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Hlavné činnosti:
Slovenská národná akreditačná služba ako jediný národný akreditačný orgán uznaný vládou
Slovenskej republiky zastáva dôležitú úlohu v národnom systéme posudzovania zhody pri akreditácii
právnických a fyzických osôb pôsobiacich v regulovanej a neregulovanej oblasti.
SNAS bol určený na vydávanie osvedčení o akreditácii v zmysle § 22 ods. 1 a na vykonávanie
činnosti podľa § 23 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody a o zmene a doplnení niektorých predpisov.
SNAS je zároveň zákonom č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení
neskorších predpisov určená národná autorita zodpovedajúca za vykonávanie, overovanie a
monitorovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe na testovacích pracoviskách na
neklinické štúdie zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti laboratórií.

2

Právne postavenie a poslanie SNAS

2.1

Právne postavenie SNAS

SNAS je príspevková organizácia, zriadená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
(ÚNMS SR), zaradená a vedená v sektore ústrednej štátnej správy od roku 1994. Od roku 1999 je
príspevkovou organizáciou bez príspevku, s vlastnou právnou subjektivitou, s pôsobnosťou určenou
na:
a) akreditáciu právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré pôsobia v regulovanej
a neregulovanej sfére, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
v súlade so slovenskými technickými normami, s medzinárodnými technickými normami (ISO,
IEC), s technickými normami Európskej únie (EÚ) a s dokumentmi medzinárodných
a regionálnych akreditačných organizácií, najmä Európskej organizácie na spoluprácu
v oblasti akreditácie (EA), Medzinárodnej organizácie na spoluprácu v oblasti akreditácie
laboratórií (ILAC) a Medzinárodného akreditačného fóra (IAF),
b) vydávanie a odnímanie osvedčení o akreditácii,
c) kontrolu plnenia stanovených podmienok a požiadaviek akreditovanými organizáciami,
d) zverejňovanie zoznamu vydaných osvedčení o akreditácii,
e) poskytovanie informácií o zásadách, podmienkach a postupoch akreditácie,
f) zastupovanie SR v medzinárodných a v regionálnych organizáciách združujúcich akreditačné
orgány,
g) zabezpečenie výmeny skúseností medzi akreditovanými organizáciami.
Jedinečnú pozíciu SNAS v Slovenskej republike určuje:
a) rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR č. 5625/1999-010 zo dňa 7. januára 2000, ktorým
minister hospodárstva určil Slovenskú národnú akreditačnú službu za „jedinú akreditujúcu
osobu“ v súlade s ustanovením § 22, ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
b) zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona
95/2007 Z. z., určujúci Slovenskú národnú akreditačnú službu za národnú autoritu
zodpovedajúcu za vykonávanie, overovanie a monitorovanie zásad správnej laboratórnej
praxe (SLP) v SR a Nariadenie vlády č. 298/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o činnostiach testovacích pracovísk, pracovných náplniach zamestnancov v nich
zamestnaných
a podrobnosti
o činnostiach
a pracovných
náplniach
inšpektorov
vykonávajúcich inšpekcie a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe.

2.2

Poslanie SNAS

Poslaním SNAS, ako jediného národne i medzinárodne uznaného akreditačného orgánu v SR, je
vykonávať akreditáciu orgánov posudzovania zhody predovšetkým v Slovenskej republike, plne
v zhode s princípmi a kritériami medzinárodnej akreditácie, t.j. podľa medzinárodných noriem,
dokumentov globálnych a regionálnych medzinárodných organizácií ILAC, IAF a EA, a to tak, aby
osvedčenia o akreditácii vydané SNAS-om, boli medzinárodne akceptované a uznávané.
SNAS zároveň plní povinnosti, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z jej členstva v Organizácii pre
ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), a to v oblasti správnej laboratórnej praxe (SLP). SNAS
posudzuje súlad postupov a práce testovacích pracovísk pri vykonávaní neklinických štúdií zdravotnej
a environmentálnej bezpečnosti látok so zásadami OECD pre správnu laboratórnu prax
ENV/MC/CHEM (98)17 a so smernicami 2004/9/ES a 2004/10/ES Európskeho parlamentu a Rady.
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Hlavné úlohy SNAS v roku 2009 a ich
plnenie

SNAS si pre rok 2009 vytýčil nasledujúce úlohy, ktoré sú uvádzané spolu so stavom ich plnenia:
Úloha č. 1

Participácia na príprave zákona o akreditácii a sprievodných dokumentov do
procesu schvaľovania a po jeho schválení zabezpečenie prác súvisiacich s jeho
postupnou implementáciou do systému manažérstva SNAS.

Plnenie:

Úloha splnená.
SNAS aktívne spolupracoval s legislatívno-právnym odborom ÚNMS SR na finalizácii
pripravovaného návrhu zákona o akreditácii. Prvé rokovanie k návrhu zákona o
akreditácii v Legislatívnej rade vlády SR bolo uskutočnené 23.6.2009, pripomienky jej
členov boli následne zapracované a návrh zákona bol v aktualizovanej forme odoslaný
na ďalšie rokovanie Legislatívnej rady vlády SR, ktoré sa uskutočnilo 14.7.2009.
Následne bol návrh zákona o akreditácii prerokovaný vo výboroch Národnej rady SR
(9.10.2009 vo Výbore pre hospodársku politiku a 13.10.2009 v Ústavnoprávnom
výbore). Národná rada SR zákon schválila dňa 27.10.2009, prezident SR ho podpísal
dňa 26.11.2009 a v Zbierke zákonov zákon vyšiel dňa 15.12.2009 ako zákon
č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. K tomuto zákonu bolo v mesiaci december 2009 v spolupráci
ÚNMS SR a SNAS usporiadaných 6 odborných seminárov v rámci SR.

Úloha č. 2

Zabezpečiť komplexnú prípravu a bezproblémový priebeh prvej evaluácie SNAS
zo strany FAB v oblasti environmentálnych overovateľov a re-evaluácie SNAS v
oblastiach akreditácie pokrytých MLA, v súlade s plánom medzinárodného tímu
evaluátorov.

Plnenie:

Úloha pokračuje.
SNAS vyvíjal maximálne úsilie na zabezpečenie úspešného priebehu oboch evaluácií.
Evaluácia SNAS zo strany FAB v oblasti environmentálnych overovateľov sa
uskutočnila v dňoch 29.-30.07.2009. Na termíne sa dohodlo po viacnásobných
zmenách z dôvodu pracovnej vyťaženosti členov evaluačného tímu a celozávodnej
dovolenky jediného SNASom akreditovaného subjektu v tejto oblasti v rámci SR.
Dvojčlenný tím evaluátorov tvorili pracovníci akreditačných orgánov z Českej republiky
a Nórska. Záver z hodnotenia bude známy až po prerokovaní správy vo FAB v apríli
2010. Podľa predbežných záverov evaluačný tím nekonštatoval žiadne zásadné
nezhody.
Re-evaluácia EA v oblastiach akreditácie pokrytých MLA sa uskutočnila v dňoch 27.9.
až 3.10.2009. Evaluačný tím tvorilo sedem zástupcov zahraničných akreditačných
orgánov z EÚ, vrátane jedného pozorovateľa. Evaluácia prebiehala bez problémov, tím
evaluátorov skonštatoval 4 nezhody, 11 potenciálnych nezhôd a 6 pripomienok.
Vedenie SNAS-u pripravilo v zmysle predpisu EA-2/02 stanovisko k zisteniam vrátane
prijatých nápravných opatrení, ktoré bolo zaslané dňa 30.10.2009 tímu evaluátorov.
Stanovisko tímu evaluátorov k prijatým nápravným opatreniam sme mali dostať do
3.12.2009. Ich reakciu sme však do 31.12.2009 neobdržali. Tím evaluátorov na základe
zistení v oblasti akreditácie skúšobných laboratórií, kalibračných laboratórií,
medicínskych laboratórií a inšpekčných orgánov konštatoval určité nedostatky, nie však
závažného charakteru. V oblasti akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich
systémy manažérstva, produkty a osoby bolo zistené, že v týchto oblastiach určité
nedostatky pretrvávajú od roku 2001 a obdobné nedostatky boli konštatované aj
v rokoch 2005 a 2007. Z tohto dôvodu dal evaluačný tím návrh na pozastavenie
signatárstva EA MLA v tejto oblasti pre SNAS najviac na 6 mesiacov, t.j. do 5.5.2010.
Toto odporúčanie bolo potvrdené na rokovaní výboru EA MAC dňa 5.11.2009, na
základe čoho boli v SNAS prijaté opatrenia v postupoch pre akreditáciu subjektov
v danej oblasti. SNAS súčasne uskutočnil spoločné rokovanie so zástupcami
akreditovaných certifikačných orgánov, na ktorom boli účastníci oboznámení s prijatými
postupmi a následne o tejto situácii bola podaná informácia členom SAR na jej rokovaní
dňa 2.12.2009.
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Úloha č. 3

Vyriešiť zmenu organizačnej štruktúry SNAS najmä z pohľadu jej efektívnosti –
zrušenie detašovaných pracovísk SNAS v Žiline a v Košiciach, racionalizácia
úseku vnútorných a vonkajších vzťahov – úspora jedného funkčného miesta
(administratívneho),
organizačné
zabezpečenie
zahraničných
vzťahov
a zabezpečenie právnej činnosti.

Plnenie:

Úloha splnená.
Na základe analýzy s cieľom zefektívnenia spolupráce v rámci SNAS pri zabezpečovaní
úloh súvisiacich s akreditáciou v rámci SR a so zahraničnými aktivitami,
administratívnymi prácami a celkovým systémom manažérstva v tejto oblasti, bol
prerokovaný a prijatý návrh novej organizačnej štruktúry SNAS, v rámci ktorej bola
útvarová schéma SNAS zjednodušená a bola zabezpečená väčšia kooperácia medzi
pracovníkmi jednotlivých útvarov. Zrušené bolo jedno administratívne funkčné miesto.
Z dôvodu neefektívnosti činnosti detašovaných pracovísk SNAS v Žiline a v Košiciach,
ako aj na základe neopodstatnenosti existencie týchto pracovísk v ďalšom období z
pohľadu požiadaviek na akreditačné orgány, boli obe detašované pracoviská k
30.4.2009 zrušené.
Právna činnosť SNAS bola zabezpečovaná zmluvnou formou s advokátom.

Úloha č. 4

Zabezpečiť plnenie výkonov dohľadov a reakreditácií akreditovaných subjektov v
zmysle plánu na rok 2009 v termínoch a v kvalite v súlade s predpismi.

Plnenie:

Podstatná časť úlohy splnená.
Pracovníci SNAS priebežne zabezpečovali plnenie vykonávania plánovaných dohľadov
v zmysle „kariet dohľadov“ ako aj reakreditácie žiadateľov. Vyhodnotenie je súčasťou
tabuliek v kap. 4. Pri plnení plánov dohľadov bol výnimkou mesiac september, kedy boli
pracovníci SNAS vo zvýšenej miere vyťažení zabezpečovaním požiadaviek
evaluátorov, prípravou na re-evaluáciu, účasťou na dvanástich posudzovaniach
organizácií vybraných členmi evaluačného tímu v rámci SR, ako aj zabezpečovaním
mimoriadnych opatrení prijatých v súlade so závermi evaluátorov (úprava
dokumentácie, zabezpečenie školení interných a externých pracovníkov, postupná
implementácia nápravných opatrení v praxi). Realizácia dohľadov, ktoré sa z tohto
dôvodu nestihli uskutočniť do konca roka 2009, bola presunutá do prvého štvrťroku
2010.

Úloha č. 5

Poskytovať kvalitné akreditačné služby všetkým novým žiadateľom o akreditáciu
resp. o reakreditáciu a o rozšírenie akreditácie v priebehu roka 2009 v
požadovanej kvalite a v termíne.

Plnenie:

Úloha splnená.
U všetkých nových žiadateľov o akreditačné služby v rámci SR ako aj zo zahraničia boli
v zmysle platných postupov SNAS riadne začaté procesy akreditácie a proces
akreditácie bol realizovaný v zmysle platných predpisov. Výkony v jednotlivých
oblastiach sú uvedené v tabuľkách v kap. 4.

Úloha č. 6

Zabezpečiť postupnú implementáciu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 765/2008 zo dňa 9.7.2008 do systému manažérstva SNAS v súlade s jeho
závermi.

Plnenie:

Úloha splnená.
Keďže od 1.1.2010 bude platiť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 765/2008, bola vykonaná analýza plnenia požiadaviek tohto nariadenia v SNAS.
SNAS vypracoval postup krokov na zabezpečenie plnenia nových požiadaviek, ako aj
v súčasnosti iba z časti plnených požiadaviek tak, aby od 1.1.2010 boli všetky
požiadavky implementované do systému SNAS. V tomto zmysle SNAS prijal konkrétne
úlohy, ktoré budú priebežne realizované v roku 2010.

Úloha č. 7

Priebežne zabezpečovať zásady a dohody o cezhraničnej akreditácii vykonávanej
SNAS v zmysle Nariadenia EP a Rady č. 765/2008 s dotknutými akreditačnými
orgánmi štátov EÚ.

