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ÚČEL:  

Tento predpis určuje politiku SNAS na akreditáciu organizátorov skúšok spôsobilosti. 

 

Poznámka: V kontexte tejto politiky sa pod pojmom skúšky spôsobilosti rozumejú všetky 

medzilaboratórne porovnania zamerané na hodnotenie výsledkov porovnaní 

z hľadiska spôsobilosti zúčastneného orgánu posudzovania zhody. 

 

Spracoval: RNDr. Lívia Kijovská, PhD. 

Dátum spracovania: 20.04.2021 

  

Preskúmal: Ing. Stanislav Mikušínec 

  

Nadobudnutím účinnosti tejto PL-27 končí účinnosť PL-27 zo dňa 14.09.2018. 
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1 POLITIKA SNAS NA AKREDITÁCIU ORGANIZÁTOROV SKÚŠOK 

SPÔSOBILOSTI 
 

1.1 Pri posudzovaní spôsobilosti organizátorov skúšok spôsobilosti, SNAS vo všeobecnosti 

posudzuje plnenie požiadaviek aktuálnej verzie normy ISO/IEC 17043 a riadi sa 

príslušnými politikami a metodickými smernicami na akreditáciu vydanými SNAS 

 

1.2 Číslo osvedčenia o akreditácii (X-xxx) tvorí písmenová skratka X vyjadrujúca oblasť 

akreditácie a trojciferné číslo xxx. 

 

1.3 Osvedčenie, udelené organizátorovi skúšok spôsobilosti podľa normy ISO/IEC 17043, 

má identifikovanú oblasť akreditácie písmenom T. V Zozname akreditovaných subjektov 

SNAS bude vedené ako organizátor skúšok spôsobilosti.  

 

1.4 Pri posudzovaní kompetentnosti organizovať skúšky spôsobilosti sa berú do úvahy aj 

požiadavky a odporúčania relevantných noriem, dokumentov alebo smerníc, ako 

napríklad ISO 13528 a ďalšie dokumenty, týkajúce sa napríklad zabezpečenia 

nadväznosti meraní a iných odborných činností súvisiacich s organizovaním PT. 

 

1.5 SNAS dôsledne dbá na to, aby žiadateľ o akreditáciu v schéme organizátora skúšok 

spôsobilosti spĺňal požiadavky na princípy nestrannosti, otvorenosti, objektívnosti 

a nediskriminatívnosti ako aj vyhýbania sa konfliktu záujmov. Politika a postupy 

žiadateľa musia zahŕňať všetky faktory, ktoré môžu ovplyvniť jeho kompetentnosť, 

nestrannosť a integritu (vlastnícke vzťahy a záujmy, organizačné aspekty, rozhodovacie 

postupy, finančné záležitosti, personál a pod.). 

 

1.6 SNAS akredituje organizátorov PT, ktorí majú akreditované laboratóriá, alebo ktorí majú 

neakreditované laboratóriá, alebo laboratóriá nemajú, a/alebo laboratórne služby si 

zabezpečujú subdodávateľsky. V prípade, že organizátor má neakreditované laboratóriá 

alebo laboratórne služby obstaráva v subdodávke, je povinný zabezpečiť a mať o tom 

dôkazy, že sú splnené relevantné požiadavky normy ISO/IEC 17025. V prípade všetkých 

vyššie spomenutých alternatív musí organizátor zabezpečiť, že laboratóriá plnia okrem 

požiadaviek normy ISO/IEC 17025 aj špecifické požiadavky organizátora pre potreby 

skúšok spôsobilosti, teda relevantné požiadavky normy ISO/IEC 17043, ktoré sa týkajú 

laboratórnych činností. 

 

1.7 Akreditáciu v oblasti organizátorov skúšok spôsobilosti SNAS udeľuje CAB, ktorý už 

organizuje alebo organizoval konkrétne porovnania tohto typu o čom musia predložiť 

dôkazy vo forme dokumentovaných postupov, podľa ktorých boli organizované skúšky 

spôsobilosti a to vo forme záznamov a správ z  minimálne jednej uskutočnenej aktivity 

v  oblasti o akreditáciu ktorých žiada. Akreditácia sa udeľuje len pre oblasti, v ktorých 

programy už boli realizované. 

 

1.8 CAB/organizátor skúšok spôsobilosti žiadajúci o akreditáciu v oblasti organizácie PT je 

posudzovaný v rozsahu jeho spôsobilosti (MSA-L/01).  
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1.9 U organizátorov, ktorí sú už akreditovaní v inej oblasti akreditácie sa posudzuje 

kompetentnosť podľa požiadaviek ISO/IEC 17043, pričom sa berú do úvahy aj výsledky 

posúdenia systémových prvkov z iných oblastí akreditácie. 

 

1.10 Po udelení akreditácie SNAS vykonáva pravidelné plánované dohľady nad 

akreditovanými organizátormi skúšok spôsobilosti, pričom počas platnosti osvedčenia 

o akreditácii preverí, či organizátor neustále plní všetky akreditačné požiadavky, ktoré sa 

týkajú jeho akreditovaných činností. Pri každom dohľade sa preveruje plnenie 

požiadaviek týkajúcich sa interných auditov, preskúmania manažmentom, záznamy z 

realizovaných skúšok spôsobilosti, prednostne za obdobie od posledného vykonaného 

posúdenia u organizátora.  

 

1.11 Počas platnosti akreditácie organizátor musí realizovať minimálne 2 PT pri jednom 

predmete (1 položka rozsahu akreditácie) a pri viacerých predmetoch pôsobnosti 

(viacerých položkách rozsahu akreditácie) minimálne 1 PT v konkrétnom predmete 

organizácie skúšok spôsobilosti počas jedného akreditačného cyklu. 

 

1.12 Rozšírenie akreditácie sa zásadne nelíši od princípov, ktoré sú uvedené pre akreditáciu. 

Rozšírenie akreditácie sa môže týkať nového predmetu činnosti v rámci už akreditovanej 

„schémy“ alebo novú oblasť činnosti v rámci akreditačnej schémy.  

 

 

2 SÚVISIACA DOKUMENTÁCIA 
 

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

orgány posudzovania zhody 

ISO/IEC 17043 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na medzilaboratórne 

   skúšky 

MSA-04  Postup pri akreditácii  
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