií 
skleníkových plynov (Aktualizované 
dokumenty SNAS, Pokyny a vzory Komisie 
k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 600/2012/EÚ 
a č. 601/2012/EÚ) 

- SNAS Bratislava 18.9.2013 

Zdokonaľovacie školenie VP a P SNAS: 
ISO 15189:2012 ISO 15189:2012 SNAS Bratislava 16.9.2013 

Zdokonaľovacie školenie VP a P: ISO/IEC 
17043:2010 

ISO/IEC 17043:2010 SNAS Bratislava 19.9.2013 
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Názov školenia Norma Miesto konania 
Dátum 

konania 

Zdokonaľovacie školenie VP a P: 
Aktualizácia dokumentov SNAS IP-2 
Príprava a riadenie posudzovania 

- SNAS Bratislava 20.9.2013 

Zdokonaľovacie školenie VP a 
P:Aktualizácia predpisov SNAS; IP -2 
Príprava a riadenie posudzovania 

- SNAS Bratislava 27.9.2013 

Zdokonaľovacie školenie posudzovateľov 
SNAS: Akreditácia environmentálnych 
overovateľov 

- SNAS Bratislava 13.12.2013 

Zdokonaľovacie školenie SNAS pre 
inšpektorov SLP SLP SNAS Bratislava 2.12.2013 

 

9.2 Interné školenia zamestnancov SNAS 

V roku 2013 boli uskutočnené 8 interných školení pre pracovníkov SNAS, ich prehľad je uvedený 
v tabuľke: 

Témy školenia  Miesto konania Dátum konania 

Zákon o akreditácii č. 505/2009 Z. z. 
Zákon o správnom konaní 

Piešťany 29.1.2013 

Zmeny v internej dokumentácii SNAS Piešťany 29.1.2013 

Základné školenie interných audítorov (ISO/IEC 17011, 
ISO 19011) – 1. časť: teoretická 

SNAS Bratislava 16.7.2013 

Základné školenie interných audítorov (ISO/IEC 17011, 
ISO 19011) – 2. časť: praktická 

SNAS Bratislava 17.7.2013 

Zdokonaľovacie školenie interných audítorov SNAS SNAS Bratislava 7.8.2013 

Zdokonaľovacie školenie v oblasti akreditácie pre účely 
notifikácie 

SNAS Bratislava 4.12.2013 

Zákon č.307/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
505/2009 Z. z. a jeho dopad na činnosť SNAS 
Zákon o správnom konaní 

SNAS Bratislava 4.12.2013 

Zmeny v internej dokumentácii SNAS SNAS Bratislava 4.12.2013 

 

10 Systém manažérstva kvality SNAS 

10.1 Dokumentácia SNAS 

V roku 2013: 
- bolo zaktualizovaných 110 interných dokumentov,  

- bolo vydaných 21 nových interných dokumentov,  

- bolo zrušených 10 interných dokumentov. 
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Prehľad revízie interných riadených dokumentov SNAS v r. 2013 
 

Druh riadeného dokumentu 
Dokumenty Zrušené 

dokumenty Nové Aktualizované 

Príručka kvality - 1 - 

Národný program kvality SR - - - 

Rozhodnutia riaditeľa – Politiky 10 24 3 

Rozhodnutia riaditeľa – Štatúty 1 13 1 

Rozhodnutia riaditeľa – Ostatné - 8 - 

Interné smernice 1 4 - 

Interné predpisy 3 25 - 

Metodické smernice na akreditáciu: 

- všeobecné a prierezové - 8 1 

- laboratóriá - 7 4 

- inšpekčné orgány - 2 - 

- certifikačné orgány 3 10 1 

- správna laboratórna prax - 1 - 

- environmentálni overovatelia  - 4 - 

- notifikované orgány - - - 

- overovatelia GHG 3 3 - 

S P O L U 21 110 10 

 

10.2 Interné audity 

V roku 2013 bolo celkovo vykonaných 23 interných auditov, z toho 8 horizontálnych, 7 vertikálnych a 8 
svedeckých auditov. 