Plnenie:

Úloha sa priebežne plní.
Úloha v cezhraničnej akreditácii je plnená v zmysle platných dokumentov EA, ILAC a
IAF. SNAS prijal opatrenia aj pre realizáciu požiadaviek Nariadenia EP a Rady
č. 765/2008. Dohodu o spolupráci v tejto oblasti podpísal SNAS s českým akreditačným
orgánom (ČIA) a nemeckým akreditačným orgánom (DAP). V uvedenej veci pokračujú
ďalšie rokovania s akreditačnými orgánmi Talianska, Slovinska a Maďarska o
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vzájomnom odovzdaní akreditovaných subjektov v zmysle medzinárodných
dokumentov. Toto vzájomné odovzdanie si akreditovaných subjektov musí byť
zrealizované v spolupráci s príslušnými akreditačnými orgánmi a akreditovanými
subjektmi najneskôr do 31.12.2014.
Úloha č. 8

Zorganizovať Aktív SNAS spojený s oslavou Medzinárodného dňa akreditácie
(9.6.) a 15. výročia vzniku SNAS.

Plnenie:

Úloha splnená.
SNAS vykonal všetky aktivity, vrátane prípravy odborných materiálov, na dôstojné
zabezpečenie aktívu SNAS. Aktív, ktorý sa konal v dňoch 9. a 10.6.2009 v Starej
Ľubovni, mal vysokú účasť zástupcov akreditovaných subjektov ako aj domácich
a zahraničných hostí (pozri tiež kap. 11.2).

Úloha č. 9

Zabezpečiť systém hodnotenia výkonnosti pracovníkov SNAS raz za polrok a ich
komplexné hodnotenie raz ročne podľa schváleného postupu, ukazovateľov a
kritérií.

Plnenie:

Úloha trvalá.
Táto úloha bude prakticky realizovaná každý rok v zmysle Nariadenia EP a Rady
č. 765/2008. V roku 2010 budú pracovníci SNAS hodnotení v oblasti ich výkonnosti
a v plnení ich kvalifikačných požiadaviek po prvý raz v rámci nového systému
hodnotenia v súlade s nariadením.

Úloha č. 10

Prijatie jedného odborného pracovníka na odbor akreditácie laboratórií.

Plnenie:

Úloha splnená.
Z dôvodu narastania počtu akreditácií v oblasti akreditácie laboratórií, bola na odbor k
1.3.2009 prijatá pracovníčka, ktorá niekoľko rokov pracovala v tejto oblasti ako odborná
posudzovateľka.

Úloha č. 11

Prehodnotiť a aktualizovať systém hodnotenia a odmeňovania externých
pracovníkov SNAS.

Plnenie:

Úloha splnená.
Nový systém odmeňovania externých pracovníkov SNAS, vedúcich posudzovateľov,
posudzovateľov a expertov bol spracovaný a schválený s účinnosťou od 1.8.2009. V
zásade bola riešená výška honoráru externých pracovníkov SNAS a cestovné náklady,
ktoré sa stali súčasťou paušálnych náhrad v rámci dohôd o vykonaní práce.

Úloha č. 12

Zabezpečiť školenie nových záujemcov o funkciu posudzovateľa a preškoliť
súčasných externých odborných pracovníkov SNAS podľa plánu na rok 2009.

Plnenie:

Úloha splnená.
V priebehu roka boli vykonané školenia v zmysle plánu školení na rok 2009, ktorých sa
zúčastnili zamestnanci SNAS ako aj externí pracovníci SNAS. Okrem plánovaných
školení boli vykonané aj neplánované školenia, ktoré vyplývali jednak z dodatočných
potrieb SNAS ako aj z výsledkov re-evaluácie. Podrobný prehľad je uvedený v kap. 9.1.

Úloha č. 13

Aktívne pracovať v medzinárodných výboroch a pracovných skupinách v rámci
členstva v EA, ILAC a IAF a signatárstva EA MLA, ILAC MRA, IAF MLA podľa
harmonogramu na rok 2009 vrátane účasti na valných zhromaždeniach týchto
organizácií.

Plnenie:

Úloha splnená.
Pracovníci SNAS, ktorí sú členmi výborov zahraničných orgánov združujúcich
akreditačné orgány (EA, ILAC, IAF, FAB) ako aj pracovných skupín, sa v zmysle plánu
na rok 2009 aktívne zúčastňovali na činnosti v týchto orgánoch. Ich poznatky, ktoré sú
realizovateľné aj v SNAS, boli priebežne implementované do internej dokumentácie
SNAS. Účasť zástupcov SNAS bola zabezpečená aj na dvoch valných zhromaždeniach
EA a valnom zhromaždení ILAC a IAF. Celkový prehľad je uvedený v kap. 8.2.
Súčasťou zahraničných pracovných ciest boli aj cesty vykonávané z dôvodu
poskytovania akreditačných služieb v zahraničí (akreditácie, reakreditácie, predbežné
posúdenia a dohľady).
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Úloha č. 14

Zabezpečiť činnosť Slovenskej akreditačnej rady (SAR) ako poradného orgánu
SNAS a zorganizovať pracovné zasadnutie jej členov.

Plnenie:

Úloha splnená.
SAR je nezávislým a nestranným poradným orgánom riaditeľa SNAS pre oblasť
koncepčných a strategických otázok akreditácie, kontrolu plnenia poslania SNAS v SR
a podieľa sa na rozvoji akreditácie v SR.
Členmi SAR sú delegovaní predstavitelia národných regulátorov (ministerstiev
a úradov), všetkých kategórií združení, akreditovaných orgánov posudzovania zhody a
iných zainteresovaných strán majúcich oprávnený záujem na akreditácii v SR. Zloženie
SAR je vyváženým zastúpením zainteresovaných strán bez prevahy niektorej z nich.
Činnosť SAR sa riadi schváleným Štatútom a rokovacím poriadkom SAR.
SNAS
pripravil
všetky
dokumenty
potrebné
pre
činnosť SAR a organizačne
zabezpečil rokovania SAR.
Priebežne
boli
oslovení
relevantní
zástupcovia
zainteresovaných strán na
akreditácii a na základe ich
delegovania
príslušnými
organizáciami
dostali
od
riaditeľa SNAS vymenúvacie
dekréty členov SAR. V roku
2009 sa uskutočnili dve
rokovania
SAR
–
dňa
26.8.2009
a
2.12.2009.
Závery
prijaté
SAR
sa
priebežne realizujú.

Kľúčové úlohy stanovené na rok 2009 SNAS v podstate splnil a pre ďalšie obdobie má vytvorené
zdroje a predpoklady pre riadne vykonávanie akreditačnej činnosti v zmysle požiadaviek zákazníkov v
súlade s medzinárodnými normami a internými predpismi SNAS.
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Výkony akreditačných služieb v roku 2009

Akreditácia sa na Slovensku vykonáva podľa medzinárodne prijatých princípov ISO/IEC radu 17000,
EN radu 45000 a predstavuje základné predpoklady na plnenie záväzkov prevzatých vládou SR v
súvislosti so vstupom SR do Európskej únie v máji 2004.
SNAS vykonáva akreditáciu v nasledujúcich oblastiach:
-

akreditácia kalibračného laboratória
akreditácia skúšobného laboratóriá
akreditácia medicínskeho laboratória
akreditácia organizátora skúšok spôsobilosti
akreditácia inšpekčného orgánu
akreditácia certifikačného orgánu certifikujúceho produkty
akreditácia certifikačného orgánu certifikujúceho systémy manažérstva
akreditácia certifikačného orgánu certifikujúceho osoby
akreditácia environmentálneho overovateľa / vykonanie skúšky z odborných znalostí
akreditácia atestátora obstarávateľov
atestácia plnenia autorizačných/notifikačných požiadaviek

Prehľad poskytnutých a poskytovaných akreditačných služieb SNAS v roku 2009 je uvedený
v tabuľkách nižšie.
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Ukončené akreditačné služby podľa oblastí akreditácie v roku 2009
Počet ukončených
Oblasť akreditácie

akreditácií

reakreditácií

svedec.
posúdení

predbež.
posúdení

rozšírení
akreditácie

dohľadov
riadnych

mimoriadnych

Kalibračné laboratóriá
Skúšobné laboratóriá
Medicínske laboratóriá
Organizátori skúšok spôsobilosti
Inšpekčné orgány
Certifikačné orgány certif. produkty
QMS
AQAP
pri zváraní
Certifikačné
SFCS
orgány
pre zdrav. pom.
certifikujúce
systémy
EMS
manažérstva
ISMS
OH&S MS
FSMS
Certifikačné orgány certif. osoby
Environmentálni overovatelia
Plnenie notif./autoriz. požiad.

3
30
1
5
7
1
1
1
1

12
24
3
4
2
12
1
6
1
4
1
4
1

13
1
2
8
2
7
-

18
3
-

4
13
1
1
4
2
3
2
4
1
1

40
150
14
1
20
16
28
6
2
2
21
4
18
7
12
1
-

3
4
1
2
2
1
-

62
239
20
1
29
31
60
6
5
0
6
39
9
33
8
18
1
3

SPOLU

50

75

33

21

36

342

13

570

SPOLU

Rozpracované akreditačné služby podľa oblastí akreditácie v roku 2009
Počet rozpracovaných
Oblasť akreditácie
Kalibračné laboratóriá
Skúšobné laboratóriá
Medicínske laboratóriá
Organizátori skúšok spôsobilosti
Inšpekčné orgány
Certif. orgány certif. produkty
QMS
AQAP
pri zváraní
Certifikačné
SFCS
orgány
zdrav. pom.
certifikujúce
systémy
EMS
manažérstva
ISMS
OH&S MS
FSMS
Certifikačné orgány certif. osoby
Environmentálni overovatelia
Plnenie notif./autoriz. požiad.
SPOLU

akreditácií

reakreditácií

svedec.
posúdení

predbež.
posúdení

rozšírení
akreditácie

dohľadov

SPOLU

7
17
2
1
1
1
1
30

1
15
3
1
1
1
1
1
24

4
8
2
4
3
3
24

0

7
6
2
2
1
1
19

30
93
8
18
33
24
8
1
4
16
3
238

45
131
13
1
23
37
34
2
0
0
0
13
6
0
9
16
0
5
335
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Prehľad poskytnutých akreditačných služieb SNAS v rokoch 2007 až 2009
Oblasť
akreditácie

Počet ukončených v r. 2007

Počet ukončených v r. 2008

Počet ukončených v r. 2009

akreditácií

reakreditácií

ostatné
služby

akreditácií

reakreditácií

ostatné
služby

akreditácií

reakreditácií

ostatné
služby

Laboratóriá
Certifikačné
orgány
Inšpekčné
orgány
Ostatné(PT,
EMAS, NAP)

19

81

140

26

44

226

34

39

248

7

45

92

5

26

121

10

31

174

4

9

16

3

8

13

5

4

20

2

1

4

0

0

12

1

1

3

SPOLU

32

252

34

372

50

136
420

Spolu za rok

78
484

Údaje z tabuľky znázorňujú nižšie uvedené grafy:
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Počet ukončených akreditácií
2007
2008
2009

Laboratóriá Certifikačné Inšpekčné
orgány
orgány

140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ostatné
oblasti
akreditácie

SPOLU

Počet ukončených reakreditácií
2007
2008
2009

Laboratóriá Certifikačné Inšpekčné
orgány
orgány
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Ostatné
oblasti
akreditácie

SPOLU

75
570

445

375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0

Počet ukončených ostatných služieb
2007
2008
2009

Laboratóriá Certifikačné Inšpekčné
orgány
orgány

4.1

Ostatné
oblasti
akreditácie

SPOLU

Akreditácia laboratórií a organizátorov skúšok spôsobilosti a plnenie
autorizačných / notifikačných požiadaviek spojených s činnosťou
laboratórií

V oblasti akreditácie skúšobných laboratórií bolo v roku 2009 zahájené prechodné obdobie na
akreditáciu skúšobných laboratórií vykonávajúcich merania emisií zo stacionárnych zdrojov podľa
normy CEN/TS 15675: 2007. V tejto súvislosti SNAS usporiadal pre akreditované subjekty informačný
seminár a pre posudzovateľov SNAS zdokonaľovacie školenie posudzovateľov SNAS zamerané na
oblasť akreditácie subjektov vykonávajúcich merania emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia.
Počas re-evaluácie zo strany EA evaluačný tím nezaznamenal v oblasti MLA týkajúcej sa
kalibračných, skúšobných a medicínskych laboratórií nedostatky závažného charakteru a odporučil
ponechanie signatárstva EA MLA (ILAC MRA) v týchto oblastiach v platnosti.
V roku 2009 pokračovali aktivity súvisiace s prechodom akreditovaných subjektov, ktoré boli
akreditované na území Slovenskej republiky zahraničnými akreditačnými orgánmi z členských štátov
Európskej únie (napríklad DAP a ČIA), pod akreditáciu SNAS v súlade s medzinárodnými predpismi
o cezhraničnej akreditácii.
V oblasti skúšobných laboratórií a medicínskych laboratórií (vrátane atestácie plnenia
autorizačných/notifikačných požiadaviek) vo všeobecnosti možno konštatovať, že celkový počet
vykonaných a rozpracovaných akreditačných služieb v porovnaní s predchádzajúcim rokom opätovne
narástol. Ukončených bolo 262 akreditačných služieb (predbežných posúdení, akreditácií,
reakreditácií, rozšírení akreditácie, dohľadov a mimoriadnych dohľadov). Rozpracovaných bolo 149
akreditačných služieb, t.j. spolu 411 akreditačných služieb.
Laboratóriá požadujúce akreditačné služby sú z rôznych hospodárskych rezortov, predovšetkým z
rezortu pôdohospodárstva, životného prostredia, zdravotníctva, strojárenstva alebo stavebníctva. Ide
o laboratóriá, ktoré pôsobia v regulovanej aj neregulovanej sfére, štátne aj súkromné.
V oblasti kalibračných laboratórií SNAS ukončil v roku 2009 celkovo 62 akreditačných služieb
(predbežné posudzovania, posudzovania za účelom akreditácie, reakreditácie, rozšírenia akreditácie,
plánovaných a mimoriadnych dohľadov) a rozpracoval 45 akreditačných služieb, čo predstavuje
taktiež vyšší počet v porovnaní s rokom 2008.
V oblasti organizátorov skúšok spôsobilosti nebola v roku 2009 vykonaná žiadna nová
akreditácia. Jedna akreditačná služba bola ukončená a jedna rozpracovaná.
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Účasť
na
medzinárodných
a národných
a medzilaboratórnych porovnaniach (ILC)

skúškach

spôsobilosti

(PT)

