SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA
Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4

Politika
PL–16

POLITIKA SNAS NA OCHRANU A POUŽÍVANIE
LOGA SNAS, AKREDITAČNEJ A KOMBINOVANEJ
ZNAČKY AKREDITOVANEJ OSOBY

Schválil:

Účinnosť od:
31.03.2020

Mgr. Martin Senčák
riaditeľ

Vydanie:
2
Aktualizácia:
2

Označenie RD:
PL-16

Politika SNAS na ochranu a používanie
loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej
značky akreditovanej osoby

2/4

ÚČEL:
Tento dokument určuje politiku SNAS na ochranu a používanie loga SNAS,
akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby.
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POLITIKA NA OCHRANU A POUŽÍVANIE LOGA SNAS A AKREDITAČNEJ
ZNAČKY

1. Slovenská národná akreditačná služba používa pri výkone svojej činnosti logo a pečiatku,
ktorých vyobrazenie je stanovené v zákone č. 505/2009 Z. z.
2. Slovenská národná akreditačná služba postupuje pri používaní loga SNAS v súlade so
zákonmi SR. Používanie akreditačnej značky a odkazov na akreditáciu je regulované v
zmysle predpisov medzinárodných organizácií EA, ILAC, IAF a zákona č. 505/2009 Z. z.
3. V súlade s ISO/IEC 17011 SNAS špecifikuje logo SNAS, kombinované značky ILAC
MRA a IAF MLA, akreditačné značky SNAS, kombinované značky ILAC MRA a IAF
MLA akreditovanej osoby, textové odkazy na akreditáciu a na status signatára
MLA/MRA, notifikačnú značku SNAS (pozn. SNAS je na základe zákona č. 137/2010
Z.z. o ovzduší národným notifikačným orgánom) a ďalšie značky v metodickej smernici
MSA-02, kde súčasne stanovuje zásady ich používania a ochrany.
4. Orgán posudzovania zhody je oprávnený používať akreditačnú značku SNAS,
kombinovanú značku ILAC MRA a/alebo IAF MLA akreditovanej osoby a používať
odkazy na akreditáciu alebo na status SNAS ako signatára EA MLA, IAF MLA, ILAC
MRA, keď:
▪ má platnú akreditáciu (t. j. akreditácia nebola pozastavená, zrušená, ani nezanikla),
▪ plní príslušné zákonné požiadavky,
▪ plní požiadavky smernice MSA-02,
▪ obmedzuje odkaz na status SNAS ako signatára EA MLA pre správy/certifikáty v
rámci činností (aktivít) na ktoré sa signatárstvo EA MLA vzťahuje,
▪ plní požiadavky Dohody o udelení licencie so SNAS na používanie kombinovanej
značky ILAC MRA a/alebo IAF MLA akreditovanej osoby.
5. SNAS vyžaduje od orgánu posudzovania zhody:
▪ riadiť sa požiadavkami SNAS na uplatňovanie statusu akreditácie pri odkazoch
v oznamovacích prostriedkoch,
▪ používať akreditačné značky len v oblastiach pre ktoré bola akreditácia udelená a
na pracoviskách/miestach orgánu posudzovania zhody, ktoré sú zahrnuté do
udelenej akreditácie,
▪ nerobiť vyhlásenia týkajúce sa jeho akreditácie, ktoré by mohli byť považované za
zavádzajúce alebo neoprávnené,
▪ zodpovedať za svoje protokoly, správy alebo certifikáty tak, aby nemohli byť
použité zavádzajúcim spôsobom,
▪ dodržiavať požiadavky na reprodukciu akreditačnej značky,
▪ nepoužívať žiadne akreditačné značky, odkazy na status akreditácie v období
pozastavenia alebo zrušenia akreditácie, alebo jej zániku,
▪ nepoužívať kombinované značky MRA/MLA akreditovanej osoby, odkazy na
status SNAS ako signatára EA MLA, IAF MLA, ILAC MRA v období
pozastavenia signatárstva SNAS, jeho zrušenia alebo zániku,
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používať a monitorovať akreditačnú značku v kombinácii so značkou orgánu
posudzovania zhody,
nepripustiť, aby skutočnosť, že je akreditovaný, viedla k záveru, že produkt, proces,
systém alebo pracovníkov schválil akreditačný orgán.

SNAS v MSA-06 uvádza opatrenia/sankcie po preukázaní nesprávneho použitia alebo
zneužitia statusu akreditácie alebo pri zavádzajúcom používaní akreditačných značiek
v materiáloch orgánu posudzovania zhody.

6.

2

SÚVISIACE PREDPISY

Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISO/IEC 17011
Posudzovanie zhody. Požiadavky na akreditačné orgány
posudzujúce orgány posudzovania zhody
IAF ML 2
Všeobecné princípy na používanie IAF MLA značky
ILAC-P8
ILAC dohoda o vzájomnom uznávaní (Dohoda): Dodatočné
požiadavky a usmernenie pre používanie akreditačných značiek a
vyhlásení o statuse akreditácie akreditovanými orgánmi
posudzovania zhody
ILAC-R7
Pravidlá pre používanie značky ILAC MRA
EA 3/01 M
Podmienky EA pre používanie akreditačných značiek. Textové
odkazy na akreditáciu a odkazov na signatárstva EA MLA
MSA-02
Logo a značky SNAS
MSA-06
Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody
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