
 

 
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA  

 
 

METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU 

 

OBLASŤ A ROZSAH AKREDITÁCIE CERTIFIKAČNÝCH 

ORGÁNOV 

CERTIFIKUJÚCICH PRODUKTY 

MSA–CP/01 

Vydanie: 1 

Aktualizácia: 5 

 

BRATISLAVA 

December 2016  

 



 MSA–CP/01  2 / 6 

 

 

 

Spracoval: Ing. Pavol Kothaj 

Preskúmal: Ing. Gizela Pelechová 

Schválil:. Mgr. Martin Senčák – riaditeľ 

Účinnosť od:  23.decembra 2016 

Nadobudnutím účinnosti tejto MSA  končí účinnosť MSA-CP/01X  zo dňa 25.02.2016. 

 

Táto MSA neprešla jazykovou úpravou. 

Metodické smernice na akreditáciu sa nesmú rozmnožovať a kopírovať na účely predaja. 

Dostupnosť  MSA: https://www.snas.sk  

 

  

https://www.snas.sk/


 MSA–CP/01  3 / 6 

 

OBSAH Strana 

 

 

1 ÚVOD 4 

1.1 PREDHOVOR 4 

1.2 SÚVISIACE PREDPISY 4 

1.3 DEFINÍCIE 4 

1.4 POUŽITÉ SKRATKY 4 

2 OBLASŤ A ROZSAH AKREDITÁCIE 5 

2.1 OBLASŤ AKREDITÁCIE 5 

2.2 ROZSAH AKREDITÁCIE/ŠPECIFIKÁCIA ČINNOSTÍ 5 

 



 MSA–CP/01  4 / 6 

 

1 ÚVOD 

 

1.1  PREDHOVOR 

 

Touto metodickou smernicou sa definuje oblasť a rozsah akreditácie orgánov certifikujúcich 

produkty v zmysle ISO/IEC 17065: 2012, ktoré sú záväzné pre pracovníkov akreditačného 

orgánu a žiadateľov o akreditáciu. 

 

1.2 SÚVISIACE PREDPISY 

 

ISO/IEC 17065: 2012 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu 

výrobkov, procesov a služieb  

MSA-02 Logo a značky SNAS, odkazy na akreditáciu 

MSA-04 Postup pri akreditácii 

MSA-CP/03 Svedecké posudzovanie orgánov certifikujúcich produkty 

MSA-CP/05  Aplikácia ETSI EN 319 403 v2.2.2 (2015-08) pri posudzovaní 

certifikačných orgánov certifikujúcich služby podľa nariadenia eIDAS 

 

1.3 DEFINÍCIE 

 

Definície v tejto MSA sú v zhode s definíciami uvedenými v súvisiacich predpisoch. 

 

1.4 POUŽITÉ SKRATKY 

 

CP 

EA 

EC 

eIDAS 

 

 

EÚ 

certifikačný orgán certifikujúci produkty 

Európska akreditácia 

Európske spoločenstvo 

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 

z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre 

elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES 

Európska únia 

GD Smernica 

IAF Medzinárodné akreditačné fórum 

IEC Medzinárodná elektrotechnická komisia 

ISO Medzinárodná organizácia pre normalizáciu 

MSA 

NV 

metodická smernica na akreditáciu 

Nariadenie vlády SR 

SNAS 

SR 

Z. z. 

Slovenská národná akreditačná služba 

Slovenská republika 

Zbierka zákonov 
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2 OBLASŤ A ROZSAH AKREDITÁCIE 

 

2.1 OBLASŤ AKREDITÁCIE 

 

Oblasť akreditácie je všeobecné zadefinovanie činností subjektu, ktoré sú akreditované, alebo 

o akreditáciu ktorých žiada. 

Oblasť akreditácie slovne charakterizuje všetky oblasti, v ktorých pôsobí certifikačný orgán 

certifikujúci produkty. Táto charakteristika oblasti akreditácie bude uvedená aj na osvedčení o 

akreditácii. 

Pod produktami sa v zmysle ISO/IEC 17065: 2012 rozumejú výrobky, procesy alebo služby. 