V súlade s politikou EA využíva SNAS medzilaboratórne porovnania a skúšky spôsobilosti ako nástroj
zabezpečenia porovnateľnosti výsledkov ním akreditovaných laboratórií, a tam, kde je to možné, na
preverenie dosahovania správnych výsledkov meraní, skúšok a kalibrácií.
Mnohé laboratóriá sa zúčastňujú na rôznych projektoch medzinárodných a národných ILC a PT
nezávisle od SNAS, prípadne ich aj sami organizujú v oblastiach, v ktorých oficiálne nie sú dostupné.
Aktuálne programy národných a medzinárodných organizátorov ILC a PT sú pravidelne uverejňované
na webovej stránke SNAS a SNAS vyzýva laboratóriá na účasť v týchto porovnaniach.
Výsledky ILC a PT sú vždy kontrolované posudzovateľmi SNAS pri výkone posudzovaní za účelom
akreditácie, reakreditácie, rozšírenia akreditácie v laboratóriách, ako aj pri výkone plánovaných
dohľadov v týchto subjektoch, o čom sú uvedené informácie v správach z týchto posudzovaní.

4.2

Akreditácia certifikačných orgánov

V oblasti akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva boli v roku 2009
v súlade s Postupom SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy
manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001: 2007 ukončené
posudzovania certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci do konca prechodného obdobia jej zavedenia. Zároveň boli v súlade s Postupom
SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva kvality podľa
ISO 9001:2008 ukončené posudzovania certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva
kvality do konca prechodného obdobia jej zavedenia.
V oblasti akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich produkty bol v roku 2009 posúdený
a preukázal spôsobilosť vykonávať certifikáciu poľnohospodárskych produktov – ovocia a zeleniny
podľa GLOBALGAP jediný akreditovaný certifikačný orgán v tejto oblasti.
V oblasti akreditácie orgánov certifikujúcich systémy manažérstva, produkty a osoby SNAS
v roku 2009 vykonal a ukončil 215 akreditačných služieb (akreditácií, reakreditácií, rozšírení
akreditácií, svedeckých posúdení, predbežných posúdení a dohľadov) a rozpracoval 117
akreditačných služieb, ktoré budú ukončené v roku 2010, čo je spolu 332 akreditačných služieb.
V porovnaní s rokom 2008 vzrástol počet vykonaných akreditačných služieb o 41%. Najvyšší počet
akreditácií (7) SNAS v roku 2009 vykonal v oblasti akreditácie orgánov certifikujúcich produkty
a najvyšší počet reakreditácií (12), svedeckých posúdení (13) a plánovaných dohľadov (28) v oblasti
akreditácie orgánov certifikujúcich systémy manažérstva.
Rovnako v porovnaní s rokom 2008 pokračuje stúpajúci záujem zahraničných subjektov (Kazachstan,
Ukrajina, Bulharsko, Maďarsko) o akreditačné služby SNAS. Pri poskytovaní akreditačných služieb
v zahraničí SNAS postupuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008
z 9. júla 2008.
Národné centrum akreditácie (NCA, Astana, Kazachstan) prejavilo záujem o realizáciu školení
v oblasti akreditácie orgánov certifikujúcich systémy manažérstva a produkty a v júni 2009 sekcia
certifikačných orgánov pripravila a vykonala školenie expertov NCA zamerané na normu EN 45011
(ISO/IEC Guide 65: 1996) a ISO/IEC Guide 67: 2004.
Koncom prvého polroka 2009 sa zintenzívnila a ukončila komplexná príprava na re-evaluáciu SNAS
zo strany EA vo všetkých oblastiach akreditácie certifikačných orgánov – bola aktualizovaná riadená
dokumentácia, uskutočnili sa plánované školenia posudzovateľov SNAS a zasadal aj novo vytvorený
Technický výbor SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov. Re-evaluácia vo svojom predbežnom
závere poukázala na niektoré pretrvávajúce systémové chyby v príprave a riadení posudzovania vo
všetkých oblastiach akreditácie certifikačných orgánov zistené aj predchádzajúcimi evaluáciami a
vyústila do návrhu na pozastavenia statusu SNAS ako signatára EA MLA a IAF MLA dňom 5.11.2009
vo všetkých oblastiach akreditácie certifikačných orgánov. V tejto súvislosti SNAS prijal rad
systémových opatrení na zabránenie opakovaného výskytu uvedených nedostatkov a pripravuje sa na
úplnú evaluáciu vo všetkých oblastiach akreditácie certifikačných orgánov, ktorá sa má uskutočniť do
6 mesiacov od horeuvedeného pozastavenia signatárstva, ako bolo nariadené Výborom EA pre
multilaterálne dohovory (EA MAC).

13

V zmysle dokumentu EA-2/02 EA Policy and Procedures for the Multilateral Agreement
nevyplývajú žiadne následky pre orgány posudzovania zhody akreditované pred pozastavením
signatárstva EA MLA. Certifikačné orgány certifikujúce systémy manažérstva kvality podľa
ISO 9001, systémy environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 a produkty, akreditované
SNAS pred 5.11.2009, môžu naďalej používať certifikačnú kombinovanú značku IAF-MLA-SNAS
na nimi vydávaných certifikátoch.

4.3

Akreditácia inšpekčných orgánov

SNAS mal v roku 2009 v oblasti akreditácie inšpekčných orgánov rozpracovaných 52 akreditačných
služieb (akreditácie, reakreditácie, dohľady), z ktorých 29 ukončil. Neukončených je 23 akreditačných
služieb a vzhľadom na už vykonané alebo naplánované posudzovania na mieste je predpoklad ich
ukončenia v prvom štvrťroku 2010.
V roku 2009 bolo akreditovaných 5 nových inšpekčných orgánov a u 2 inšpekčných orgánov bola
akreditácia zrušená. U jedného na základe jeho rozhodnutia z ekonomických dôvodov a u druhého
z dôvodu neplnenia si akreditačných požiadaviek.
Celkový počet akreditovaných inšpekčných orgánov je 33, rozpracovaná je jedna akreditácia.
Naďalej pretrvával mierny záujem o akreditáciu inšpekčných orgánov typu A a to hlavne v regulovanej
oblasti – inšpekcia v oblasti stavebníctva, ochrany ovzdušia a plavidiel. Akreditované inšpekčné
orgány vykonávajú predovšetkým inšpekcie vyhradených technických zariadení, krmivárskych
podnikov, automatizovaných meracích systémov emisií, pracovísk na montáž plynových zariadení do
motorových vozidiel, technického stavu vozidiel na prepravu nebezpečných nákladov, plnenia
podmienok na vykonávanie technických kontrol, kontrol originality a emisných kontrol vozidiel a
vnútropodnikovej kontroly pri výrobe stavebných výrobkov.
V neregulovanej oblasti to bola inšpekcia v poľnohospodárstve a železničnej doprave. Inšpekčné
orgány vykonávajú inšpekcie výrobkov a výroby potravinárskych, poľnohospodárskych, textilných,
ropných a petrochemických, pyrotechnických, textilných, odevných a kozmetických výrobkov,
výrobkov a výroby z dreva, celulózy a papiera, zdravotníckych a ochranných pomôcok, rádiových
a komunikačných zariadení, zváracích postupov, kvality a kvantity výrobkov vrátane vzorkovania.
Významný vplyv na plnenie akreditačných služieb v roku 2009 mala činnosť externých
posudzovateľov a expertov, ktorí sa na týchto službách podieľali hlavnou mierou.
Oblasť akreditácie inšpekčných orgánov takisto prešla v roku 2009 re-evaluáciou zo strany EA.
K identifikovaným zisteniam v tejto oblasti SNAS prijal nápravné opatrenia, kontrola ktorých bude
ukončená počas evaluácie v marci 2010.

4.4

Akreditácia overovateľov a atestátorov

V oblasti akreditácie overovateľov a atestátorov sa počty akreditovaných subjektov nezmenili –
v oblasti akreditácie environmentálnych overovateľov je akreditovaný jeden slovenský subjekt
a v oblasti akreditácie atestátorov obstarávateľov nie je zatiaľ akreditovaný žiaden subjekt.
Komplexná príprava na prvú evaluáciu SNAS zo strany FAB v oblasti environmentálnych overovateľov
a celý jej priebeh v júli 2009 boli zabezpečené pracovníkmi sekcie certifikačných orgánov. Nápravné
činnosti prijaté k zisteniam z evaluácie boli evaluátormi akceptované a správa z evaluácie s kladným
hodnotením SNAS bude prerokovaná na pravidelnom zasadnutí FAB v apríli 2010.
Oblasť akreditácie atestátorov obstarávateľov nebola v SNAS v roku 2009 zabezpečená z dôvodu
absencie požiadaviek zo strany potenciálnych zákazníkov, rovnako ako oblasť akreditácie
environmentálnych overovateľov. Začiatkom roka 2009 bol menovaný pracovník sekcie certifikačných
orgánov do funkcie vedúceho sekcie overovateľov.
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5

Inšpekcie a overovanie dodržiavania zásad
správnej laboratórnej praxe

Hlavným poslaním SNAS v oblasti správnej laboratórnej praxe (SLP) je posudzovanie testovacích
pracovísk – hodnotenie súladu práce so zásadami SLP pri vykonávaní neklinických štúdií zdravotnej a
environmentálnej bezpečnosti chemických látok. V súlade s Národným programom dodržiavania
zásad správnej laboratórnej praxe boli vykonané všetky plánované inšpekcie podľa harmonogramu
inšpekcií.
SNAS v roku 2009 vykonal a ukončil 13 inšpekcií (udelenie osvedčenia, obnovenie platnosti
osvedčenia i dohľady), čo predstavuje oproti roku 2008 mierny pokles, a to o 14%. Vzhľadom na
pretrvávajúcu ekonomickú krízu však stále pokračoval trend v znižovaní celkového počtu testovacích
pracovísk, keďže viaceré slovenské pracoviská z ekonomických dôvodov nepožiadali o obnovenie
platnosti osvedčenia a svoju činnosť ukončili. Rovnako ukončili svoju činnosť dve poľské testovacie
pracoviská, ktoré o obnovenie platnosti osvedčenia museli už požiadať poľskú národnú monitorovaciu
autoritu, ktorá medzičasom dosiahla medzinárodné uznanie. Oproti roku 2007 tak počet testovacích
pracovísk klesol až o 44%. Predpokladáme, že tento nepriaznivý trend sa už ukončil a počet
testovacích pracovísk zostane stabilizovaný na súčasnej úrovni, prípadne sa ich počet mierne zvýši,
keďže záujem o udelenie osvedčenia SLP prejavili niektoré pracoviská z Ukrajiny, ktoré nemajú
vlastnú monitorovaciu autoritu. Pri vykonávaní inšpekcií v zahraničí postupuje SNAS podľa smerníc
pre oblasť SLP 2004/10EC a 2004/9EC, v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe OECD
ENV/MC/CHEM/(98)17.