Horizontálne interné audity boli zamerané na kontrolu implementácie všetkých ustanovení normy 
ISO/IEC 17011 a požiadaviek medzinárodných organizácii v oblasti akreditácie (EA, ILAC, IAF) do 
interných politík, postupov a zásad SNAS. 

Vertikálne interné audity boli zamerané na preskúmanie záznamov z vykonaných posudzovaní v 
jednotlivých oblastiach akreditácie. 

Účelom svedeckých interných auditov bolo preverenie aplikácie záväzných politík, postupov a zásad v 
praxi pozorovaním výkonu posudzovania na mieste v 5 naplánovaných oblastiach akreditácie a v 2 
procesoch rozhodovania vo veci akreditácie.  

Protokoly, záznamy a výsledky z tejto činnosti sú súčasťou spisového materiálu oddelenia manažéra 
kvality SNAS.  

 

10.3 Sťažnosti 

V roku 2013 bolo na SNAS podaných 11 sťažností (z toho 4 na činnosť SNAS, 7 na subjekty 
akreditované SNAS) a 3 odvolania sa proti rozhodnutiu riaditeľa SNAS  

Všetky boli riešené nestranne a nezávisle ad-hoc vymenovanými komisiami a každému podávateľovi 
bola v stanovenom čase zaslaná odpoveď.  
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11 Komunikačné aktivity SNAS 

11.1 Prehľad prednáškovej činnosti zamestnancov SNAS  

Prednášková činnosť pracovníkov SNAS patrí medzi aktivity, ktoré podporujú a prezentujú činnosti 
SNAS. V roku 2013 bolo prednesených na školeniach, seminároch, odborných kurzoch, konferenciách 
celkovo 35 prednášok. Nižšie je uvedený prehľad aktivít v tejto oblasti za rok 2013.  
 

Prednášková činnosť 

Meno prednášateľa Názov prednášky 
Názov semináru / 
konferencie / odb. 
kurzu / zasadania 

Miesto a 
termín 
konania 

Bočanová Dagmar, Ing. Preskúmanie manažmentom 

Seminár: Činnosť 
manažéra kvality v 

akreditovaných 
subjektoch 

SMU 
Bratislava 
19.-20.3. 

2013 

Bočanová Dagmar, Ing. 
Evidencia a kontrola nápravných 
a preventívnych opatrení 

Seminár: Činnosť 
manažéra kvality v 

akreditovaných 
subjektoch 

SMU 
Bratislava 
19.-20.3. 

2013 

Bočanová Dagmar, Ing. 
Príprava interného auditu v SL a 
KL 

Seminár: Činnosť 
interných audítorov 
v akreditovaných SL 

a KL 

SMU 
Bratislava 
16.-18.4. 

2013 

Bočanová Dagmar, Ing. 
Význam a spôsoby verbálnej 
a neverbálnej komunikácie 
v procese auditu 

Seminár: Činnosť 
interných audítorov 
v akreditovaných SL 

a KL 

SMU 
Bratislava 
16.-18.4. 

2013 

Bočanová Dagmar, Ing. 
Výboj akreditácie 
v medzinárodnom kontexte 

Aktív SNAS 
Vyhne, 

19.6.2013 

Bočanová Dagmar, Ing. 
Norma EN ISO/IEC 17025 a 
súvisiace predpisy 

Seminár: Činnosť 
manažéra kvality v 

akreditovaných 
subjektoch 

SMU 
Bratislava 

6.-7.11.2013 

Bočanová Dagmar, Ing. Úvod do systémov manažérstva 

Seminár: Činnosť 
manažéra kvality v 

akreditovaných 
subjektoch 

SMU 
Bratislava 

6.-7.11.2013 

Bočanová Dagmar, Ing. 

Normy a predpisy pre interné 
audity 
Účel a význam interných auditov 
v akreditovanom laboratóriu 

Seminár: Činnosť 
interných audítorov 
v akreditovaných SL 

a KL 

SMU 
Bratislava 
12.-14.11. 

2013 

Bočanová Dagmar, Ing. 
Realizácia interného auditu v SL a 
KL 

Seminár: Činnosť 
interných audítorov 
v akreditovaných SL 

a KL 

SMU 
Bratislava 
12.-14.11. 

