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Medzinárodné Akreditačné Fórum, a. s. (IAF) uľahčuje obchodovanie a podporuje regulačné 

orgány riadením celosvetovej dohody o vzájomnom uznávaní medzi akreditačnými orgánmi 

(AB), aby výsledky vydané orgánmi posudzovania zhody (CAB) akreditovanými členmi IAF 

boli globálne akceptované. 

Akreditácia znižuje riziko pre spoločnosti a ich zákazníkov tým, že im poskytuje záruku, že 

akreditované orgány posudzovania zhody (CAB) sú spôsobilé vykonávať práce, ktoré realizujú 

v rámci ich rozsahu akreditácie. Od akreditačných orgánov (CAB), ktorí sú členmi IAF a ich 

akreditovaných CAB sa vyžaduje, aby dodržiavali príslušné medzinárodné normy a 

aplikovateľné dokumenty IAF pre dôslednú aplikáciu týchto noriem.  

AB, ktoré sú signatármi Multilaterálnej dohody o uznávaní (Multilateral Recognition 

Arrangement – MLA) IAF, sú pravidelne hodnotené menovanými tímami evaluátorov, aby bola 

zabezpečená dôvera v prevádzkovanie ich akreditačných programov. Štruktúra a oblasť IAF 

MLA sú podrobne opísané v IAF PR 4 - Štruktúra IAF MLA a schválené normatívne 

dokumenty.  

IAF MLA je rozčlenená na päť úrovní: Úroveň 1 špecifikuje záväzné kritériá, ktoré sa vzťahujú 

na všetky AB, ISO/IEC 17011. Kombinácia činnosti (í) Úrovne 2 a zodpovedajúceho (ich) 

normatívneho(ych) dokumentu(ov) Úrovne 3 sa nazýva hlavná oblasť MLA a kombinácia 

relevantných normatívnych dokumentov Úrovne 4 (pokiaľ sa dá uplatniť) a Úrovne 5 sa nazýva 

podoblasť MLA.  

• Hlavná oblasť MLA zahŕňa činnosti, ako napr. certifikácia produktov a pridružené 

záväzné dokumenty, napr. ISO/IEC 17065. Certifikácie vykonané CAB na úrovni 

hlavnej oblasti sú považované za rovnako spoľahlivé.  

• Podoblasť MLA zahŕňa požiadavky posudzovania zhody, napr. ISO 9001 a špecifické 

požiadavky schémy, tam kde je to použiteľné, napr. ISO TS 22003. Certifikácie 

vykonané CAB na úrovni podoblasti sú považované za ekvivalentné.  

IAF MLA poskytuje dôveru potrebnú pre akceptáciu výsledkov posudzovania zhody na trhu. 

Certifikácia vydaná v rámci oblasti IAF MLA orgánom, ktorý je akreditovaný AB, signatárom 

IAF MLA, môže byť uznaná celosvetovo, čím uľahčuje medzinárodný obchod. 
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VŠEOBECNÉ ZÁSADY POUŽÍVANIA ZNAČKY  

IAF CERTSEARCH 

 

 

1 ROZSAH 

1.1    Tento dokument popisuje princípy používania značky IAF CERTSEARCH: 

a) akreditačnými orgánmi (AB), ktoré sú signatármi IAF MLA v hlavnej oblasti ISO/IEC 

17021-1 (AB IAF MLA Signatory). 

b) certifikačnými orgánmi (CB) akreditovanými signatármi IAF MLA.  

c) subjektami certifikovanými certifikačnými orgánmi akreditovanými signatármi IAF 

MLA.  

1.2    Tento postup sa vzťahuje iba na tie z troch skupín organizácií uvedených v bode 1.1, ktoré 

súhlasili so zaradením do databázy IAF CERTSEARCH. 

 

 

2 AUTORSKÉ PRÁVA A DIGITÁLNA ZNAČKA 

2.1    Vlastníkom značky IAF CERTSEARCH je Medzinárodné akreditačné fórum (IAF) a IAF 

zodpovedá za celosvetovú ochranu značky IAF CERTSEARCH. Značka IAF CERTSEARCH 

je variáciou loga IAF a je zahrnutá pod ochranu loga IAF. 