Prehľad uskutočnených akreditačných služieb v oblasti dodržiavania zásad SLP v roku 2009

Oblasť akreditácie

Dodržiavanie zásad SLP

Počet ukončených akreditačných služieb –
inšpekcií za účelom
udelenia
osvedčenia

obnovenia
osvedčenia

rozšírenia
osvedčenia

dohľadu

SPOLU

1

4

-

8
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Prehľad rozpracovaných akreditačných služieb v oblasti dodržiavania zásad SLP v roku 2009

Oblasť akreditácie

Dodržiavanie zásad SLP

Počet rozpracovaných akreditačných služieb –
inšpekcií za účelom
udelenia
osvedčenia

obnovenia
osvedčenia

rozšírenia
osvedčenia

dohľadu

SPOLU

-

-

-

1

1

Odbor SLP sa v roku 2009 podieľal na lektorskej činnosti pre Slovenský metrologický ústav,
pracovníci odboru, ako odborní garanti školenia, pripravili školenie pre zamestnancov útvarov
zabezpečenia kvality.
SNAS sa prostredníctvom odboru SLP podieľal na príprave nového zákona o chemických látkach,
ktorý by mal nahradiť zákon 163/2001 Z. z., ako aj na príprave novej vyhlášky MH SR, ktorá má
nahradiť doteraz platné nariadenie vlády č. 298/2007 Z. z. Oba nové dokumenty SNAS
pripomienkoval tak, aby výsledné dokumenty boli plne v súlade s platnou európskou legislatívou.
Vzhľadom na prijatie zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého je Slovenská národná akreditačná služba ustanovená za
akreditačný orgán, ktorého v pôsobnosti je aj inšpekcia testovacích pracovísk a udeľovanie
osvedčenia o dodržiavaní zásad správnej laboratórnej praxe, SNAS inicioval výmenu na poste
delegáta zastupujúceho Slovensko na rokovaniach pracovných skupín OECD a EK. SNAS oslovil
MH SR a MŽP SR s požiadavkou o zabezpečenie uvedenej výmeny v roku 2010.
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6

Osvedčenia o akreditácii SNAS
a o dodržiavaní zásad SLP udelené,
pozastavené, zrušené a obnovené v roku
2009

Záujem o akreditáciu v roku 2009 naďalej pretrvával a to aj napriek kríze, ktorá zasiahla mnohé
odvetvia hospodárstva. Počet platných osvedčení, ktoré SNAS evidoval k 31.12.2009, bol 519, čo je
o 43 osvedčení viac ako v roku 2008.
V sledovanom období bolo vydaných 50 osvedčení z dôvodu akreditácie a 75 z dôvodu reakreditácie.
Súčasne SNAS vydal 66 dodatkov k osvedčeniam o akreditácii v nadväznosti na dohľadovú činnosť a
v spojitosti s rozširovaním a zužovaním rozsahov akreditácie a personálnymi zmenami v jednotlivých
akreditovaných subjektoch.

Prehľad platných a vydaných osvedčení o akreditácii SNAS a osvedčení o dodržiavaní
zásad SLP v roku 2009
Oblasť akreditácie
Kalibračné laboratóriá
Skúšobné laboratóriá
Medicínske laboratóriá
Organizátori skúšok spôsobilosti
Inšpekčné orgány
Certifikačné orgány certifikujúce produkty

Certifikačné orgány certifikujúce systémy
manažérstva

QMS
AQAP
pri zváraní
SFCS
pre zdrav. pomôcky
EMS
ISMS
OH&S MS
FSMS

Certifikačné orgány certifikujúce osoby
Environmentálni overovatelia
Plnenie notifikačných / autorizačných požiadaviek
Dodržiavanie zásad SLP
SPOLU

Počet platných
osvedčení

Počet vydaných
osvedčení

65
212
23
3
33
32
32
6
4
1
2
22
6
20
11
18
1
10
18
519

15
71
6
3
10
10
30
2
4
1
1
10
3
14
2
7
1
6
6
200

V roku 2009 SNAS pozastavil účinnosť jedenástich osvedčení o akreditácii a jedného osvedčenia
o dodržiavaní zásad SLP. Pozastavenie účinnosti bolo vykonané z dôvodov zistených nedostatkov
v plnení niektorých akreditačných kritérií zo strany akreditovaných osôb, neumožnenia vykonania
plánovaného dohľadu v akreditovanom subjekte alebo pre personálne, priestorové a organizačné
zmeny v akreditovaných subjektoch. Obnovenie účinnosti bolo realizované pre 5 osvedčení a 4
osvedčenia boli zrušené a to prevažne s ohľadom na trvajúce neplnenie záväzkov akreditovanej
osoby a nezhody oproti akreditačným kritériám, ktoré neboli v určenej lehote odstránené.

16

Počet platných osvedčení o akreditácii SNAS a osvedčení o dodržiavaní zásad SLP
v rokoch 2007 až 2009
Počet platných osvedčení

Oblasť akreditácie

k 31.12.2007
60
163
14
5
25
28
91
15
1
8
26
436

Kalibračné laboratóriá
Skúšobné laboratóriá
Medicínske laboratóriá
Organizátori skúšok spôsobilosti
Inšpekčné orgány
CO certifikujúce produkty
CO certifikujúce systémy manažérstva
CO certifikujúce osoby
Environmentálni overovatelia
Plnenie notifikač. al. autoriz. požiadaviek
Dodržiavanie zásad SLP
SPOLU

200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

k 31.12.2008
63
185
22
5
30
27
99
17
1
9
18
476

k 31.12.2009
65
212
23
3
33
32
104
18
1
10
18
519

Počet platných osvedčení
31.12.2007
31.12.2008

Dodržiavanie zásad
SLP

Plnenie notifikačných
al. autorizačných
požiadaviek

Overovatelia EMAS

CO certifikujúce
osoby

CO certifikujúce
systémy

CO certifikujúce
produkty

Inšpekčné orgány

Organizátori skúšok
spôsobilosti

Medicínske
laboratóriá

Skúšobné laboratóriá

Kalibračné
laboratóriá

31.12.2009

SNAS vykonáva akreditačnú činnosť aj v zahraničí, kde má v súčasnosti akreditovaných 44 právnych
subjektov, ktorým vydal spolu 61 osvedčení. Prehľad platných osvedčení vydaných SNAS v rámci
cezhraničnej akreditácie k 31.12.2009 znázorňuje tabuľka.
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Celkový súčet

7

4
10

1
1
2

1

2

1
1

3
2

15

1

2
1
2
1
3
2
3

11

3

11

3

2

1

15

15

Celkový súčet

1

Ukrajina

Kazachstan

Slovinsko

Poľsko

Maďarsko

1
1

Bielorusko

Kalibračné laboratóriá
Skúšobné laboratóriá
Organizátori skúšok spôsobilosti
Inšpekčné orgány
Certifikačné orgány certifikujúce osoby
Certifikačné orgány certifikujúce QMS
Certifikačné orgány certif. QMS pri zváraní
Certifikačné orgány certifikujúce EMS
Certifikačné orgány certifikujúce FSMS
Certifikačné orgány certifikujúce ISMS
Certifikačné orgány certifikujúce OH&S MS
Plnenie notifikač. / autorizač. požiadaviek
Dodržiavanie zásad SLP

Taliansko

Česká republika

Oblasť akreditácie

4
27
1
1
2
5
1
5
2
3
5
2
3

61

Prijaté žiadosti o akreditáciu a o udelenie
osvedčenia o dodržiavaní zásad SLP

V roku 2009 bolo prijatých 39 žiadostí o akreditáciu s tým, že niektoré žiadosti obsahovali požiadavku
udelenia akreditácie vo viacerých oblastiach (celkovo preto 52 žiadostí). Zároveň bolo prijatých 20
žiadostí o predbežné posúdenie stavu pripravenosti subjektu na akreditáciu.
Oblasť akreditácie

Počet žiadostí

Kalibračné laboratóriá
Skúšobné laboratóriá
Medicínske laboratóriá
Organizátori skúšok spôsobilosti
Inšpekčné orgány
Certifikačné orgány certifikujúce produkty
QMS
AQAP
pri zváraní
SFCS
pre zdrav. pomôcky
EMS
ISMS
OH&S MS
FSMS

Certifikačné orgány certifikujúce systémy
manažérstva

Certifikačné orgány certifikujúce osoby
Environmentálni overovatelia
Plnenie notifikačných / autorizačných požiadaviek
Dodržiavanie zásad SLP
SPOLU

18

3
18
4
5
5
5
1
1
3
1
3
2
1
52

8

Medzinárodná spolupráca SNAS

8.1

Súčasná pozícia SNAS v medzinárodnom kontexte a jeho medzinárodné
aktivity v r. 2009

SNAS je riadnym členom medzinárodných akreditačných organizácií ILAC (Medzinárodná organizácia
na akreditáciu laboratórií), IAF (Medzinárodné akreditačné fórum) a EA (Európska organizácia na
spoluprácu pri akreditácii) a tiež signatárom všetkých doteraz existujúcich dohôd a dohovorov týchto
organizácií o vzájomnom uznávaní MLA a MRA, t.j.
- MLA EA pre oblasti akreditácie kalibračných a skúšobných laboratórií,
- MLA EA pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva
kvality,
- MLA EA pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich systémy
environmentálneho manažérstva,
- MLA EA pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich produkty,
- MLA EA pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich osoby,
- MLA EA pre oblasť akreditácie inšpekčných orgánov,
- MRA ILAC pre oblasti akreditácie kalibračných a skúšobných laboratórií,
- MLA IAF pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich produkty,
- MLA IAF pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva
kvality,
- MLA IAF pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich systémy
environmentálneho manažérstva.
Medzinárodné aktivity SNAS v roku 2009 boli rozdelené do viacerých oblastí v súlade so záväzkami
vyplývajúcimi z:
1. Memoránd o porozumení EA, ILAC a IAF, z členstva SR v OECD a v EÚ, medzi ktoré patrí:
¾ Aktívna účasť zástupcov SNAS na činnosti:
• Valného zhromaždenie EA, ILAC, IAF,
• Rady pre mnohostranné dohody EA,
• Výboru EA pre laboratória a jeho pracovných skupín,
• Výboru EA na certifikáciu a na inšpekciu,
• Horizontálneho harmonizačného výboru EA,
• Pracovnej skupiny EA na tvorbu vyhľadávacieho nástroja,
• Výboru ARC ILAC (Výbor ILAC na dohovory),
• Fóra akreditačných orgánov,
• Pracovnej skupiny OECD pre SLP,
• Pracovnej skupiny EC pre SLP.
¾ Aktívna činnosť pracovníkov SNAS ako členov evaluačných tímov EA na evaluácii
akreditačných orgánov v Lotyšsku a vo Veľkej Británii.
¾ Aktívna participácia SNAS na pripomienkovaní nových alebo revidovaných dokumentov EA,
ILAC, IAF, EMEA a na ich schvaľovaní.
¾ Aktívna účasť SNAS v rámci pracovnej skupiny EA na tvorbu spoločnej databázy subjektov
akreditovaných akreditačnými orgánmi, ktoré sú členmi EA. Zaradenie do databázy EA je pre
všetky SNAS-om akreditované subjekty príležitosťou na celosvetové zviditeľnenie, čo je
vysoká pridaná hodnota, ktorú im poskytuje akreditácia SNAS.
¾ Každoročná aktualizácia zoznamu testovacích pracovísk vlastniacich platné osvedčenie
o dodržiavaní zásad SLP a prehľad inšpekcií vykonaných v danom roku pre centrály OECD
a EC, ktoré zabezpečujú vzájomné informovanie všetkých členských krajín.
2. Novej politiky Európskej únie (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 765/2008) týkajúcej
sa cezhraničnej akreditácie, na základe ktorej SNAS:
¾ v súlade
s
podpísanou
dohodou
o vzájomnej
spolupráci
s DAP
(Deutsches
Akkreditierungssystem Prűfwesen, Gmbh.) pokračoval v spoločných posudzovaniach a
odovzdávaní subjektov akreditovaných DAP pod správu SNAS,
¾ podpísal dňa 13.2.2009 dohodu o realizácii cezhraničnej akreditácie s ČIA (Český inštitút pre
akreditáciu),
¾ podpísal dňa 25.8.2009 dohodu o spolupráci so slovinským akreditačným orgánom SA
(Slovenska Akreditacija),
¾ v zmysle dohôd s ČIA a SA rozvíjal spoluprácu s týmito akreditačnými orgánmi.
3. Bilaterálnej zmluvy s NCA (Národné centrum akreditácie v Kazachstane), v súlade s ktorou
SNAS vykonal:
¾ školenie – prípravu technických expertov na medzinárodnú normu ISO/IEC 65: 1996,
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¾
¾
¾

umožnenie pozorovania priebehu akreditačného posudzovania slovenských subjektov
vykonávaného SNAS-om posudzovateľom z Kazachstanu,
predbežné posúdenia u žiadateľov o akreditáciu z Kazachstanu,
akreditačné posúdenia u žiadateľov o akreditáciu z Kazachstanu.

V súvislosti s novou úlohou EA v regulovanej sfére sa Slovenská národná akreditačná služba aktívne
podieľala a podieľa na tvorbe efektívneho komunikačného systému medzi akreditačnými orgánmi v
Európe za účelom harmonizácie akreditácií orgánov posudzovania zhody pre účely notifikácie. SNAS
vzal na seba gestorstvo za direktívu 2000/14/EC, kde EA schválila jedného interného pracovníka
SNAS. V sieti 27 európskych direktív má SNAS do tohto systému nahlásených 21 kontaktných osôb –
interných pracovníkov SNAS. Za týmto účelom bol zriadený Poradný výbor na akreditáciu orgánov
posudzovania zhody pre účely notifikácie, resp. autorizácie.
SNAS aktívne participoval na pripomienkovaní nových alebo revidovaných dokumentov EA, ILAC
a IAF a na ich schvaľovaní.

