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ÚČEL:  

Tento dokument určuje politiku a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov 

certifikujúcich systémy energetického manažérstva podľa požiadaviek noriem  ISO/IEC 

17021-1: 2015 a ISO 50003: 2021 v súlade s dokumentom IAF MD 24: 2021. 
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1  POLITIKA 

SNAS posudzuje kompetentnosť certifikačných orgánov certifikujúcich systémy energetického 

manažérstva (EnMS) podľa požiadaviek noriem ISO/IEC 17021-1: 2015 a ISO 50003: 2014.  

V máji 2021 bola publikovaná nová verzia normy ISO 50003: 2021, ktorá nahrádza normu ISO 

50003: 2014. 

SNAS, v súlade s požiadavkami prechodu na novú verziu normy ISO 50003: 2021, 

zverejnenými 08.12.2021 v dokumente IAF MD 24: 2021, stanovil prechodné obdobie 30 

mesiacov na implementáciu normy ISO 50003: 2021, ktoré končí 30.11.2023.  

V rámci tohto času, splnením podmienok uvedených nižšie, musia všetky akreditované CO 

plniace požiadavky ISO/IEC 17021-1: 2015 a ISO 50003: 2014 preukázať spôsobilosť 

vykonávať certifikáciu EnMS v súlade s novou verziou normy ISO 50003: 2021, čo SNAS 

preverí počas plánovaných alebo mimoriadnych posudzovaní. V prípade ich plnenia, rozhodne 

o udelení alebo ponechaní akreditácie na výkon certifikácie EnMS podľa požiadaviek normy 

ISO 50001: 2018. 

2  POSTUP PRI POSUDZOVANÍ A TERMÍNY  

Pri podaní novej žiadosti o akreditáciu alebo žiadosti o reakreditáciu bude SNAS od 31.05. 

2022 posudzovať plnenie požiadaviek ISO/IEC 17021-1: 2015 a ISO 50003: 2021 na výkon 

certifikácie podľa normy ISO 50001: 2018. CO akreditované na výkon certifikácie EnMS môžu 

požiadať o posúdenie plnenia požiadaviek ISO 50003: 2021 od 10.03.2022. 

CO akreditované na výkon certifikácie EnMS podľa normy ISO/IEC 17021-1: 2015 a ISO 

50001: 2018 musia najneskôr do 10.03. 2022 písomne oznámiť na SNAS, či zapracovali vo 

svojom systéme manažérstva požiadavky na výkon certifikácie podľa ISO 50003: 2021 alebo 

oznámiť, do akého termínu tieto požiadavky zapracujú, avšak tento termín nesmie prekročiť 

31.05.2023.  

SNAS preverí plnenie požiadaviek normy ISO 50003: 2021  počas plánovaných posudzovaní, 

mimoriadnych posudzovaní alebo preskúmaním dokumentácie. Všetky posudzovania s cieľom 

preverenia plnenia požiadaviek ISO 50003: 2021 budú vykonané najneskôr do 31.07.2023. 
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CO akreditované na výkon certifikácie EnMS musia preukázať pripravenosť na výkon 

certifikácie podľa ISO/IEC 17021-1: 2015  a ISO 50003: 2021 k 30.09.2023 a SNAS najneskôr 

do 30.11.2023 rozhodne o udelení akreditácie na výkon certifikácie EnMS podľa noriem 

ISO/IEC 17021-1: 2015  a ISO 50003: 2021. 

Zistenia z posudzovaní budú klasifikované v súlade so systémom zverejneným SNAS a musia 

byť odstránené v lehote, ktorý je uvedený v zákone č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov 

posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a 

to najneskôr do dvoch mesiacov od ich zistenia a zaznamenania. 

Poznámka 1: Osvedčenia o akreditácii vydané počas prechodného obdobia budú obsahovať 

obidve normy, t. j. ISO 50003: 2014 aj ISO 50003: 2021. Osvedčenia o akreditácii vydané na 

certifikáciu EnMS podľa ISO 50003: 2014 budú po 30.11.2023 zrušené. 

Poznámka 2: Certifikačné orgány môžu vykonávať audity (certifikačné, recertifikačné, 

dozorné) v súlade s  normou ISO 50003: 2014 len do 30.11.2023. 