2013 

Bočanová Dagmar, Ing. 
Význam a spôsoby verbálnej 
a neverbálnej komunikácie 
v procese auditu 

Seminár: Činnosť 
interných audítorov 
v akreditovaných SL 

a KL 

SMU 
Bratislava 
12.-14.11. 

2013 

Czocher Tibor, Ing., MPH 

Nový postup pri posudzovaní 
kompetentnosti laboratórií. 
Implementácia nových 
dokumentov. 

XXXVIII. 
zhromaždenie 

a konferencia KZ 
SR 

Starý 
Smokovec 
24.4.2013 
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Czocher Tibor, Ing., MPH 

Nová politika SNAS v oblasti 
nadväznosti meraní. 
Nový postup pri posudzovaní 
kompetentnosti laboratórií. 

Odborný 
a rekvalifikačný 

seminár: 
Zabezpečenie 

kvality výsledkov 
merania v SL a nové 

prístupy 
k akreditácii. 

Eurachem-Slovakia 

Bratislava 
11.6.2013 

Czocher Tibor, Ing., MPH 

Vývoj v oblasti akreditácie 
skúšobných, kalibračných 
a medicínskych laboratórií, 
inšpekčných orgánov 
a organizátorov skúšok 
spôsobilosti. 

Aktív SNAS. 
Vyhne 

19.6.2013 

Czocher Tibor, Ing., MPH 

ISO 15189:2012, Nové vydanie 
normy. 
Politiky SNAS, Akreditácia 
medicínskych laboratórií. 
Prechod na ISO 15189:2012. 

Seminár SNAS: 
Akreditácia 

medicínskych 
laboratórií. 

Posudzovanie 
plnenia požiadaviek 

normy ISO 
15189:2012. 

Bratislava 
17.9.2013 

Czocher Tibor, Ing., MPH 
Slovak National Accreditation 
Service as a Part of the Quality 
Infrastructure. 

Slovak Aid: 
Informative meeting. 

Study visit CETIR 

Bratislava 
21.10.2013 

Czocher Tibor, Ing., MPH 

Nové a aktualizované dokumenty 
SNAS. 
Opakované nedostatky 
identifikované pri 
posudzovaniach SNAS. 

XXXIX. 
zhromaždenie 

a konferencia KZ 
SR 

Turčianske 
Teplice 

20.11.2013 

Foríšeková Kvetoslava, 
Ing. 

Vývoj v oblasti správnej 
laboratórnej praxe 

Aktív SNAS, 
plenárne zasadnutie 

Vyhne 
19.– 20.6.13 

Foríšeková Kvetoslava, 
Ing. 

Najčastejšie nedostatky zistené 
pri inšpekciách dodržiavania 
zásad SLP 

Aktív SNAS, sekcia 
SLP 

Vyhne 
19.– 20.6.13 

Foríšeková Kvetoslava, 
Ing. 

Požiadavky SLP v dobe 
informačných technológií, 
inšpekcia IT 

Tematický kurz č. 1 
2027 – 

SZU 
Bratislava, 
12.11.13 

Foríšeková Kvetoslava, 
Ing. 

Aktuálna legislatíva SLP (zákon 
67/2010 Z.z., nariadenie vlády 
320/2010 Z.z., nariadenie vlády 
92/2012 Z.z.) 

Školenie 
inšpektorov SLP 

SNAS 
Bratislava, 

2.12.13 

Foríšeková Kvetoslava, 
Ing. 

Informačné technológie a SLP – 
vývoj od publikovania Guideline 
o počítačových systémoch z roku 
1995, harmonizácia postupov 
v rámci OECD vyplývajúca 
z tréningového kurzu OECD 2013 

Školenie 
inšpektorov SLP 

SNAS 
Bratislava, 

2.12.13 

Foríšeková Kvetoslava, 
Ing. 

Inšpekcia IT v testovacom 
pracovisku – harmonizácia 
postupov v rámci OECD 
vyplývajúca z tréningového kurzu 
OECD 2013 

Školenie 
inšpektorov SLP 

SNAS 
Bratislava, 

2.12.13 

Foríšeková Kvetoslava, 
Ing. 