8.2

Prehľady účasti na podujatiach v zahraničí v r. 2009

Zasadnutia orgánov medzinárodných organizácií

1

Zasadnutie výborov EA pre certifikačné a pre
inšpekčné orgány (EA CC a EA IC)

Rumunsko

február

Počet
vyslaných
osôb
1

2

Zasadnutie výboru EA pre laboratóriá (EA LC)

Portugalsko

marec

1

3

Zasadnutie pracovnej skupiny EA Search Facility
Working Group

Španielsko

marec

1

4

Zasadnutie Fóra akreditačných orgánov (FAB)

Česká
republika

apríl

1

5

Zasadanie Horizontálneho harmonizačného výboru
EA (EA HHC)

Belgicko

apríl

1

6

11. zasadnutie pracovnej skupiny EA LC WG pre IC
v kalibrácii

Holandsko

máj

1

7

Zasadnutie pracovnej skupiny SLP pri OECD

Francúzsko

máj

1

8

Mimoriadne zasadanie Rady EA MAC a 23. valné
zhromaždenie EA

Luxembursko

máj

2

9

Zasadnutia Valných zhromaždení ILAC a IAF

Kanada

október

2

10

Zasadnutie Fóra akreditačných orgánov (FAB)

Švédsko

október

2

11

Zasadnutie EA MAC

Švédsko

november

2

12

Zasadnutie akreditačných orgánov a FoodPlus
(GLOBALGAP)

Nemecko

november

1

13

24. valné zhromaždenie EA

Belgicko

november

2

14

Zasadnutie pracovnej skupiny SLP pri EK
a technického výboru SLP

Belgicko

december

1

Por. č.

Podujatie

Krajina
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Mesiac

Obr.: 23. valné zhromaždenie EA, Luxemburg, máj 2009

Iné podujatia
Por. č.

Podujatie

Krajina

Mesiac

Počet
vyslaných
osôb
5

1

Účasť na bilaterálnom rokovaní s ČIA o vzájomnej
spolupráci a o cezhraničnej akreditácii

Česká
republika

február

2

Účasť na školení ISO 22000

Česká
republika

apríl

1

3

Školenie technických expertov podľa normy
ISO/IEC 65: 1996

Kazachstan

jún

2

4

Účasť na evaluácii zahraničného akreditačného
orgánu ako člen evaluačného EA tímu

Veľká Británia

júl

1

5

Účasť na evaluácii zahraničného akreditačného
orgánu ako člen evaluačného EA tímu

Veľká Británia

september

1

6

Účasť na evaluácii zahraničného akreditačného
orgánu ako člen evaluačného EA tímu

Lotyšsko

október

1

7

Tréningový kurz OECD pre inšpektorov SLP

Švajčiarsko

október

1

Okrem toho bolo v roku 2009 vykonaných 82 zahraničných pracovných ciest za účelom akreditácií,
svedeckých posudzovaní, predbežných posúdení, dohľadov a posúdení na mieste pri dohľade spolu
so svedeckým posúdením.
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8.3

Prehľad zahraničných návštev SNAS v r. 2009

Por. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

9

Podujatie

január

Počet
prijatých
osôb
1

február

2

február

4

február

1

február

1

marec

3

marec

2

marec

1

apríl

2

máj

1

máj

1

júl

2

august

2

september

2

október

2

Mesiac

Rokovanie so zástupcami talianskeho subjektu vo veci
prevodu akreditačných služieb v oblasti certifikácie systémov
manažérstva
Rokovanie so zástupcami talianskeho subjektu vo veci
prevodu akreditačných služieb v oblasti certifikácie systémov
manažérstva
Rokovanie so zástupcami maďarského subjektu vo veci
poskytovania akreditačných služieb v oblasti certifikačných
orgánov
Opakované rokovanie so zástupcami talianskeho subjektu vo
veci prevodu akreditačných služieb v oblasti certifikácie
systémov manažérstva
Rokovanie so zástupcami maďarského subjektu vo veci
poskytovania akreditačných služieb v oblasti certifikácie
systémov manažérstva
Rokovanie so zástupcami talianskeho subjektu vo veci
prevodu akreditačných služieb v oblasti certifikácie systémov
manažérstva
Rokovanie so zástupcami maďarského subjektu vo veci
poskytovania akreditačných služieb v oblasti certifikácie
systémov manažérstva
Výmena vzájomných skúseností v oblasti manažérstva s
manažérkou kvality slovinského akreditačného orgánu SA a
a návrh budúcej spolupráce
Rokovanie so zástupcami bulharského subjektu vo veci
poskytovania akreditačných služieb v oblasti skúšobných
laboratórií
Opakované rokovanie so zástupcami talianskeho subjektu vo
veci prevodu akreditačných služieb v oblasti certifikácie
systémov manažérstva
Rokovanie so zástupcom maďarského subjektu vo veci
poskytovania akreditačných služieb
Opakované rokovanie so zástupcami talianskeho subjektu vo
veci prevodu akreditačných služieb v oblasti certifikácie
systémov manažérstva
Dohoda a podpísanie zmluvy o spolupráci medzi SNAS a SA
Rokovanie so zástupcami maďarského subjektu vo veci
poskytovania akreditačných služieb v oblasti certifikačného
orgánu certifikujúceho manažérske systémy
Rokovanie so zástupcami bulharského subjektu vo veci
poskytovania akreditačných služieb v oblasti certifikácie
systémov manažérstva

Metodická činnosť SNAS

V oblasti metodického zabezpečenia SNAS bolo v roku 2009:
- vydaných celkovo 88 nových interných riadených dokumentov a
- aktualizovaných 10 interných riadených dokumentov.
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Prehľad revízie interných riadených dokumentov SNAS v r. 2009
Nové
dokumenty
20
8
5
4
9
42
88

Druh riadeného dokumentu
Príručka kvality
Rozhodnutia riaditeľa – Politiky
Rozhodnutia riaditeľa – Štatúty
Rozhodnutia riaditeľa – Ostatné
Interné smernice
Interné predpisy
Metodické smernice na akreditáciu
SPOLU

9.1

Aktualizované
dokumenty
1
1
1
5
2
10

Spolu
1
21
9
5
4
14
44
98

Školenia posudzovateľov SNAS

SNAS v roku 2009 uskutočnil 14 školení pre vedúcich posudzovateľov, posudzovateľov a expertov.
Prehľad uskutočnených školení je uvedený v tabuľke.
Názov školenia
Základné školenie posudzovateľov
SNAS, 2. časť: špecializovaná Všeobecné požiadavky na orgány
vykonávajúce certifikáciu osôb
Zdokonaľovacie školenie
posudzovateľov SNAS - Akreditácia
certifikačných orgánov
certifikujúcich osoby
Zdokonaľovacie školenie
posudzovateľov a vedúcich
posudzovateľov SNAS pre
posudzovanie inšpekčných orgánov
Zdokonaľovacie školenie vedúcich
posudzovateľov, posudzovateľov a
expertov SNAS pre posudzovanie
skúšobných, kalibračných a
medicínskych laboratórií
Zdokonaľovacie školenie vedúcich
posudzovateľov, posudzovateľov
SNAS: Akreditácia certifikačných
orgánov certifikujúcich produkty
a systémy manažérstva kvality pri
zváraní

Základné školenie posudzovateľov
SNAS, 2. časť: špecializovaná –
Akreditácia overovateľov EMAS

Norma

Miesto
konania

Dátum
konania

Počet
účastníkov

ISO/IEC 17024;
IAF GD24: 2004

SNAS
Bratislava

8.-9.1.2009

9

aplikácia ISO/IEC
17024: 2003
(IAF GD24: 2004)

SNAS
Bratislava

9.1.2009

7

STN EN
ISO/IEC 17020;
IAF/ILAC-A4: 2004

SNAS
Bratislava

26.2.2009

14

ISO/IEC 17025:
2005

SNAS
Bratislava

23.3.2009

126

SNAS
Bratislava

16.4.2009

12

SNAS
Bratislava

27.28.4.2009

8

SNAS
Bratislava

28.4.2009

2

SNAS
Bratislava

17.18.6.2009

36

Smernica EA na
aplikáciu EN 45011
pre certifikáciu podľa
EN ISO 3834,
Smernica EA na
aplikáciu ISO/IEC
17021 pre
certifikáciu podľa EN
ISO 3834
požiadavky
Nariadenia EP
a Rady (ES)
č. 761/2001 a
Zákona č. 491/2005
Z. z.

Zdokonaľovacie školenie
posudzovateľov SNAS: Akreditácia
overovateľov EMAS
Základné školenie posudzovateľov
SNAS, 1. časť: všeobecná
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Norma

Miesto
konania

Dátum
konania

Počet
účastníkov

ISO/IEC Guide 65:
1996, IAF GD 5:
2006, ISO/IEC
Guide 67: 2004

NCA
Almaty,
Kazachstan

22.24.6.2009

42

SNAS
Bratislava

9.9.2009

9

CEN/TS 15675:
2007; CEN/TS
15674; EN 15259,
CEN/TS 14793

SNAS
Bratislava

21.9.2009

31

Smernice na
aplikáciu: ISO/IEC
17021, EN 45011
a iné dokumenty

SNAS
Bratislava

26.-27.11.
2009

7

ISO/IEC 17021:
2006

SNAS
Bratislava

25.-27.11.
2009

6

ISO/IEC 17020,
IAF/ILAC-A4: 2004

SNAS
Bratislava

2.-3.12.2009

10

Názov školenia
Príprava technických expertov na
medzinárodnú normu
ISO/IEC 65: 1996
Pracovná porada a zdokonaľovacie
školenie inšpektorov a vedúcich
inšpektorov SLP
Zdokonaľovacie školenie vedúcich
posudzovateľov a posudzovateľov
SNAS pre skúšobné a kalibračné
laboratória a informačný seminár
pre akreditované subjekty
vykonávajúce meranie emisií zo
stacionárnych zdrojov znečistenia
Zdokonaľovacie školenie
posudzovateľov a vedúcich
posudzovateľov SNAS: Akreditácia
orgánov certifikujúcich systémy
manažérstva podľa
ISO/IEC 17021: 2006
Základné školenie posudzovateľov,
2. časť: Systémy manažérstva
Základné školenie posudzovateľov,
2. časť: Inšpekčné orgány

V minulom roku sa v SNAS uskutočnili 2 školenia pre interných a externých pracovníkov SNAS
organizovaných externou organizáciou. Prehľad školení je uvedený v tabuľke.
Názov školenia (organizátor)

Miesto konania Dátum konania

Počet
účastníkov

Požiadavky normy EN ISO 9001:2008
(MASM, Žilina)

SMU,
Bratislava,

2.9.2009
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Požiadavky noriem EN ISO 14001:2004
a OHSAS 18001:2007
(MASM, Žilina)

SMU,
Bratislava,

3.9.2009

11

V súvislosti so schválením nového zákona o akreditácii organizoval ÚNMS SR v spolupráci so SNAS
sériu odborných seminárov v rámci SR. Na seminári v Bratislave sa zúčastnilo z celkového počtu
účastníkov (141) 12 interných pracovníkov SNAS

9.2

Interné školenia zamestnancov SNAS

V 2009 sa v SNAS uskutočnilo 9 interných školení zamestnancov SNAS, z toho v jednom prípade sa
jednalo o školenie interných audítorov SNAS. Prehľad školení je uvedený v tabuľke.
Por. č.
1.
2.

3.

Názov školenia
Zdokonaľovacie školenie interných audítorov
Pracovný poriadok SNAS
Monitoring v SNAS
Zabezpečovanie a zlepšovanie manažérstva a ľudských
zdrojov v SNAS
Postup pri akreditácii
Príprava a riadenie posudzovania
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Dátum
uskutočnenia
7.5.2009

Počet
účastníkov
7

30.6.2009

24

14.7.2009

15

Por. č.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Názov školenia
Odmeňovanie externých pracovníkov SNAS za výkon
akreditačných služieb
Politika na akreditáciu CAB za účelom notifikácie
Horizontálne požiadavky na akreditáciu CAB za účelom
notifikácie, komunikácia s národnými regulátormi
Štatút SNAS
Politika SNAS na cezhraničnú akreditáciu
Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody
Postup pri poskytovaní akreditačných a atestačných služieb
Politika SNAS na rozširovanie nových činností
Postup SNAS na rozširovanie nových činností
Etický kódex registrovaného člena SNAS
Politika SNAS v prechodnom období na akreditáciu orgánov
posudzovania zhody pre účely notifikácie, resp. autorizácie
Akceptačná komisia
Terminologická komisia
Povinnosť SNAS dodržiavať termín 12 mesiacov medzi
akreditáciou a prvým dohľadom
Povinnosť SNAS dodržiavať termín maximálne 6 mesiacov
pri pozastavení akreditácie
Návrh členov do posudzovacích skupín, preverovanie ich
spôsobilosti v relevantnej oblasti akreditácie, komunikácia so
správcom databázy v prípade nejasností alebo nedostupnosti
k informáciám
Požiadavky na vedúcich posudzovateľov vyjadriť sa
k činnostiam súvisiacimi s vývojom nových metód
v príslušných záznamoch z posudzovacieho procesu
Zmeny v internej riadenej dokumentácii: RR-P13,
IP-2, MSA-04, MSA-L/01, MSA-L/08, MSA-CO/03, MSACP/03, MSA-CS/03, MSA-I/03, TL05, TL103
Zákon o akreditácii č. 505/2009 Z. z.
Plnenie plánov SNAS v 2009
Analýza jednotlivých požiadaviek Nariadenia EP a R č.
765/2008, návrhy na realizáciu navrhnutých opatrení
Tímovosť a lojalita k firme a k spolupracovníkom
Najdôležitejšie informácie zo zahraničných služobných ciest
Zákon o správnom konaní