3  ZHRNUTIE KĽÚČOVÝCH ZMIEN 

Hlavné zmeny uvedené v ISO 50003 zahŕňajú, najmä: 

• Definície budú aktualizované tak, aby zahŕňali čas auditu, trvanie auditu a pojmy 

súvisiace s auditmi na viacerých miestach; 

• pojem „udržiavané zdokumentované informácie“ sa použila na vyjadrenie postupov, 

pracovných pokynov alebo iných foriem dokumentov, ktoré poskytujú informácie 

kto, čo, kedy, ako alebo prečo; 

• pojem „uchovávané zdokumentované informácie“ alebo „záznam o dôkazoch 

z auditu“ sa použil na označenie záznamov, ktoré preukazujú alebo poskytujú dôkaz 

o plnení požiadavky; 

• štruktúra bola aktualizovaná tak, aby bola v súlade s ISO/IEC 17021-1: 2015; 

• slovné spojenie „človeko-dni“ sa zmenilo na „dni auditu“; 

• pri výpočtoch dni auditu sa počet druhov energie zmenil na tie, ktoré tvoria aspoň 

80 % celkovej spotreby; 

• boli upravené vážené hodnoty zložitosti; 

• boli aktualizované požiadavky na odber vzoriek pre EnMS na viacerých miestach; 

• bolo objasnené používanie dokumentov IAF MD, pokiaľ ide o prílohy A a B; 

• informácie o efektívnom personáli EnMS boli objasnené v A.2; 

• Tabuľky A.3 a A.4 boli upravené z trvania auditu na čas auditu; 

• boli odstránené technické oblasti a pridané požiadavky na technickú spôsobilosť. 
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SNAS bude naďalej používať technické oblasti na stanovenie rozsahu akreditácie a 

stanovenie požadovaných svedeckých posudzovaní; a 

• v súvislosti so zlepšením energetickej hospodárnosti sa zmenilo: 

a. Definícia v 3.6 normy ISO 50003: 2014 pre „zlepšenie energetického výkonu“ 

bola odstránená, ale tento pojem je definovaný v norme ISO 50001, ktorá je 

normatívnym odkazom. 

b. Pri dozorných auditoch sa zameranie zmenilo na to, že organizácia musí vlastne 

preukázať „realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti“ namiesto 

„dosiahnutie zlepšenia energetickej hospodárnosti“. 

4  ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 

Činnosť Termín plnenia 

Akreditačný orgán (AO)  

AO, bude pripravený na posúdenie podľa 

novej verzie ISO 50003, najneskôr do 

9 mesiacov od konca mesiaca zverejnenia 

dokumentu* – 28. februára 2022 

AO bude používať novú verziu ISO 50003 

pre všetky posúdenia nových akreditácií, po 

12 mesiacov od konca mesiaca zverejnenia 

dokumentu* – 31. mája 2022 

AO dokončí prechody všetkých CO, do 30 mesiacov od konca mesiaca zverejnenia 

dokumentu* – 30. novembra 2023 

Certifikačný orgán (CO)  

CO bude používať novú verziu ISO 50003 

pre všetkých nových klientov po akreditácii 

na novú verziu ISO 50003 

Dátum určený pre každý CO na základe 

dátumu prechodu 

CO bude používať novú verziu ISO 50003 

pre všetkých klientov, najneskôr do 

30 mesiacov po skončení mesiaca 

zverejnenia dokumentu*/** 30. novembra 

2023 

 

* Revízia ISO 50003 bola zverejnená v máji 2021. 

** Pre existujúcich certifikovaných klientov: Keďže požiadavky na určenie času auditu sa vo 

vydaní 2021 zmenili, je prijateľné, aby sa zmluva medzi CO a klientom revidovala tak, aby 

vyhovovala novým požiadavkám, a to najneskôr pri prvom recertifikačnom audite po prechode 

akreditácie CO (na základe načasovania recertifikácie, môže k tomu dôjsť po ukončení 

prechodného obdobia). 
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5 ČINNOSTI PROCESU PRECHODU 

5.1  Činnosti akreditačného orgánu  

 

Činnosť Áno/Nie Poznámky/záznamy: 

Opatrenia AO ÁNO ✓ Plán a pripravenosť na posúdenie novej verzie pri 

najbližšej príležitosti a najneskôr do stanoveného 

termínu. 

✓ Identifikácia zmien medzi novou a starou verziou. 