Inšpekcia QA v testovacom 
pracovisku – harmonizácia 
postupov v rámci OECD 
vyplývajúca z tréningového kurzu 
OECD 2013 

Školenie 
inšpektorov SLP 

SNAS 
Bratislava, 

2.12.13 

Foríšeková Kvetoslava, 
Ing. 

Краткое введение в GLP 
Prednáška pre 

delegátov 
Rusakreditacie,RF 

SNAS 
Bratislava, 
10.12.13 
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Foríšeková Kvetoslava, 
Ing. 

Национальная программа 
соблюдения принципов GLP в 
СР 

prednáška pre 
delegátov 

Rusakreditacie, RF 

SNAS 
Bratislava, 
10.12.13 

Foríšeková Kvetoslava, 
Ing. 

Самые частые недостатки, 
обнаруженные при инспекциях 
на соблюдение принципов GLP 

prednáška pre 
delegátov 

Rusakreditacie, RF 

SNAS 
Bratislava, 
10.12.13 

Richter Karol, Ing., CSc. 
Vyjadrovanie výsledkov meraní – 
Neistoty merania, legislatíva, 
aktuálne zmeny 

Aktuálne trendy 
legislatívy 
metrológie, 

štandardizácie 
a informácie v 
potravinárstve 

SPU Nitra, 
19.11.2013 

Martin Senčák, Mgr. 
Akreditácia ako podpora 
bezpečnosti technických 
zariadení 

Konferencia TI – 
Bezpečnosť 
technických 
zariadení 

Vyhne, 
17.4.2013 

Martin Senčák, Mgr. 
Akreditácia a jej prínos pre 
laboratória 

XXXVIII. 
zhromaždenie 

a konferencia KZ 
SR 

Starý 
Smokovec 
24.4.2013 

Martin Senčák, Mgr. 
Akreditácia a jej prínos pre 
laboratória 

Fórum metrológov 21.5.2013 

Martin Senčák, Mgr. 
SNAS a jej postavenie v systéme 
akreditácie 

Základné školenie 
SNAS, 

4.6.2013 

Martin Senčák, Mgr. 

Akreditácie a jej význam pri 
pôsobení akreditovanej 
organizácie tretej strany v  
procese inšpekcie/certifikácie 

Seminár TUV 
Vysoké 
Tatry, 

6.6.2013 

Martin Senčák, Mgr. Úlohy SNAS v budúcom období Eurachem 
Bratislava 
11.6.2013 

Martin Senčák, Mgr. Informácia o činnosti SNAS Aktív SNAS 
Vyhne 
19.6.13 

Martin Senčák, Mgr. 
Akreditácia poverených 
technických služieb overovania 
vozidiel 

11. medzinárodná 
konferencia  
Skúšanie a 

homologizácia 
motorových 

vozidiel v 
medzinárodných 

súvislostiach 

Nitra, 
3.10.2013 

 

11.2 Semináre SNAS 

V roku 2013 SNAS zorganizovala 3 semináre, ktorých sa zúčastnilo 63 zástupcov akreditovaných 
subjektov, ich prehľad je uvedený v tabuľke: 

Názov semináru  Miesto konania Dátum konania 

Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu 
osôb (ISO/IEC 17024:2012) 

SNAS Bratislava 20.5.2013 

Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu 
produktov, procesov a služieb (ISO/IEC 17065:2012) 

SNAS Bratislava 10.6.2013 

Akreditácia medicínskych laboratórií; Posudzovanie plnenia 
požiadaviek normy ISO15189:2012 

SNAS Bratislava 17.9.2013 
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12 Hospodárenie SNAS 
V roku 2013 SNAS hospodáril v súlade so schváleným rozpočtom nákladov a výnosov. 

Výnosy v roku 2013 dosiahli výšku 1 482 343 EUR, čo predstavuje 100,4 % plnenia plánu. Najväčší 
podiel na výnosoch majú tržby za dohľady v celkovej výške 573 189 EUR.  

Náklady v roku 2013 dosiahli výšku 1 479 404 EUR, čo predstavuje 100,2 % plnenia plánu. Členské 
príspevky do ILAC, IAF, EA predstavovali v roku 2013 spolu 22 503 EUR. 