Dátum
uskutočnenia

Počet
účastníkov

15.7.2009

14

25.8.2009

25

29.10.2009

20

11.11.2009

21

13.11.2009

21

10.12.2009

34

10 Systém manažérstva kvality SNAS
Politika a ciele kvality SNAS sú každoročne preskúmavané a aktualizované. Ciele kvality sú vždy
začiatkom roka podrobnejšie rozpracovávané do úloh zvyšovania kvality, ktorých plnenie je koncom
roka vyhodnocované.
Systém manažérstva SNAS je dokumentovaný v Príručke kvality a v súvisiacich interných riadených
dokumentoch SNAS v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 17011 a príslušných medzinárodných
dokumentov EA, ILAC, IAF v oblasti akreditácie.
Interné preverenie systému manažérstva SNAS sa uskutočnilo v apríli 2009 v rámci preskúmania
vrcholovým manažmentom SNAS. Výsledkom bolo prijatie úloh, ktoré sa priebežne v roku 2009
realizovali. Ich komplexné vyhodnotenie bude uskutočnené na preskúmaní manažmentom v roku
2010.
Systém manažérstva SNAS je pravidelne preverovaný procesom vzájomného hodnotenia (EA peer
evaluation) v zmysle trvalého plnenia požiadaviek predmetnej normy (ako nezávislosť a nestrannosť
postavenia SNAS, udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva SNAS, spôsobilosť, kvalifikácia,
skúsenosti a školenia interných a externých pracovníkov SNAS, dodržiavanie stanovených postupov
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na predbežné posudzovania, akreditácie, reakreditácie, dohľady, svedecké posudzovania a v oblasti
rozhodovania SNAS, organizácia práce, plnenie povinností akreditačných orgánov a orgánov
posudzovania zhody, a pod.).
Informácie o priebehu a výsledkoch re-evaluácie SNAS uskutočnenej v roku 2009 sú podrobnejšie
popísané v kap.3, úloha č. 2.
V roku 2009 bola Slovenským národným archívom vykonaná v SNAS odborná archívna prehliadka vo
vyraďovacom konaní, v rámci ktorého boli vyradené registratúrne záznamy za roky 1999 – 2004
z evidencie SNAS.

10.1 Vyhodnotenie doručených sťažností za rok 2009
V roku 2009 nebola voči SNAS ani voči akreditovaným subjektom podaná žiadna sťažnosť ani
odvolanie.
SNAS-u boli doručené len 2 podnety na preverenie činnosti SNAS-om akreditovaných subjektov, ktoré
boli vybavené v súlade s internými predpismi SNAS. Podávatelia boli o výsledkoch šetrení písomne
informovaní.

11 Komunikačné aktivity SNAS
11.1 Vyhodnotenie komunikačných aktivít v roku 2009
Pre podporu a prezentáciu činností realizovaných Slovenskou národnou akreditačnou službou
s cieľom budovania a udržiavania pozitívneho imidžu SNAS slúžia komunikačné aktivity. V roku 2009
SNAS využil nasledujúce formy prezentácie činnosti a dosiahnutých výsledkov SNAS:
1. Webová stránka SNAS
Zverejňovanie informácií o činnosti SNAS, zmenách a novinkách v oblasti akreditácie,
informovanie o nových dokumentoch SNAS a dokumentoch medzinárodných organizácií EA,
ILAC, IAF združujúcich akreditačné orgány, o vydaných a platných akreditáciách a ich zmenách,
možnostiach účasti akreditovaných subjektoch na medzilaboratórnych porovnávacích meraniach,
pripravovaných a realizovaných seminároch, aktíve a ďalšie informácie.
SNAS v roku 2009 zrealizoval tiež úpravu webovej stránky SNAS tak, aby spĺňala povinné
štandardy pre informačné systémy verejnej správy definované vo výnose MF SR
č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v oblasti
prístupnosti webovej stránky.
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2. Publikovanie článkov
• na webovej stránke SNAS,
• v časopise Metrológia a skúšobníctvo,
• v Newsletteri ÚNMS SR – SNAS má v databáze 214 emailových adries akreditovaných
subjektov, ktorým je tento elektronický Newsletter prostredníctvom ÚNMS SR
distribuovaný.
V priebehu roka 2009 SNAS publikoval formou tlačových správ na webovej stránke SNAS
a v Newsletteri ÚNMS SR osem článkov:
Február
Máj
Jún
August
November
December

Vplyv akreditácie v zdravotníctve na kvalitu zdravia a kvalitu života
Medzinárodný deň akreditácie
Aktív SNAS 2009
23. valné zhromaždenie EA
15. výročie činnosti SNAS
SNAS – garant posudzovania zhody
Zasadanie Slovenskej akreditačnej rady
Odborné semináre k novému zákonu o akreditácii

Podrobnejšie informácie sú v prílohe č. 2.
3. Prednášková činnosť
V roku 2009 bolo prednesených na školeniach, seminároch, odborných kurzoch, domácich
a medzinárodných konferenciách celkovo 29 prednášok (bližšie pozri prílohu č. 2).
4. Aktív SNAS 2009
Zorganizovanie odbornej konferencie pre akreditované subjekty, žiadateľov o akreditáciu, verejnú
správu a odborníkov zainteresovaných na akreditácii. Aktív sa uskutočnil v dňoch 9.-10. júna
2009 v Starej Ľubovni. Podrobnejšie v kap. 11.2.
5. Organizovanie odborných seminárov a školení SNAS
• v spolupráci s ÚNMS SR zorganizovanie šiestich odborných seminárov v piatich
slovenských mestách o novom zákone č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov
posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účastníci boli súčasne
upozornení na zmenu právnej formy SNAS. Bezplatné semináre sa konali v Bratislave
(8.12.), Piešťanoch (9.12.), Žiline (11.12), Banskej Bystrici (14.12.) a Košiciach (15.12.,
dva semináre) a celkovo sa na nich zúčastnilo takmer 400 záujemcov (Bratislava - 141,
Piešťany - 35, Žilina - 46, Banská Bystrica - 59, Košice - 76). Semináre boli určené
akreditovaným subjektom, národným regulátorom, externým spolupracovníkom a
potenciálnym záujemcom o akreditáciu,

•

informačný seminár pre akreditované subjekty vykonávajúce meranie emisií zo
stacionárnych zdrojov znečistenia (21.9., Bratislava),
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•
•

informačný seminár pre akreditované certifikačné orgány certifikujúce manažérske
systémy, produkty a osoby (19.11., Bratislava)
realizácia 16 odborných školení pre externých spolupracovníkov SNAS.

6. Propagácia Medzinárodného dňa akreditácie - 9. jún 2009
Povedomie o význame akreditácie sa SNAS usiloval šíriť propagáciou Medzinárodného dňa
akreditácie na Aktíve SNAS, v SAR, zaslaním informácie akreditovaným subjektom e-mailom,
zverejnením informácie na webovej stránke SNAS a príspevkom v Newsletteri ÚNMS SR.
Uvedené aktivity prispievajú k širšiemu uznaniu akreditácie.

7. Vydávanie informačných materiálov
• vydanie, distribúcia a zverejnenie informačného materiálu k zákonu č. 505/2009 Z. z.
o akreditácii orgánov posudzovania zhody,
• zverejnenie prednášok súvisiacich z novým zákonom č. 505/2009 Z. z. a správnym
konaním v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody,
• zverejnenie prednášok z Aktívu SNAS.
8. Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
V roku 2009 boli SNAS doručené dve žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Obe žiadosti boli riadne zodpovedané
v zmysle zákona.
9. E-mailová komunikácia
Zasielanie aktuálnych informácií a informácií o zmenách v dokumentácii súvisiacej s akreditáciou
a v legislatíve, o dianí v oblasti akreditácie vo svete a v SR prostredníctvom:
• e-mailových správ akreditovaným subjektom,
• e-mailových správ všetkým záujemcom zaregistrovaným prostredníctvom webovej
stránky SNAS.
10. Komunikácia s národnými regulátormi
• priame rokovania so zástupcami národných regulátorov,
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•
•

rokovania v SAR,
zriadenie a rokovanie Poradného výboru na akreditáciu orgánov posudzovania zhody za
účelom notifikácie, resp. autorizácie.

11. Komunikácia so zástupcami akreditovaných subjektov
• osobné rokovania so zástupcami akreditovaných subjektov, v rámci ktorých bol
upresňovaný výklad kritérií a niektorých požiadaviek predpisov.
12. Komunikácia so zahraničnými akreditačnými orgánmi
• uskutočnenie rokovaní s DAP, ČIA, SA, ACCREDIA

11.2 Aktív SNAS
Slovenská národná akreditačná služba usporiadala v dňoch 9.-10. júna 2009 v Starej Ľubovni svoj
každoročný aktív, ktorý sa v tomto roku sa niesol v slávnostnej atmosfére Medzinárodného dňa
akreditácie a 15. výročia činnosti SNAS. Aktívu SNAS sa zúčastnili vedúci pracovníci SNAS-om
akreditovaných subjektov, žiadateľov o akreditáciu, ako aj zástupcovia verejnej správy a zahraniční
hostia z Talianska, Ukrajiny, Kazachstanu, Poľska, Maďarska a Českej republiky (spolu cca 250
účastníkov).
Skutočnosť, že hodnota akreditácie bola a je
široko
uznávaná
a prijímaná
štátmi
a
spoločnosťami na celom svete podčiarkuje aj
vyhlásenie dňa 9. júna za Medzinárodný deň
akreditácie medzinárodnými organizáciami ILAC
a IAF. Podobne ako SNAS, aj iné akreditačné
orgány
spojili
tento
významný
deň
s organizáciou konferencie alebo podobného
podujatia pre zdôraznenie celospoločenského
významu akreditácie.
Jedným z cieľov aktívu bolo informovať
zástupcov akreditovaných organizácií o tom,
akým spôsobom budú do činnosti SNAS a do
pripravovaného nového zákona o akreditácii implementované požiadavky Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad
trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktoré začne byť uplatňované od 1.1.2010.
Ďalej zástupcovia SNAS účastníkom aktívu
poskytli aktuálne informácie o situácii v oblasti
akreditácie a notifikácie v rámci Európskej únie, o
ISO normách z oblasti systémov manažérstva, o
trendoch manažérstva kvality z pohľadu
medzinárodných organizácií pre kvalitu, o náraste
významu akreditovaného posudzovania zhody
v poľnohospodárstve a tiež o vývoji a smerovaní
akreditácie v oblasti certifikácie, inšpekcie,
skúšania, kalibrácie a správnej laboratórnej praxe.
Prínosom tohto podujatia bola aj podnetná
vzájomná diskusia najmä počas rokovania
v sekciách podľa oblasti akreditácie a výmena
skúseností medzi akreditovanými subjektmi.
Dvojdňový aktív významnou mierou prispel k zvýšeniu informovanosti zúčastnených o najnovších
zmenách, ktoré sa realizovali, resp. ktoré možno v najbližšom čase očakávať v oblasti akreditácie ako
v SR tak aj v rámci Európy. Na záver aktívu boli prijaté úlohy pre skvalitnenie činnosti odborov
akreditácie laboratórií, akreditácie certifikačných a inšpekčných orgánov a overovateľov, ako aj odboru
SLP. Vyhodnotenie ich plnenia k 31.12.2009 je súčasťou prílohy č. 3.
Hodnotenie aktívu medzi účastníkmi bolo kladné. Účastníci aktívu vyplnili dotazník spokojnosti, ktorý
bol následne vyhodnotený a jeho závery sa stali podkladom pre prijatie opatrení na skvalitnenie práce
SNAS na porade vedenia SNAS.
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11.3 Štatistika návštevnosti webovej stránky SNAS
Jedným z dôležitých nástrojov prezentácie SNAS je webová stránka organizácie. Návštevnosť
webovej stránky SNAS bola najvyššia v prvej polovici decembra 2009, teda v čase, keď sa konali
odborné semináre k zákonu o akreditácii a zákon bol uverejnený v Zbierke zákonov SR. Najvyššia
hodnota bola dosiahnutá dňa 7.12.2009, kedy počet denných návštev dosiahol hodnotu 467 a počet
vzhliadnutí bol 1702.
Vysoká celková návštevnosť bola zaznamenaná v týchto mesiacoch:
• október – v súvislosti s uskutočnenou re-evaluáciou SNAS,
• marec – v súvislosti s informovaním o postupe SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov
certifikujúcich systémy manažérstva kvality podľa novej normy ISO 9001:2008 a postup pri
posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001:2007,
• november – v súvislosti s informovaním o pozastavení signatárstva EA MLA v oblasti
certifikácie,
• jún – v súvislosti so zverejnenými informáciami o uskutočnenom aktíve SNAS
a o medzinárodnom dni akreditácie.

Vysvetlivky:
Návšteva: Podľa všeobecných pravidiel sa jedná o návštevníka rozlíšeného pomocou IP a cookie za
určitú dobu. Podľa pravidiel používaných vo svete je táto doba 30 minút.
Vzhliadnutie: Táto hodnota znamená každé zobrazenie stránky.