✓ Zabezpečenie včasného informovania orgánov 

posudzovania zhody o požadovaných prechodných 

opatreniach vrátane akýchkoľvek predbežných 

termínov v rámci prechodného obdobia. 

✓ Zabezpečenie, aby príslušní pracovníci ovplyvnení 

zmenami boli kompetentní pre revidovanú verziu a 

proces prechodu. 

✓ POZNÁMKA: AO sa odporúča, aby naplánovali a 

začali požadované činnosti pri najbližšej príležitosti. 

Posúdenie 

dokumentácie CO 

NIE - 

Posúdenie 

technickej 

dokumentácie CO 

ÁNO ✓ Preskúmanie GAP rozdielovej analýzy  CO, plánu 

prechodu/implementácie, relevantnej dokumentácie 

k zmenám vrátane dôkazov o implementácii a iných 

relevantných informácií, ktoré AO považuje za 

potrebné. 

Technické 

posúdenie v sídle 

CO (posudzovanie 

na mieste alebo na 

diaľku) 

V prípade 

potreby 

✓ Ak je AO schopný preskúmať požadované zmeny a 

implementáciu CO ako výsledok preskúmania 

technickej dokumentácie CO, potom sa posúdenie 

v sídle CO nevyžaduje. V opačnom prípade, je 

potom potrebné posúdenie AO v sídle CO. 

Svedecké 

posúdenie CO 

NIE - 

Ostatné NIE - 

Je 

pravdepodobné, 

že prechod bude 

potrebovať viac 

času? 

ÁNO ✓ Minimálne 1 deň posudzovací na potvrdenie 

prechodu CO. 

Iné ÁNO ✓ AO, vydá rozhodnutie o prechode k revidovanému 

dokumentu, keď všetky identifikované nevyriešené 

problémy boli náležite vyriešené a bola preukázaná 

spôsobilosť. 
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5.2  Činnosti certifikačného orgánu  

 

Činnosť Áno/Nie Poznámky/záznamy: 

Opatrenia CO ÁNO ✓ Plán a príprava sa na podanie žiadosti o prechod na 

AO a pripravenosť uplatniť nové požiadavky v 

stanovených termínov. 

✓  Kompletná rozdielová GAP analýza. 

✓ Vypracovanie plánu prechodu nasledovne: 

i) Identifikácia zmien medzi novou a starou 

verziou. Typické procesy, ktoré by mali byť 

zvážené pri zmene môžu zahŕňať predaj/cenovú 

ponuku, proces auditu, riadenie kompetencií a 

komunikáciu s existujúcimi certifikovanými 

klientmi. 

ii) Analýza vplyvu zmien na relevantné 

činnosti/procesy a identifikácia požadovaných 

opatrení na zabezpečenie zhody (napr. 

systém/dokumenty riadenia, nástroje IT). 

 iii) Implementácia požadovaných činností: 

✓ Zabezpečenie, aby príslušní pracovníci ovplyvnení 

zmenami boli kompetentní pre revidovanú verziu a 

proces prechodu. Personál môže okrem iného 

zahŕňať audítorov, kontrolórov správ z auditu, osoby 

s rozhodovacou právomocou v oblasti certifikácie, 

kontrolórov zmlúv, plánovači.  

✓ POZNÁMKA: CO sa odporúča, aby naplánovali a 

začali požadované činnosti pri najbližšej príležitosti. 

 

5.3  Iné činnosti  

 

Zmeny sa dotknú certifikovaných klientov. Najpravdepodobnejšie zmeny zahŕňajú: 

• zmenené požiadavky na určenie času auditu, ktoré môžu ovplyvniť požadovaný čas 

auditu špecifikovaný v zmluve s CO. 

• zmenený prístup týkajúci sa zlepšovania energetickej hospodárnosti. 

6  SÚVISIACE PREDPISY 

ISO/IEC 17021-1: 2015  Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány certifikujúce systémy 

 manažérstva. Časť 1: Požiadavky 
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ISO 50001:2018  Systém energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na 

 používanie 

 

ISO 50003: 2021  Systémy energetického manažérstva. Požiadavky na orgány 

 vykonávajúce audit a certifikáciu systémov energetického 

 manažérstva 

 

IAF MD 24: 2021  Požiadavky na prechod na ISO 50003: 2021 

 

Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 


