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Táto metodická smernica je aplikáciou dokumentu ETSI EN 319 403-1 V2.3.1 na podmienky 

SR v rozsahu odsúhlasenom národným regulátorom Národným bezpečnostným úradom SR. 

Spracoval: Ing. Pavol Kothaj 

Ing. Marián Illovský 

 

Preskúmal: Ing. Gizela Pelechová 

Schválil:. Mgr. Martin Senčák 

Účinnosť od:  1. septembra 2021 

Nadobudnutím účinnosti tejto MSA  končí účinnosť MSA-CP/05  zo dňa 31. 05. 2017. 

 

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/
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1 ÚVOD 

 

Touto metodickou smernicou sa upravuje rozsah aplikácie ETSI EN 319 403-1 V2.3.1 pri 

posudzovaní CP v zmysle ISO/IEC 17065: 2012 vykonávajúcich posudzovanie zhody 

poskytovateľov dôveryhodných služieb a ich komponentov podľa nariadenia eIDAS, ktorý je 

záväzný pre pracovníkov akreditačného orgánu a žiadateľov o akreditáciu.  

 

2 POUŽITÉ SKRATKY 

 

CP certifikačný orgán certifikujúci produkty 

EN európska norma 

ETSI Európsky inštitút pre telekomunikačné normy 

IEC Medzinárodná elektrotechnická komisia 

ISO Medzinárodná organizácia pre normalizáciu 

MSA metodická smernica na akreditáciu 

NBÚ Národný bezpečnostný úrad SR (orgán dohľadu) 

TSP poskytovateľ dôveryhodných služieb alebo ich komponentov 

ZDS zákon o dôveryhodných službách 

 

3 SÚVISIACE DOKUMENTY 

 

eIDAS 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 

ETSI EN 319 403-1 V2.3.1  Elektronické podpisy a infraštruktúra; Posudzovanie 

poskytovateľov dôveryhodných služieb. Časť 1: Požiadavky na 

orgány posudzovania zhody posudzujúce poskytovateľov 

dôveryhodných služieb 

ISO/IEC 17000: 2020 Posudzovanie zhody Slovník a všeobecné zásady 

ISO/IEC 17021-1: 2015 Posudzovanie zhody Požiadavky na orgány vykonávajúce audit 

a certifikáciu systémov manažérstva 

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

certifikáciu výrobkov, procesov a služieb  

MSA-04 Postup pri akreditácii 

MSA-05 Všeobecné požiadavky na spôsobilosť posudzovateľov a expertov 

SNAS 

MSA-CP/01 Oblasť a rozsah akreditácie orgánov certifikujúcich produkty 

MSA-CP/03 Svedecké posudzovanie certifikačných orgánov vykonávajúcich 

certifikáciu produktov 
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ZDS Zákon č. 272/2016 Z. z. z 20. septembra 2016 o dôveryhodných 

službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

 

4 APLIKÁCIA  

 

Číslovanie článkov v tejto kapitole je zhodné s číslovaním článkov normy ETSI EN 319 403-1 

V2.3.1 (ďalej len „norma“). 

 

Kapitola 1 Rozsah 

 

Aplikuje sa v celom rozsahu. 

 

Kapitola 2 Referencie 

 

Aplikuje sa v celom rozsahu. 

 

Kapitola 3 Definície a skratky 

 

Aplikuje sa v celom rozsahu. 

 

Kapitola 4 Všeobecné požiadavky 

 

Aplikuje sa v celom rozsahu. 

 

Kapitola 5 Štrukturálne požiadavky 

 

Aplikuje sa v celom rozsahu. 

 

Kapitola 6 Požiadavky na zdroje 

 

Čl. 6.1 Pracovníci certifikačného orgánu 

 

Aplikuje sa v celom rozsahu. 

 

Čl. 6.2 Zdroje informácií na hodnotenie 

 

Čl. 6.2.1.0 až 6.2.1.3 sa aplikujú v celom rozsahu. 

 

Čl. 6.2.1.4 Kompetentnosť a predpoklady na auditovanie  

 

Aplikujú sa všetky požiadavky, pričom požiadavka poslednej vety:  

„Táto skúsenosť musí byť získaná účasťou na minimálne štyroch auditov TSP pod dohľadom 

vedúcich audítorov po dobu celkovo najmenej 20 dní, vrátane preskúmania dokumentácie, 

auditu alebo správ na mieste.“ 



 MSA–CP/05  6 / 6 

 

 sa môže nahradiť nasledujúcou požiadavkou:  

Minimálnou požiadavkou na doloženie kvalifikácie audítorov vykonávajúcich audity 

poskytovateľov kvalifikovaných dôveryhodných služieb sú: Audítor s platným medzinárodným 

alebo slovenským osvedčením na výkon auditu informačných systémov, zodpovedajúcich 

požiadavkám normy STN ISO/IEC 27001. Ďalej musí audítor mať preukázateľnú odbornú prax 

v oblasti auditov informačných systémov nie kratšiu ako päť rokov, v rozsahu štyroch auditov 

ISMS pod dohľadom vedúcich audítorov po dobu celkovo najmenej 20 dní, ktorú preukáže 

autorizovanými referenciami. 

 

Čl. 6.2.1.5 Kompetentnosť na preskúmanie 

 

Táto požiadavka sa upravuje nasledovne: 

„Pracovníci certifikačného orgánu, ktorí vykonávajú preskúmanie informácií a výsledkov 

hodnotenia, musia byť kompetentní v zmysle článku 6.1.2.4 a musia mať vykonané ako audítori 

najmenej tri úplné audity ISMS.“ 

 

Čl. 6.2.1.6 až 6.2.1.8 sa aplikujú v celom rozsahu. 

 

Čl. 6.2.1.9 Vedúci tímu audítorov 

 

Aplikujú sa všetky požiadavky okrem požiadavky uvedenej v písmene a): 

„zúčastnil sa ako audítor na najmenej troch úplných auditoch TSP“. 

Požiadavka a) sa neaplikuje. Nahrádza sa novou požiadavkou v čl. 6.2.1.4. 

 

Kapitola 7 Procesné požiadavky 

 

Aplikujú sa všetky požiadavky článkov 7.1 až 7.13 normy, pričom čl. 7.4.2 a čl. 7.4.4.5 sa 

dopĺňajú: 

 

Čl. 7.4.2 Čas auditu 

 

Článok sa aplikuje v celom rozsahu a za poslednú vetu sa dopĺňa veta:  

Čas auditu musí byť minimálne v rozsahu podľa pravidiel platných pre audit v systéme 

manažérstva ISMS podľa ISO 27006. 

 

Čl. 7.4.4.5 Obsah správy z auditu 

 

Článok sa aplikuje v celom rozsahu a za poslednú vetu sa dopĺňa veta: 

Správa z auditu musí obsahovať dostatočné informácie, aby umožnila orgánu dohľadu ďalší 

postup pri posudzovaní splnenia kritérií na kvalifikovaný štatút (vrátane formulára). 

 

 

Kapitola 8 Požiadavky na systém manažérstva 

 

Aplikuje sa v celom rozsahu. 

 

*** 
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