12 Hospodárenie SNAS v r. 2009
12.1 Hospodárenie SNAS v roku 2009
SNAS je štátna príspevková organizácia, bez príspevoku zo štátneho rozpočtu. Všetky náklady na
svoju činnosť a aktivity medzinárodnej spolupráce si hradila v roku 2009 výlučne z vlastných príjmov.
Výnimku tvorili len ročné členské príspevky do medzinárodných organizácií ILAC, IAF a EA, ktoré
v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov hradilo za SNAS Ministerstvo
hospodárstva SR.
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Prehľad ročných členských príspevkov do medzinárodných organizácií združujúcich
akreditačné orgány za posledné 3 roky (prepočet podľa kurzu k 31.12.2009, hradí MH SR)

ILAC
IAF
EA
SPOLU

(v USD)
(v USD)
(v EUR)
(v EUR)

2007
3 519,20
4 248,10 962,16 353,64

2008
3 752,20
4 449,12 299,17 991,91

2009
4 647,87
3 837,12 301,18 190,81

Pri hospodárení sa SNAS riadi
• zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
• zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
• zákonom NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
Pri odmeňovaní zamestnancov sa riadi
• zákonom NR SR č. 552/2003 Z. z. o práci vo verejnom záujme,
• zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme.

Prehľad výnosov, nákladov, pohľadávok a záväzkov v roku 2009 s percentom plnenia (v Eur)
Plán

Skutočnosť

Percento plnenia

Tržby za akreditačné služby
Zúčtovanie ostatných opravných
položiek z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie ostatných rezerv
z prevádzkovej činnosti
Finančné výnosy
Výnosy celkom

1 287 800

1 290 695

100,2%

0

3 833

0

39 190

0
1 287 800

2 017
1 335 735

103,7%

Materiál a energie
Služby
z toho cestovné
Osobné náklady
z toho zamestnanci zamestnaní
na dohodu
Tvorba rezerv a opravných položiek
Ostatné náklady
z toho kurzové straty
Celkom dane a poplatky
Odpisy dlhodobého hmotného majetku

37 477
212 640
107 881
1 019 051

45 464
230 219
131 287
891 847

121,3%
108,3%
121,7%
87,5%

109 540

125 084

114,2%

0
7 469
979
2 865

69 154
6 795
378
1 732

8 298

5 564

Náklady celkom

1 287 800

1 250 775

0

84 960

Hospodársky výsledok
Pohľadávky spolu
z toho nevymáhateľné
Záväzky spolu

91.0%
38,6%
60,5%
67,1%
97,1%

223 647
9 262
7 357

SNAS môže pokladať rok 2009 z hospodárskeho hľadiska za úspešný, keďže aj pri zhoršenej
hospodárskej situácii v rámci SR bol sledovaný rok ukončený s kladným výsledkom hospodárenia.
Výnosy
Tržby za poskytnuté akreditačné služby, ktoré sú hlavným príjmom SNAS, v percentuálnom
porovnaní s plánom, boli prekročené.
Neplánované položky, uvedené v tabuľke prehľad výnosov, nákladov, pohľadávok a záväzkov v roku
2009, boli:
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•
•

•

ostatné opravné položky – zaúčtovaná bola jedna neuhradená faktúra, na ktorú bola
vytvorená opravná položka a ktorú dlžný subjekt v priebehu roka uhradil.
zúčtovanie ostatných rezerv vytvorených koncom roka 2008 a zúčtovaných v roku 2009 do
výnosov – jednalo sa o finančnú rezervu vytvorenú na nezúčtovanú vodu za mesiac
december, nakoľko dodávateľ nedodal faktúru do uzávierky roka, ďalej o nedoručené doklady
za služobné cesty pracovníkov zamestnaných na dohodu, nevyčerpaných dovoleniek
a nevyplatených odmien s dopočítaním príslušných odvodov.
finančné výnosy – položka pozostávala zo zaúčtovaných kurzových rozdielov a centového
vyrovnania.

V tabuľke v riadku výnosy celkom v porovnaní s plánom SNAS v konečnom dôsledku vykazuje jeho
prekročenie o 3,7 %.
Náklady
Prekročenie plánovaných nákladov SNAS zaznamenal v položkách materiál a energie a v položke
služieb. U ostatných nákladových položiek vykázal šetrenie (viď tabuľka).
V položke materiál a energie prekročenie plánu spôsobila skutočnosť, že boli upravené ceny energií
smerom nahor, a to v prípade nákladov za elektrinu, ako aj za teplo.
V rámci služieb prečerpanie bolo spôsobené v položke cestovné. Zvýšené náklady sa týkali
zahraničných služobných ciest, ktoré boli vykonané v rámci poskytovania akreditačných služieb v
krajinách východného bloku, kam vo zvýšenom počte vycestovali interní aj externí posudzovatelia
SNAS. Pri tuzemských služobných cestách bol nárast spôsobený zvýšením cien cestovného, ale
hlavne cien za ubytovanie.
Zavedenie nového systému odmeňovania externých pracovníkov v auguste 2009 zjednodušilo
a skrátilo čas potrebný na likvidáciu cestovných náhrad. Čiastočná úspora cestovných nákladov, ktorú
od systému očakávame, bude sledovaná a vyhodnotená po jednom roku od zavedenia nového
systému odmeňovania externých pracovníkov.
Osobné náklady tvorili najmä platy a odmeny zamestnancov a k nim prislúchajúce odvody, ako aj
odmeny vyplatené externým spolupracovníkom (posudzovatelia, prekladatelia). Keďže SNAS znížil
stav pracovníkov o troch, v konečnom dôsledku v tejto položke vykázal šetrenie.
V položke ostatných nákladov najväčšiu časť tvorili kurzové straty, ktoré po prechode na novú menu
euro nedosiahli plánované náklady, takže skutočnosť v položke kurzových strát bola nedočerpaná.
Zvyšnú časť položky tvorili náklady za zákonné a ostatné poistenia.
Dane a poplatky – v tejto položke SNAS účtoval daň z nehnuteľnosti a bankové poplatky.
V položke odpisy dlhodobého hmotného majetku vykázal SNAS taktiež šetrenie, keďže v roku 2009
SNAS nezrealizoval nákup dlhodobého majetku, ktorý by podliehal odpisovaniu.
Tvorba rezerv a ostatných opravných položiek – v tejto nákladovej položke boli vytvorené rezervy
za nevyplatené dovolenky a odmeny s prislúchajúcimi odvodmi za rok 2009, nezúčtované cestovné
náklady z dôvodu nedodania vyúčtovaní cestovného týkajúceho sa roku 2009 pracovníkmi
zamestnanými na dohodu. Tieto rezervy a opravné položky plánuje SNAS rozpustiť v nasledujúcom
účtovnom roku 2010.
Na nákladoch celkom SNAS vykazuje šetrenie oproti plánu o 2,9%, čo v konečnom výsledku
hospodárenia predstavuje kladný výsledok hospodárenia.
Pohľadávky celkom evidované k 31.12.2009 sú vo výške 223 647 Eur. Z toho po lehote splatnosti sú
vo výške 120 968 Eur a vo výške 102 679 Eur sú faktúry vystavené z dôvodu zvýšeného nárastu
ukončených prác koncom roka 2009 splatné v roku 2010. Nezaplatené faktúry odberateľov za
poskytnuté služby sú vymáhané v zmysle interných predpisov SNAS.
Všetky záväzky SNAS boli v lehote splatnosti a pozostávali z neuhradených faktúr, ktorých splatnosť
pripadla na január 2010.
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Hospodárenie SNAS podľa jednotlivých mesiacov
V nižšie uvedenej prehľadovej tabuľke vidieť hospodárenie podľa jednotlivých mesiacov. Príjmy
z akreditačnej činnosti v prvých mesiacoch sledovaného roka boli nižšie z dôvodu ukončovania
akreditačných služieb, ktoré boli rozpracované v roku 2008 a tieto boli účtované na základe
rozpracovanosti do príslušného účtovného obdobia roku 2008.

Bilancia hospodárenia po mesiacoch (v Eur)
január

február

marec

apríl

máj

jún

Výnosy

31 805

59 408

122 181

98 756

90 878

122 257

Náklady

65 621

67 302

99 568

84 894

78 782

83 916

Hosp. výsledok

-33 816

-7 894

22 613

13 862

12 096

38 341

-41 710

-19 097

-5 235

6 861

45 202

júl

august

september

október

Výnosy

130 854

81 770

97 875

118 375

121 986

259 591

Náklady

124 152

106 366

78 109

119 643

122 109

220 314

Hosp. výsledok

6 702

-24 596

19 766

-1 268

-123

39 277

HV kumulovane

51 904

27 308

47 074

45 806

45 683

84 960

HV kumulovane

november december

Grafické zobrazenie vývoja ekonomiky za rok 2009 po mesiacoch
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Prehľad hospodárenia SNAS za posledné dva kalendárne roky
V nižšie uvedenej tabuľke je zobrazený vývoj hospodárenia SNAS za posledné dva roky dozadu,
v prepočte na Eur, s porovnaním skutočnosti s plánom.
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Prehľad hospodárskych výsledkov v r. 2008 – 2009 (v Eur)
2008
Výnosy
Tržby za akreditačné služby
Tržby za rozpracované služby
Zúčtovanie rezerv a opravných
položiek z prevádzkovej činnosti nevyčerpané dovolenky, odmeny,
cestovné...
Ostatné výnosy
Náklady
Materiál a energie
Služby
z toho cestovné
Osobné náklady
Tvorba ostatných rezerv –
nevyčerpané dovolenky, odmeny,
cestovné ...
Ostatné náklady
Odpisy dlhodobého hmotného majetku
Hospodársky výsledok

2009

Plán
1 248 589
1 248 589
0

Skut.
1 166 996
1 080 795
53 162

Plán
1 287 800
1 287 800
0

Skut.
1 335 735
1 220 748
69 947

0

29 764

0

43 023

0
1 248 589
80 163
155 148
69 375
967 536

3 275
1 147 126
23 389
257 610
142 354
764 942

0
1 287 800
37 477
212 640
107 881
1 019 051

2 017
1 250 775
45 464
230 219
131 287
891 847

0

40 397

0

69 154

20 846
24 896
0

53 511
7 277
19 870

10 334
8 298
0

8 527
5 564
84 960

Z tabuľky je zrejmé, že rok 2009 bol pre SNAS oproti roku 2008 úspešnejší. Výnosy dosiahnuté
v roku 2008 boli v roku 2009 o 14,5% vyššie. V nákladoch organizácia vykazuje oproti
predchádzajúcemu roku zvýšenie len o 9,0%, čo v konečnom dôsledku zobrazuje aj kladný výsledok
hospodárenia.
Výnosy
Jednotlivé položky výnosov zobrazených v tabuľke sú prekročené, keďže SNAS v roku 2009 ukončil a
rozpracoval väčšie množstvo akreditačných prípadov ako v roku 2008.
Náklady
V položkách nákladov SNAS prekročil položku materiál a energie z dôvodu navýšenia cien za teplo
a elektrickú energiu. Taktiež prekročil položku osobné náklady, z dôvodu vyššieho počtu ukončených
akreditačných prípadov a tým aj vyplatených odmien pracovníkom zamestnaných na dohodu.
Zvýšenie zaznamenal aj v položke cestovné, ktoré bolo rovnako spôsobené ukončením vyššieho
počtu akreditačných prípadov. Celkom v položke služieb SNAS oproti roku 2008 vykázal šetrenie.
Položku rezervy navýšila hlavne vytvorená rezerva na nevyčerpané dovolenky roku 2009. V
položkách ostatné náklady a odpisy majetku bolo zaznamenané šetrenie, keďže SNAS v roku 2009 po
prechode na menu eur nemal také vysoké kurzové rozdiely ani nenakúpil dlhodobý majetok zaradený
na odpisovanie.

12.2 Investičná oblasť
Investičné výdavky SNAS v roku 2009 v dôsledku finančného šetrenia nerealizoval.

12.3 Fondy
SNAS v rámci svojho hospodárenia v roku 2009 tvoril sociálny fond podľa zákona č. 152/1994 Z. z. a
rezervný fond podľa zákona č. 523/2004 Z. z. Rezervný fond tvoril z výsledku hospodárenia
predchádzajúceho roka a môže ho použiť na vysporiadanie prípadnej straty.
Tabuľka zobrazuje stavy oboch fondov na začiatku a konci sledovaného roka.

Fondy (v Eur)
Fond
Rezervný fond
Sociálny fond

Stav k 1.1.2009
1 168 111
7 644
34

Stav k 31.12.2009
1 187 981
7 865

Rezervný fond bol v prvom polroku navýšený o kladný hospodársky výsledok roka 2008, čiže o sumu
19 870 Eur. V roku 2010 bude rezervný fond navýšený o hospodársky výsledok roku 2009, čiže o
84 960 Eur.
Sociálny fond bol mesačne dopĺňaný povinným 1%-ným prídelom a ďalším prídelom 0,5% z hrubých
miezd. Celkovo bol sociálny fond doplnený o sumu 7 443 Eur, z ktorej bola čerpaná suma 7 222 Eur.
Sociálny fond bol čerpaný na základe kolektívnej zmluvy na stravné lístky, kultúru a šport, odstupné
nad rozsah ustanovený § 76 ods. 1 Zákonníka práce a na výučbu anglického jazyka.