Pre certifikačné orgány certifikujúce produkty podľa sektorovo špecifických schém, sú 

požiadavky ISO/IEC 17065: 2012 doplnené:  

- pre správnu poľnohospodársku prax o GLOBALG.A.P. General Regulations,  

- pre ekologickú výrobu o EA-3/12,  

- pre procesy zvárania o EA-6/02,  

- pre spotrebiteľský reťazec lesných produktov o TD SFCS 1006, 

- pre poskytovanie dôveryhodných služieb o Nariadenie eIDAS a primerane o ETSI EN 319 403 

v2.2.2 (2015-08), 

prípadne o ďalšie požiadavky definované v certifikačných schémach pre sektorovo špecifické 

produkty. 

 

2.2 ROZSAH AKREDITÁCIE/ŠPECIFIKÁCIA ČINNOSTÍ 

 

Rozsah akreditácie/Špecifikácia činností je podrobné opísanie činností, na výkon ktorých je 

subjekt akreditovaný. 

Špecifikácia činností je rozsah činností, o akreditáciu ktorých subjekt žiada a ktorá je formou 

zhodná s Rozsahom akreditácie. 

Rozsah akreditácie sa uvádza v žiadosti o akreditáciu a bude uvedený aj v prílohe k Osvedčeniu 

o akreditácii. 

Rozsah akreditácie CP sa vyjadruje formou tabuľky (Tabuľka 1), ktorá obsahuje všetky 

činnosti, na výkon ktorých môže byť CP akreditovaný. 

 

Tabuľka 1 

S
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u
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in
a
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v
 

Položka Názov produktu Certifikačné schémy Predpisy, normy 

     

     

     

 

Návod na vyplnenie tabuľky 
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Stĺpec „Skupina produktov“:  vzostupne sa uvádzajú poradové čísla jednotlivých skupín 

produktov a názvy skupín produktov, pre ktoré CP vykonáva certifikáciu. Skupiny produktov 

sú vytvorené v zmysle použitých právnych predpisov. 

 

Stĺpec „Položka“: vzostupne sa uvádzajú poradové čísla jednotlivých názvov produktov, 

pre ktoré CP vykonáva certifikáciu.  

 

Stĺpec „Názov produktu“: uvádza sa názov produktu, ktorý CP certifikuje. 

 

Stĺpec „Certifikačné schémy“: uvádzajú sa všetky certifikačné schémy alebo systémy/moduly 

pre certifikáciu, podľa ktorých CP vykonáva certifikáciu v regulovanej aj neregulovanej sfére. 

Pre certifikačné orgány certifikujúce stavebné výrobky podľa Nariadenia EPaR č. 305/2011 

alebo zákona č. 133/2013 Z. z., ktoré sú autorizované/notifikované MDVRR SR, sa v rozsahoch 

neuvádzajú položky odkazujúce na certifikačné systémy 3 a III.  Odkazy na hodnotiace činnosti 

v rámci týchto systémov sa uvádzajú v rozsahoch akreditácie skúšobných laboratórií, ktoré ich 

vykonávajú, a ktoré sú súčasťou tej istej autorizovanej/notifikovanej osoby. 

 

Stĺpec „Predpisy, normy“: uvádzajú sa relevantné predpisy a normy, podľa ktorých CP 

vykonáva činnosti, napríklad: 

- harmonizovaná legislatíva Európskej únie, napr. smernica, nariadenie a v zátvorke za 

tým implementovaná legislatíva EÚ do právneho poriadku SR, napr. zákon, nariadenie 

vlády (príklad: 97/23/EC (NV 576/2002 Z. z.)); 

- iná legislatíva SR, napr. zákon, nariadenie vlády; 

- technické normy.   

 

Tabuľka 2 

Por. č. Názov a adresa pracoviska Identifikácia činností 

   

   

   

 

Návod na vyplnenie tabuľky 

Tabuľka 2 sa vypĺňa len ak sa činnosti vykonávajú na viacerých pracoviskách. 

 

Stĺpec „Por. č.“:  vzostupne sa uvádzajú poradové čísla jednotlivých pracovísk CP. 

 

Stĺpec „Názov a adresa pracoviska“: uvádzajú sa názvy a adresy všetkých pracovísk CP.  

 

Stĺpec „Identifikácia činností“: uvádzajú sa poradové čísla položiek z Tabuľky 1. 

 

**** 

© SNAS 2016 
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