 

2.2    Značka IAF CERTSEARCH 

 

Zámerom je, aby značka mohla byť prezentovaná na webovej stránke: 
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a) certifikovaných subjektov, ktoré majú v databáze IAF CERTSEARCH vedenú aktívnu 

akreditovanú certifikáciu od CB akreditovaného AB, ktorý je signatárom IAF MLA. 

b) certifikačného orgánu, ktorý má v databáze IAF CERTSEARCH vedenú aktívnu 

akreditáciu pre certifikáciu systémov manažérstva od AB, ktorý je signatárom IAF 

MLA. 

c) akreditačných orgánov, signatárov IAF MLA, ktoré majú aktívny profil v databáze 

CERTSEARCH IAF. 

Značka bude digitálne odkazovať na: 

(i) Stav certifikácie (certifikácií) certifikovaného subjektu v databáze CERTSEARCH 

IAF. Ak stav certifikácie nie je aktívny, značka sa nezobrazí. 

(ii) Stav akreditácie (akreditácií) certifikačného orgánu v databáze IAF CERTSEARCH. 

Ak stav akreditácie nie je aktívny, značka sa nezobrazí. 

(iii) stav akreditačného orgánu v databáze IAF CERTSEARCH. Ak stav nie je aktívny, 

značka sa nezobrazí. 

 

 

3 PODMIENKY POUŽÍVANIA ZNAČKY IAF CERTSEARCH 

3.1 VŠEOBECNE 

3.1.1    Práva používania značky IAF CERTSEARCH sú za všetkých okolností neprenosné. 

3.1.2    Značka IAF CERTSEARCH je digitálna dynamická značka, ktorú je možné použiť iba 

ako digitálnu značku, ktorá sa digitálne pripája k databáze IAF CERTSEARCH. 

 

3.2 POUŽÍVANIE ZNAČKY IAF CERTSEARCH CERTIFIKOVANÝMI SUBJEKTMI 

3.2.1    Certifikované subjekty môžu používať značku IAF CERTSEARCH iba vtedy, ak majú 

aktívnu akreditovanú certifikáciu od CB, ktorý je v databáze IAF CERTSEARCH a je 

akreditovaný AB z databázy IAF CERTSEARCH, ktorý je signatárom IAF MLA. 

Certifikované subjekty si musia najprv aktivovať svoj profil v databáze IAF CERTSEARCH a 

súhlasiť so zmluvnými podmienkami IAF CERTSEARCH a podmienkami používania značky 

IAF CERTSEARCH. 

3.2.2    Certifikovaný subjekt môže získať webový kód pre svoju dynamickú značku IAF 

CERTSEARCH na svojej personalizovanej časti databázy (dashboard) a vložiť webový kód na 

svoju vlastnú webovú stránku. Kód sa pripojí k stavu certifikácie v databáze IAF 

CERTSEARCH. Ak je stav aktívny, značka IAF CERTSEARCH sa objaví na webovej stránke 

certifikovaného subjektu. 

3.2.3    Značka IAF CERTSEARCH sa objaví iba v doméne (doménach) webovej stránky, ktorá 

je relevantná pre certifikovaný subjekt a bola nahraná do databázy IAF CERTSEARCH. 

„Relevantné“ znamená, ak organizácia je držiteľom akreditovaného certifikátu pre systému 
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manažérstva špecifikovaných/propagovaných služieb, pričom značka sa nesmie používať 

spôsobom, ktorý je zavádzajúci alebo môže byť nesprávne interpretovaný v súvislosti s 

rozsahom certifikácie. 

3.2.4    Po kliknutí na značku IAF CERTSEARCH bude používateľ presmerovaný na stránku 

validácie certifikovanej osoby v databáze IAF CERTSEARCH, kde sa zobrazia podrobnosti o 

certifikáte (certifikátoch). 

3.2.5    Certifikované subjekty nemôžu používať značku IAF CERTSEARCH izolovane od jej 

dynamického kódu, ktorý sa v reálnom čase prepája s databázou IAF CERTSEARCH. 

3.2.6    Značka IAF CERTSEARCH môže byť použitá ako digitálna značka na webovej stránke 

certifikovaného subjektu. Nemôže sa používať ako fyzická značka na dokumentoch, ako sú 

hlavičky listov, vizitky alebo reklamy. 

3.2.7    IAF si vyhradzuje právo vzniesť námietky proti používaniu značky IAF 

CERTSEARCH a stiahnuť jej používanie. 