Hospodársky výsledok SNAS za rok 2013 je zisk vo výške 2938 EUR a navrhujeme ho vložiť do fondu 
investícií a rozvoja. 

Hospodárenie SNAS za rok 2013 je detailnejšie rozpracované v Účtovnej závierke SNAS za rok 2013 
a vo Výročnej správe o hospodárení SNAS za rok 2013. 

 
Odborová organizácia  
 

V súlade s § 231 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce v znení neskorších predpisov a v súlade 
so zákonom č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola v januári 
2013 medzi SNAS a základnou odborovou organizáciou ZO SLOVES SNAS uzatvorená Kolektívna 
zmluva na rok 2013. Kolektívna zmluva na rok 2013 upravila pracovnoprávne vzťahy, mzdové 
podmienky a využívanie sociálneho fondu nad rámec daný Zákonníkom práce. 

Kolektívna zmluva riešila podmienky využívania pružného pracovného času (37,5 h/týždeň), 
predĺženie dovolenky o 5 pracovných dní nad výmeru uvedenú v Zákonníku práce, ako aj poskytnutie 
pracovného voľna s náhradou priznanej mzdy nad rámec ustanovený Zákonníkom práce. 

V rámci spolupráce zástupcov odborovej organizácie a vedenia SNAS, ako aj pri plnení ustanovení 
Kolektívnej zmluvy nevznikli v priebehu roka žiadne problémy. Všetky benefity dohodnuté v uzavretej 
Kolektívnej zmluve boli efektívne uplatnené. 
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13 Externé audity 

13.1 Evaluácia EA, FALB a OECD 

Plánovaná re-evaluácia SNAS vo všetkých oblastiach rozsahu EA MLA bola EA MAC presunutá zo 
septembra 2013 na február 2014.  

Prvá evaluácia SNAS v novej oblasti akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov je plánovaná 
na jún 2014. 

Re-evaluácia FALB je plánovaná na september 2014 a vzájomné hodnotenie OECD (on-site visit) je 
plánované na rok 2015. 

 

13.2 Kontrola nad správou registratúry 

V roku 2013 nebola vykonaná žiadna kontrola nad správou registratúry. Najbližšia kontrola nad 
správou registratúry je plánovaná na rok 2015. 
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14 Celkové zhodnotenie roku 2013 a výhľad na 
najbližšie roky 

14.1 Celkové hodnotenie roku 2013 

Pôsobenie SNAS a jej činnosti v roku 2013 boli plne v súlade s jej poslaním poskytovať akreditáciu 
orgánov posudzovania zhody v zmysle medzinárodnej normy EN ISO/IEC 17011: „Všeobecné 
požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody“ a zákona č. 505/2009 Z. 
z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa do 
právneho poriadku Slovenskej republiky transponovala nová politika Európskej únie v oblasti 
akreditácie výrazne posilňujúca význam a vážnosť akreditácie v európskom kontexte schválením 
Nariadenia EP a R (ES) č. 765/2008. 

SNAS svojou činnosťou zastáva dôležitú úlohu v národnom systéme posudzovania zhody pri 
akreditácii právnických a fyzických osôb pôsobiacich v regulovanej a neregulovanej oblasti. SNAS sa 
snaží nájsť ďalšie oblasti činností vhodné na akreditáciu a uskutočňuje kroky pre jej aplikáciu. 
Začiatkom roku 2013 bol SNAS definitívne pripravený vykonávať v praxi novú oblasť akreditácie – 
verifikáciu (akreditácia overovateľov emisií skleníkových plynov). Oblasť verifikácie bude v blízkej 
dobe pokrytá MLA EA o vzájomnom uznávaní.  

V roku 2013 bola v SNAS prijatá nová organizačná štruktúra. Jej hlavnou črtou bolo oddelenie 
procesu posudzovania od procesu prípravy posudzovania. Vznikla funkcia gestor, ktorého úlohou je 
riadiť proces akreditačného posudzovania. Taktiež bola zriadená funkcia odborný garant, ktorého 
úlohou je zabezpečovať implementáciu relevantných medzinárodných dokumentov do praxe v určenej 
oblasti odbornej garancie a kontrolovať a potvrdzovať správnosť výstupov spracovaných v oblasti 
odbornej garancie. V tejto súvislosti bola vykonaná kompletná revízia riadenej dokumentácie. 

