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ÚČEL:
Tento dokument určuje politiku SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii.
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POLITIKA NA NEDISKRIMINAČNÝ PRÍSTUP

Slovenská národná akreditačná služba, ako nezávislá a nestranná právnická osoba, uplatňuje
pri akreditácii dôsledne nediskriminačný prístup v súlade s ISO/IEC 17011, čl. 4.4.10.
Tento prístup SNAS uskutočňuje tým, že:
1.1 Politiky a postupy SNAS sú nediskriminačné a sú realizované nediskriminačným
spôsobom.
1.2 SNAS umožňuje prístup k službám v oblasti akreditácie, ktoré sú v rámci jej pôsobnosti,
každému žiadateľovi, na ktorého sa nevzťahujú obmedzenia, určené v príslušných pravidlách
a zásadách SNAS, ktoré sú verejne prístupné.
SNAS nepodmieňuje ani neobmedzuje prístup k akreditácii veľkosťou organizácie žiadateľa,
členstvom v asociáciách alebo skupinách ani počtom už akreditovaných subjektov.
Nepovažuje sa za diskriminačné, ak SNAS odmietne poskytnúť služby orgánu posudzovania
zhody z dôvodu preukázaných dôkazov o podvodnom správaní, falšovaní informácií alebo o
úmyselnom porušení akreditačných požiadaviek.
1.3 Pri plánovaní a riadení práce poradných orgánov riaditeľa SNAS (napr. výbory, komisie,
pracovné skupiny, a pod.) zabezpečuje účinné zapojenie zainteresovaných strán z každej
oblasti/podoblasti akreditácie a tam, kde je to aplikovateľné aj vyvážené zastúpenie
zainteresovaných strán tak, aby žiadna strana nemala dominujúce zastúpenie.
1.4 Postupy a požiadavky, ktoré SNAS uplatňuje pri akreditácii sa rovnakou mierou vzťahujú
na každého žiadateľa o poskytnutie akreditačných služieb a na každú akreditovanú osobu.
1.5 Každá žiadosť o akreditáciu je chronologicky zaradená do poradia na vybavenie podľa
oblasti akreditácie a na základe dátumu jej akceptácie.
1.6 Cena za poskytnuté služby v oblasti akreditácie sa určuje podľa jednotných interných
pravidiel SNAS, ktoré sú schválené riaditeľom SNAS a ktoré sú verejne dostupné na
internetovej stránke SNAS (www.snas.sk).
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SÚVISIACE PREDPISY

ISO/IEC 17011 Posudzovanie zhody. Požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce orgány
posudzovania zhody
PL-02
Morálny kódex pracovníka SNAS
RR-02
Cenník služieb SNAS
MSA-04
Postup pri akreditácii
MSA-06
Zodpovednosť SNAS a orgánov posudzovania zhody
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