3.2.8    Certifikovaný subjekt uznáva a súhlasí s tým, že nemá vlastnícke právo, nárok alebo 

podiel na značke IAF CERTSEARCH. 

3.2.9    Akékoľvek zneužitie značky IAF CERTSEARCH bude riadiť príslušný certifikačný 

orgán. 

 

3.3 POUŽÍVANIE ZNAČKY IAF CERTSEARCH AKREDITOVANÝMI CERTIFIKAČNÝMI 

ORGÁNMI 

3.3.1    Certifikačné orgány musia najprv aktivovať svoj profil v databáze IAF CERTSEARCH. 

3.3.2    Certifikačné orgány môžu používať značku IAF CERTSEARCH iba v prípade, že majú 

aktívnu akreditáciu certifikácie systémov manažérstva od AB, ktorý je signatárom IAF MLA, 

tak ako je uvedené v databáze IAF CERTSEARCH a súhlasili so zmluvnými podmienkami IAF 

CERTSEARCH a podmienkami používania značky IAF CERTSEARCH. Značka IAF 

CERTSEARCH zmizne z webovej stránky CB v prípade zrušenia akreditácie. 

3.3.3    Certifikačné orgány môžu získať webový kód pre svoju dynamickú značku IAF 

CERTSEARCH na svojej personalizovanej časti databázy (dashboard) a vložiť webový kód na 

svoju vlastnú webovú stránku. Kód sa pripojí k stavu akreditácie certifikačného orgánu  

v databáze IAF CERTSEARCH. Ak je stav aktívny, značka IAF CERTSEARCH sa objaví na 

webovej stránke certifikačného orgánu. 

3.3.4    Značka IAF CERTSEARCH sa uvádza na doméne (doménach) webovej stránky, ktorá 

je relevantná pre certifikačný orgán akreditovaný AB, ktorý je signatárom IAF MLA a bol 

zaregistrovaný v databáze IAF CERTSEARCH. „Relevantná“ znamená, ak sú špecifikovane 

/propagované akreditované služby, pričom  značka sa nesmie používať spôsobom, ktorý je 

zavádzajúci alebo môže byť nesprávne interpretovaný v súvislosti s rozsahom akreditácie. 

3.3.5    Po kliknutí na značku IAF CERTSEARCH bude používateľ nasmerovaný na stránku 

validácie certifikačného orgánu na IAF CERTSEARCH, kde sa zobrazia podrobnosti o jeho 

akreditácii (akreditáciách). 

3.3.6    Certifikačné orgány nemôžu používať značku IAF CERTSEARCH izolovane od jej 
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dynamického kódu, ktorý ju v reálnom čase spája s databázou IAF CERTSEARCH. 

3.3.7    Značka IAF CERTSEARCH sa môže používať ako digitálna značka na webovej stránke 

certifikačného orgánu. Nemôže sa používať ako fyzická značka na materiáloch, ako sú hlavičky 

listov, vizitky, reklamy alebo výrobky. 

3.3.8    IAF si vyhradzuje právo vzniesť námietky proti používaniu značky IAF 

CERTSEARCH a stiahnuť jej používanie. 

3.3.9    Certifikačné orgány uznávajú a súhlasia s tým, že nemajú vlastnícke práva, nároky alebo 

podiely na značke IAF CERTSEARCH. 

3.3.9.1      Certifikačné orgány začleňujú do príslušnými ustanovení zmluvných podmienok so  

svojimi klientami podľa bodu 3.2, aby zabezpečili správne používanie značky IAF 

CERTSEARCH. Tieto podmienky zahŕňajú, že zneužitie značky IAF CERTSEARCH iniciuje 

pozastavenie certifikácie.  

3.3.9.2      Akékoľvek zneužitie značky IAF CERTSEARCH bude riadiť príslušný akreditačný 

orgán. 

 

3.4 POUŽÍVANIE ZNAČKY IAF CERTSEARCH AKREDITAČNÝMI ORGÁNMI, KTORÉ SÚ 

SIGNATÁRMI IAF MLA 

3.4.1    Akreditačné orgány musia najprv aktivovať svoj profil v databáze IAF CERTSEARCH. 

3.4.2    Akreditačné orgány môžu používať značku IAF CERTSEARCH iba vtedy, ak sú 

signatármi IAF MLA v oblasti ISO/IEC 17021-1, tak ako je podrobne uvedené v databáze IAF 

CERTSEARCH a súhlasili s podmienkami IAF CERTSEARCH a podmienkami používania 

značky IAF CERTSEARCH. 

