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ÚČEL:
Tento dokument určuje politiku SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami.
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POLITIKA SNAS NA SPOLUPRÁCU SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI

SNAS registruje a využíva podnety a návrhy na zlepšenie fungovania systému akreditácie
z externých zdrojov. Je veľmi žiaduce, aby strany zainteresované na akreditácii, či už priamo
alebo nepriamo, pomáhali akreditačnému orgánu zlepšovať národný systém akreditácie
Slovenskej republiky.
SNAS vytvára podmienky pre účinné a vyvážené zapojenie všetkých zainteresovaných strán
na akreditácii za účelom:
- zachovávania princípov a hlavných politík funkčnosti národného akreditačného systému,
- zabezpečenia nestrannosti SNAS pri poskytovaní akreditačných služieb na všetkých
úrovniach,
- kompetentného a odborne spôsobilého výkonu akreditačných služieb.
SNAS spolupracuje s regulátormi, ktorí vyžadujú akreditáciu ako dôkaz preukázania odbornej
spôsobilosti orgánov posudzovania zhody vykonávať deklarované činnosti.
SNAS má zriadené poradné orgány, ktoré sú zavedené v jeho štruktúre a ktoré poskytujú
dostatok kvalifikovaných odborníkov, ktorých úlohou je pomáhať akreditačnému orgánu
riešiť konkrétne úlohy akreditácie. Zloženie týchto poradných orgánov je vyvážené tak, aby
nedochádzalo k prevahe jednej zo zúčastnených strán.
SNAS uznáva a odporúča uznávať všetkým zainteresovaným stranám na akreditácii, aj
finálnym užívateľom výsledkov činnosti akreditovaných orgánov posudzovania zhody
v neregulovanej a regulovanej oblasti, výsledky činnosti subjektov akreditovaných inými
signatármi EA MLA/BLA a/alebo IAF MLA a/alebo ILAC MRA ako vzájomne
ekvivalentné, čo podporuje voľný pohyb tovarov a služieb v medzinárodnom meradle.
Na podporu a zabezpečenie uvedenej ekvivalencie SNAS s ostatnými akreditačnými orgánmi
sa SNAS podrobuje pravidelnému medzinárodnému vzájomnému hodnoteniu EA, FALB
prostredníctvom systému „evaluácií“, aby si udržal svoje signatárstva dohôd o vzájomnom
uznávaní MLA/BLA/MRA. Tento systém hodnotení akreditačných orgánov si kladie za cieľ
vytvárať a upevňovať dôveru všetkých zainteresovaných strán na akreditácii, finálnych
užívateľov výsledkov akreditácie a výsledkov činností akreditovaných orgánov posudzovania
zhody v neregulovanej a regulovanej oblasti v rámci udelených príslušných rozsahov
akreditácie.
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SÚVISIACE PREDPISY

ISO/IEC 17011: Posudzovanie zhody. Požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce orgány
posudzovania zhody
IAF ML3:
Postup IAF pri odpovedi na žiadosť ekvivalencie signatárstva MLA
Nariadenie EP a R č. 765/2008
Zákon č. 505/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov
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