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ÚČEL:  
Tento dokument určuje politiku a postup SNAS pri posudzovaní orgánov posudzovania 
zhody na účely notifikácie v súlade s EA-2/17 M: 2020. 
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1 POLITIKA 
 
SNAS posudzuje na účely notifikácie kompetentnosť orgánov posudzovania zhody (ďalej 
„CAB“) podľa požiadaviek noriem príslušnej akreditačnej schémy a podľa požiadaviek EA-
2/17 M: 2020 „EA dokument na akreditáciu na účely notifikácie“.  
 
Nová verzia dokumentu EA-2/17 M: 2020, ktorá nahrádza pôvodnú verziu EA-2/17 M: 2016, 
bola publikovaná 17. 04. 2020. SNAS implementoval tento dokument ako Metodickú smernicu 
akreditácie MSA-N/01 v ktorej sú zverejnené úpravy a národné poznámky súvisiace 
s aplikáciou dokumentu v SR. 
 
SNAS, v súlade implementačnými údajmi zverejnenými v dokumente EA-2/17 M: 2020, (ďalej 
„dokument“) stanovil obdobie na implementáciu dokumentu do sústavy dokumentácie SNAS 
na 1 rok od jeho publikácie, toto obdobie končí 17. 04. 2021. Zároveň bolo stanovené prechodné 
obdobie 3 roky na posúdenie súladu CAB s požiadavkami uvedenými v dokumente, toto 
obdobie končí 17. 04. 2023. V rámci tohto času, splnením podmienok uvedených nižšie, musia 
všetky akreditované CAB využívajúce akreditáciu na účely notifikácie preukázať spôsobilosť 
podľa požiadaviek dokumentu, čo SNAS preverí počas plánovaných alebo mimoriadnych 
posudzovaní.  
 
2 POSTUP PRI POSUDZOVANÍ A TERMÍNY  
 
Pri podaní novej žiadosti o akreditáciu na účely notifikácie alebo žiadosti o reakreditáciu na 
účely notifikácie bude SNAS od 01. 05. 2021 posudzovať aj plnenie požiadaviek uvedených v 
EA-2/17 M: 2020.  
 
SNAS počas plánovaných posudzovaní preverí plnenie požiadaviek na akreditáciu na účely 
notifikácie. CAB môžu požiadať o posúdenie aj mimo plánovaných posúdení, čo SNAS 
zrealizuje formou mimoriadneho posúdenia. Všetky posudzovania s cieľom preverenia plnenia 
požiadaviek na akreditáciu na účely notifikácie budú vykonané najneskôr do 17. 12. 2022.  
 
CAB akreditované na účely notifikácie musia preukázať súlad s požiadavkami uvedenými v  
dokumente EA-2/17 M: 2020 k 17. 02. 2023 a SNAS najneskôr do 17. 04. 2023 rozhodne o 
udelení akreditácie na účely notifikácie. 
 
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. 
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Poznámka 1 – posúdenie plnenia požiadaviek na akreditáciu na účely notifikácie podľa 
dokumentu EA-2/17 M: 2020 sa vyznačí v prílohe osvedčenia o akreditácii. 
 
Poznámka 2 – SNAS po termíne 17.04.2023 pozastaví, resp. zruší akreditácie na účely 
notifikácie, ktoré nie sú vydané na základe preferovanej normy uvedenej v MSA-N/01. Rovnako 
bude SNAS postupovať aj v prípade, ak  Notifikujúci orgán alebo Regulátor bude umožňovať 
použitie viacerých noriem ako preferovaných pre relevantnú činnosť. V prípade, ak CAB je 
v procese akreditácie na preferovanú normu, ktorý nebude ukončený do 17.04.2023 SNAS 
rozhodne o pozastavení platnosti akreditácie na inú ako preferovanú normu.  
 
3 SÚVISIACE PREDPISY 
ISO/IEC 17011: 2017 Posudzovanie zhody. Požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce 
orgány posudzovania zhody 
Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
EA-2/17 M: 2020 EA dokument na akreditáciu na účely notifikácie 
 