3.4.3    Akreditačný orgán môže získať webový kód pre svoju dynamickú značku IAF 

CERTSEARCH na svojej personalizovanej časti databázy (dashboard) a vložiť webový kód na 

svoju vlastnú webovú stránku. Tento kód sa pripojí k stavu signatára IAF MLA v databáze IAF 

CERTSEARCH. Ak je stav aktívny, značka IAF CERTSEARCH sa objaví na webovej stránke 

akreditačného orgánu. 

3.4.4    Značka IAF CERTSEARCH sa objaví iba na doméne (doménach) webovej stránky, 

ktorá je relevantná pre akreditačný orgán a ktorá bola vložená do databázy IAF 

CERTSEARCH. „Relevantné“ znamená, iba ak sú špecifikovane/propagované akreditačné 

služby a značka sa nesmie používať spôsobom, ktorý je zavádzajúci alebo môže byť nesprávne 

interpretovaný v súvislosti s rozsahom akreditácie/certifikácie. 

3.4.5    Po kliknutí na značku IAF CERTSEARCH bude používateľ presmerovaný na stránku 

validácie akreditačného orgánu v databáze IAF CERTSEARCH, kde sa zobrazia podrobnosti o 

stave signatára IAF MLA. 

3.4.6    Akreditačné orgány nemôžu používať značku IAF CERTSEARCH izolovane od jej  

dynamického kódu, ktorý ju v reálnom čase prepája s databázou IAF CERTSEARCH. 

3.4.7    Značka IAF CERTSEARCH sa môže používať ako digitálna značka na webovej stránke 

akreditačného orgánu. Nemôže sa používať ako fyzická značka na materiáloch, ako sú hlavičky 

listov, vizitky, reklamy alebo výrobky. 
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3.4.8    IAF si vyhradzuje právo vzniesť námietky proti používaniu značky IAF 

CERTSEARCH a stiahnuť jej používanie. 

3.4.9    Akreditačné orgány uznávajú a súhlasia s tým, že nemajú vlastnícke práva, vlastnícke 

práva alebo podiely na značke IAF CERTSEARCH. 

 

 

 

 

 

3.5 POUŽITIE VŠEOBECNEJ ZNAČKY IAF CERTSEARCH 

    

3.5.1    Všeobecná značka IAF CERTSEARCH sa prezentuje na webovej stránke, ktorá 

identifikuje a informuje používateľov IAF CERTSEARCH a jeho účele: oficiálnej databáze 

IAF CERTSEARCH, kde je možné overiť stav akreditovaných certifikácií. 

3.5.2    Má obsahovať hypertextový odkaz, ktorý odkazuje na domovskú stránku webovej 

stránky IAF CERTSEARCH. 

3.5.3    Odkaz, ktorý sa môže použiť so všeobecnou značkou IAF CERTSEARCH je 

www.iafcertsearch.org. 

3.5.4    IAF si vyhradzuje právo namietať proti používaniu všeobecnej IAF CERTSEARCH 

značky a stiahnuť jej používanie. 

3.5.5    Užívatelia všeobecnej značky IAF CERTSEARCH uznávajú a súhlasia s tým, že 

nemajú žiadne vlastnícke právo, nárok alebo podiel na všeobecnej známke IAF 

CERTSEARCH. 

3.5.6    Pre organizácie neuvedené v bode 1.1., napr. partneri Memoranda o porozumení, sa  

všeobecná značka IAF CERTSEARCH sa môže použiť, iba ak tajomník IAF udelí povolenie 

na základe písomnej žiadosti, ktoré obsahuje podrobnosti o zamýšľanom použití. 

 

Koniec politiky IAF o všeobecných zásadách používania značky IAF CERTSEARCH.  

Ďalšie informácie: 

Pre ďalšie informácie o tomto dokumente alebo iných dokumentoch IAF kontaktujte 

ktoréhokoľvek člena IAF alebo sekretariát IAF. 
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Kontaktné údaje členov IAF nájdete na webovej stránke IAF: http://www.iaf.nu 

Sekretariát: 

Sekretariát spoločnosti IAF 

Tel.: +1 613 454-8159 

E-mail: secretary@iaf.nu  

 

*** 

© SNAS 2020 
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