V záujme podpory akreditácie ako prostriedku posudzovania spôsobilosti subjektov posudzovania 
zhody v regulovanej oblasti SNAS zintenzívnil spoluprácu s notifikujúcimi autoritami v oblasti 
akreditácie pre účely notifikácie týkajúcej sa európskych smerníc Nového prístupu. 

Mnohé ministerstvá podmienili výkon určitých zodpovedných kontrolných činností – vykonávaných 
podľa ich vyhlášok alebo na základe nimi pripravených zákonov - akreditáciou SNAS. Ide najmä o 
činnosť v rámci rezortov pôdohospodárstva, zdravotníctva, životného prostredia a štátneho overovania 
kvality. 

Všetky úlohy vytýčené SNAS na rok 2013 boli splnené alebo sú priebežne dlhodobo plnené. 

 

14.2 Výhľad na rok 2014 

Medzi najdôležitejšie aktivity SNAS v roku 2014 bude patriť zavádzanie nového informačného 
systému. So zavedením tohto systému sa sprehľadní celý proces akreditácie od samotného prijatia 
žiadosti až po rozhodnutie vo veci udelenia akreditácie.  

Bude nevyhnutné zaviesť systémové opatrenia na zjednodušenie procesu akreditácie, pričom 
požiadavky vyplývajúce z medzinárodných dokumentov musia byť dodržané.  

Nasledujúci rok bude pre SNAS rokom evaluácií. Na rok 2014 je pre SNAS plánovaná re-evaluácia 
pre oblasť EA MLA (február), evaluácia pre novú oblasť akreditácie GHG – overovatelia emisií 
skleníkových plynov (jún) a re-evaluácia FALB pre oblasť environmentálnych overovateľov EMAS 
(september). 

Zavedením nového spôsobu určovania ceny za akreditáciu bude v roku 2014 veľmi dôležité zvládnuť 
prechodné obdobie a následne zabezpečiť správnu implementáciu novej filozofie tvorby ceny.  

Naďalej bude SNAS klásť veľký dôraz na vzdelávanie posudzovateľov a ich jednotnú interpretáciu 
požiadaviek medzinárodných dokumentov, podľa ktorých sa vykonáva akreditácia.  

Stalo sa už tradíciou, že pri príležitosti svetového dňa akreditácie, ktorý pripadá na 9. jún, SNAS 
usporadúva AKTÍV SNAS. Mottom svetového dňa je „Akreditácia poskytuje dôveru v každodennom 
živote“.  

Organizačná štruktúra a personálne obsadenie SNAS dávajú predpoklad, že úlohy, ktoré stoja pred 
SNAS v roku 2014 budú splnené a SNAS obháji svoje postavenie aj v rámci medzinárodných štruktúr. 
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14.3 Strednodobý výhľad 

Strednodobý výhľad na obdobie rokov 2014 až 2016 predpokladá plnenie týchto zámerov:  

 

a) v oblasti akreditačných činností:  

 trvalé poskytovanie kvalitných akreditačných služieb vo všetkých oblastiach, ktoré sú 

vyžadované v národnom hospodárstve,  

 zabezpečenie posudzovania v nových oblastiach akreditácie, prieskum potrieb rezortov v 

oblasti akreditačných služieb a zvyšovanie povedomia o pridanej hodnote akreditácie, 

 úzka a efektívna spolupráca s regulačnými autoritami Slovenskej republiky, najmä s Úradom 

pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, s Ministerstvom dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva 

Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v záujme 

aplikácie akreditácie v regulovanej sfére a pri overovaní a monitorovaní súladu testovacích 

pracovísk so zásadami správnej laboratórnej praxe, 

 zintenzívnenie spolupráce so zainteresovanými stranami a spoločná príprava nových 

akreditačných schém pre nové oblasti akreditácie,  

 zintenzívnenie využívania akreditácie zo strany regulačných autorít pri preverovaní odbornej 

spôsobilosti subjektov. 

b) v oblasti legislatívy:  

 presadzovanie využívania akreditácie v regulovanej oblasti zo strany regulačných autorít,  

 aktívna účasť SNAS pri tvorbe jednotného právneho rámca pre akreditáciu v regulovanej 

oblasti. 

c) v oblasti medzinárodnej akceptácie:  

 zabezpečenie trvalého uznania SNAS v celosvetovom meradle, na základe medzinárodných 

dohôd a dohovorov o vzájomnom uznávaní EA, ILAC, IAF a FALB vo všetkých oblastiach 

akreditácie, v ktorých je SNAS signatárom, 

 plnenie záväzkov vyplývajúcich z členstva v ďalších medzinárodných organizáciách - v 

OECD a EÚ, v ich výboroch a pracovných skupinách,  

 udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality pre úspešné podstúpenia 

vzájomných hodnotení organizáciami EA, FALB a OECD.  

d) v oblasti cezhraničnej akreditácie a spolupráce:  

 poskytovanie akreditačných služieb na území krajín, ktoré sú členmi EA, ILAC a IAF alebo 

signatármi dohôd MRA/MLA/BLA len v súlade so zásadami cezhraničnej akreditácie 

stanovenými v nariadení EP a R (ES) č. 765/2008 a v povinných aplikačných dokumentoch 

EA, ILAC a IAF, 

 poskytovanie akreditačných služieb akreditačným orgánom, ktoré nie sú členmi EA, ILAC, 

IAF alebo nie sú signatármi dohôd o vzájomnom uznávaní v súlade so zásadami 

cezhraničnej akreditácie, 

 rozvíjanie spolupráce s akreditačnými orgánmi štátov v regióne ale aj mimo neho v súlade 

so zásadami stanovenými v nariadení EP a R (ES) č. 765/2008 a v povinných aplikačných 

dokumentoch EA, ILAC a IAF. 
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15 Zoznam použitých skratiek 
AQAP  - Allied Quality Assurance Publications 
BLA  - Bilateral Agreement 
BSCA  - Belarusian State Center for Accreditation 
CO  - Certifikačné orgány 
Dakks  - Deutsche Akkreditierungsstelle 
EA  - European co-operation for Accreditation 
EA CC  - Výbor EA pre certifikačné orgány 
EA HHC - Horizontálny harmonizačný výbor EA 
EA IC  - Výbor EA pre inšpekčné orgány 
EA LC  - Výbor EA pre laboratóriá 
EA MAC - Rada EA pre multilaterálne dohovory 
EC/EK  - European Commission 
EFTA  - European Free Trade Association 
EMS  - Environmental Management Systems 
EMAS  - Eco-Management and Audit Scheme 
ES  - Európska smernica 
EN  - Európska norma 
EP  - Európsky parlament 
EÚ  - Európska únia 
FALB  - Fórum akreditačných a licenčných orgánov 
FSMS  - Food Safety Management System 
GLP  - Good Laboratory Practice 
IAF  - International Accreditation Forum 
IC  - International Comparision 
ILAC  - International Laboratory Accreditation Cooperation 
IEC   - International Electrotechnical Commission 
ILC  - Interlaboratory Comparison 
ISMS  - Information Security Management Systems 
ISO  - International Organization for Standardization 
MH SR  - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
MLA  - Multilateral Agreement 
MRA  - Mutual Recognition Arrangement 
OCO  - Odbor certifikačných orgánov a overovateľov 
OLIS  - Odbor akreditácie laboratórií, inšpekčných orgánov a SLP 
OECD  - Organisation for Economic Co-operation and Development 
OH&S MS - Occupational Health and Safety Management Systems 
PT  - Proficiency testing 
R  - Rada 
QMS  - Quality Management Systems 
SAR  - Slovenská akreditačná rada 
SFCS  - Slovak Forest Certification Scheme 
SLP  - Správna laboratórna prax 
SMU  - Slovenský metrologický ústav 
SNAS  - Slovenská národná akreditačná služba 
STU  - Slovenská technická univerzita 
SZU  - Slovenská zdravotnícka univerzita 
UKAS  - United Kingdom Accreditation Service 
ÚNMS SR - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
WG  - Working Group 