13 Kontrolná činnosť
13.1 Interné audity
V roku 2009 bolo vykonaných 17 interných auditov, z toho bolo 16 plánovaných a 1 neplánovaný
mimoriadny audit.
Horizontálne interné audity boli zamerané na kontrolu implementácie všetkých ustanovení
medzinárodnej normy ISO/IEC 17011 a požiadaviek medzinárodných organizácii v oblasti akreditácie
(EA, ILAC, IAF) do interných politík, postupov a zásad SNAS; v minulom roku ich bolo vykonaných 6.
Vertikálnych interných auditov bolo 10 a boli zamerané na preskúmanie kompletných záznamov z
vykonaných posudzovaní v každej oblasti akreditácie, na pozorovanie výkonu posudzovania na
mieste v naplánovaných oblastiach akreditácie a na pozorovanie procesu rozhodovania vo veci
akreditácie na odboroch akreditácie.
Protokoly, záznamy a výsledky z tejto kontrolnej činnosti sú súčasťou spisového materiálu oddelenia
manažéra kvality SNAS.

13.2 Externé audity
V roku 2009 neboli v SNAS vykonané žiadne externé audity.

13.3 Finančná kontrola
V roku 2009 sa v SNAS neuskutočnila žiadna finančná kontrola.

14 Personálna oblasť
14.1 Personálna oblasť
V roku 2009 v SNAS pracovalo 37 pracovníkov. Prepočítaný evidenčný počet zamestnancov v roku
2009 je 36,26.
V priebehu roka bola na SNAS prijatá do pracovného pomeru jedna nová pracovníčka, ktorá posilnila
odbor akreditácie laboratórií, dvaja pracovníci ukončili pracovný pomer k 30.4.2009 v súvislosti so
zrušením Detašovaného pracoviska SNAS v Košiciach a Detašovaného pracoviska SNAS v Žiline,
jeden pracovník ukončil pracovný pomer výpoveďou z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny a jedna
pracovníčka ukončila pracovný pomer z dôvodu nadbytočnosti v súvislosti so zmenou organizačnej
štruktúry SNAS za účelom zvýšením efektívnosti práce SNAS. Rodičovskú dovolenku čerpá jedná
pracovníčka a dvaja pracovníci majú skrátený pracovný úväzok.
Počet interných pracovníkov SNAS k 31.12.2009 a ich vzdelanostná štruktúra je uvedená v tabuľke.
Vzdelanostná štruktúra
pracovníkov SNAS

Počet pracovníkov
k 31.12.2008

Počet pracovníkov
k 31.12.2009

Administratívno-odborní pracovníci
z toho: ÚS vzdelanie
VŠ vzdelanie
Odborní pracovníci
z toho: VŠ vzdelanie
VŠ vzdelanie - vedecký titul

15
9
6
25
18
7

14
9
5
23
16
7

SPOLU

40

37

35

Organizačná schéma SNAS platná k 31.12.2009 je v prílohe č. 1.
V roku 2009 bolo v SNAS evidovaných celkovo 616 posudzovateľov a expertov SNAS. Z vedúcich
posudzovateľov bolo 9 interných a 12 externých.

14.2 Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej
ochrany
SNAS sídli v prenajatých priestoroch, prenajímateľom je Slovenský metrologický ústav (SMU). SNAS
v plnej miere rešpektuje všetky opatrenia, ktoré SMU navrhuje a uskutočňuje v súvislosti s prevádzkou
a údržbou týchto priestorov. Školenia pracovníkov SNAS sú vykonávané pravidelne v zmysle zákona
externým pracovníkom. V roku 2009 nebol zaznamenaný žiaden pracovný úraz a nevznikla žiadna
mimoriadna požiarna udalosť.
V roku 2009 SNAS podpísal zmluvu o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby v zmysle § 21 ods. 3
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. V zmysle tejto zmluvy bola vytvorená analýza pracovných podmienok zamestnancov SNAS
a vykonané zdravotné prehliadky všetkých zamestnancov.
Slovenský odborový zväz verejnej správy (SLOVES) uskutočnil v roku 2009 komplexnú kontrolu
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 149 ods. 1 zákona č. 311/2001 (Zákonník práce) a
§ 29 zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Prijaté opatrenia boli v plnom rozsahu zrealizované do 30.6.2009.

14.3 Spolupráca s odborovou organizáciou
V súlade s § 231 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom
č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní bola medzi SNAS a základnou odborovou organizáciou
SNAS uzatvorená Kolektívna zmluva na rok 2009 v januári 2009. Kolektívna zmluva upravila
postavenie odborovej organizácie, pracovnoprávne vzťahy, mzdové podmienky a sociálny fond.
V rámci spolupráce zástupcov odborovej organizácie a vedenia SNAS, ako aj pri plnení ustanovení
kolektívnej zmluvy nevznikli v priebehu roka žiadne problémy.
Kolektívna zmluva riešila pružný pracovný čas (37,5 h/týždeň), navýšenie dovolenky o 5 pracovných
dní nad výmeru uvedenú v Zákonníku práce, ako aj poskytnutie pracovného voľna s náhradou
priznanej mzdy nad rámec ustanovený Zákonníkom práce.
Prostriedky sociálneho fondu sa použili na úhradu príspevkov na stravovanie zamestnancov, na
regeneráciu pracovnej sily v zmysle príslušných ustanovení zákona o sociálnom fonde, na
preventívnu ročnú prehliadku nad rámec preplácaný zdravotnou poisťovňou a na príspevok na
jazykový kurz. V novembri 2009 SNAS zorganizoval pre svojich zamestnancov športový deň
v Terchovej spojený so školením zamestnancov.

15 Celkové zhodnotenie roku 2009 a výhľad na
najbližšie roky
15.1 Celkové hodnotenie roku 2009
Aj napriek riešeniu veľmi náročných úloh v roku 2009 (finalizácia a schválenie návrhu zákona
o akreditácii, príprava na realizáciu Nariadenia EP a Rady č. 765/2008, prvá evaluácia SNAS zo
strany FAB v oblasti environmentálnych overovateľov, re-evaluácia EA vo všetkých oblastiach EA
MLA) možno tento rok hodnotiť z pohľadu:
- kvality poskytovaných akreditačných služieb,
- ekonomickej oblasti a personálneho dobudovania SNAS (prijatie jedného odborného
pracovníka na OAL),
- zavedeného systému manažérstva a jeho aktualizácie,
za dobre zvládnutý, a to aj napriek určitým problémom pri re-evaluácii EA v oblasti akreditácie
certifikačných orgánov.
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Rok 2009 v oblasti poskytovaných akreditačných služieb bol rovnako náročný ako rok 2008 z dôvodu
pretrvávajúceho vysokého počtu plánovaných dohľadov. Vo zvýšenom počte boli vykonávané
reakreditácie a rozšírenia akreditácie ako aj nové akreditácie. Všetky poskytnuté služby doma
i v zahraničí boli vykonané v prevažnej miere v riadnych termínoch a vo všetkých prípadoch v
zodpovedajúcej kvalite.
V rámci hľadania nových oblastí na akreditáciu sa pokračovalo v rokovaniach s národnými regulátormi
(MZ SR, ŠVPS, MO SR) a dohodovali sa postupy pre ďalšiu spoluprácu, ktorej výsledkom by mali byť
postupne nové technické činnosti na akreditáciu.
V rámci zásad cezhraničnej akreditácie boli podpísané dohody o spolupráci s ČIA a SA, s cieľom
postupného vzájomného odovzdania si akreditovaných subjektov do správy národného akreditačného
orgánu.
V sledovanom období SNAS aj napriek všeobecnej ekonomickej kríze, nezaznamenal zníženie
záujmu o akreditáciu skôr opak je skutočnosťou. V súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti
s uvádzaním výrobkov na trh z júla 2008, ako aj národnej legislatívy, je možné očakávať naďalej
požiadavky na poskytované akreditačné služby vo väčšom rozsahu. V zmysle dokumentov EA
vydaných v priebehu roka 2009 taktiež narastá požiadavka na väčšiu spoluprácu akreditačných
orgánov s národnými regulátormi a notifikačnými miestami.
Významnou úlohou SNAS v roku 2009 bola aj aktívna účasť v medzinárodných organizáciách
združujúcich akreditačné orgány EA, ILAC, IAF a FAB ako aj v ich odborných výboroch a pracovných
skupinách.
Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že SNAS splnil plánované úlohy v súlade so
svojím poslaním a má pre ďalšie obdobie všetky predpoklady a zdroje na zabezpečovanie
požiadaviek našich a zahraničných žiadateľov o akreditáciu.

15.2 Výhľad na rok 2010
Priaznivé výsledky činnosti SNAS v roku 2009 dávajú predpoklad úspešného pokračovania aj v roku
2010. Rok 2010 bude pre SNAS veľmi náročný, keďže SNAS čaká preverenie prijatých opatrení
v zmysle záverov tímu evaluátorov v marci tohto roku a definitívne vyhodnotenie re-evaluácie EA
v mesiaci apríl. Rovnako bude v apríli vyhodnotený výsledok prvej evaluácie SNAS zo strany FAB v
oblasti environmentálnych overovateľov. Hlavnou úlohou SNAS je obhájiť signatárstvo EA MLA vo
všetkých oblastiach akreditácie a zabezpečiť kladné hodnotenie aj v oblasti akreditácie
environmentálnych overovateľov, ktorá t. č. nie je pokrytá žiadnou MLA.
Tieto aktivity sú veľmi náročné a budú si vyžadovať maximálne nasadenie všetkých pracovníkov
SNAS za súčasne štandardného vykonávania akreditačných služieb u našich zákazníkov.
SNAS sa od 1.1.2010 stane verejnoprávnou inštitúciou zriadenou zo zákona č. 505/2009 Z. z.
o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. SNAS bude
súčasne akreditačným orgánom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 765/2008 z 9.7.2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti
s uvádzaním výrobkov na trh. Stane sa jediným vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorý vykonáva
akreditáciu orgánov posudzovania zhody ako činnosť orgánu verejnej moci uznaným vládou SR.
V tejto súvislosti bude SNAS musieť zvládnuť prechod na novú právnu formu a na nový systém
riadenia, dôslednejšie sledovať termíny vykonávaných aktivít, upraviť príslušnú internú dokumentáciu
a intenzívnejšie spolupracovať s externým právnikom.
Okrem spomenutých kľúčových aktivít bude potrebné v roku 2010 zabezpečiť:
-

realizáciu akreditácií v zmysle zákona č. 505/2009 Z. z. vrátane zvládnutia aplikácie zákona
o správnom konaní v procese akreditácie,
plnenie požiadaviek Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008,
Aktív SNAS pri príležitosti Medzinárodného dňa akreditácie,
rokovania SAR,
konkretizáciu spolupráce s národnými regulátormi v zmysle dokumentov EA,
vhodnejšie priestory pre pracovníkov SNAS a zriadiť registratúrne stredisko,
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-

priebežný prechod subjektov akreditovaných v SR zahraničnými akreditačnými orgánmi do
správy SNAS a opačne,
školenia posudzovateľov SNAS.

Kľúčové úlohy, ktoré bude potrebné plniť jednotlivými odbormi SNAS v roku 2010:
a) odbor akreditácie laboratórií:
- aktualizovať interné predpisy a metodické smernice na akreditáciu týkajúce sa činnosti
odboru v súvislosti so zavádzaním nového prístupu k flexibilnému rozsahu,
- aktualizovať tlačivá súvisiace s novým prístupom k registrácii nezhôd a kontroly ich
odstránenia.
b) odbor akreditácie certifikačných a inšpekčných orgánov a overovateľov:
- implementovať do praxe požiadavky nového Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií
v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa
zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES
a 2006/193/ES
- posudzovať certifikačné orgány certifikujúce systémy na zabezpečovanie kvality podľa
požiadaviek NATO podľa radu noriem AQAP – revízie z roku 2009
- posudzovať certifikačné orgány certifikujúce podľa radu noriem SFCS – revízie z roku
2009
c) odbor správnej laboratórnej praxe:
- implementovať do praxe požiadavky nového zákona o chemických látkach, ktorý
nahradí zákon 163/2001 Z. z., ako aj novej vyhlášky MH SR, ktorá má nahradiť
doteraz platné nariadenie vlády č. 298/2007 Z. z. Oba nové dokumenty mali by vstúpiť
do platnosti od apríla 2010.
- účasť zástupcu SNAS na evaluácii monitorovacej autority v Južnej Kórei a na
zasadnutiach pracovných skupín OECD a EK,
- zorganizovať školenie inšpektorov, kde budú prednášané najnovšie informácie
z pracovných skupín SLP pri EK a OECD, ako aj informácie získané v rámci OECD
tréningového kurzu pre inšpektorov SLP,
- realizovať výmenu na poste delegáta zastupujúceho Slovensko na rokovaniach
pracovných skupín OECD a EK. SNAS oslovil MH SR a MŽP SR, ktoré by mali túto
výmenu v roku 2010 zabezpečiť.
SNAS zabezpečí všetky zdroje na plnenie požiadaviek našich a zahraničných žiadateľov o akreditáciu
(v súlade s princípmi cezhraničnej akreditácie) a je kompetentný prijatými opatreniami zabezpečiť túto
činnosť v celom rozsahu poskytovaných akreditačných služieb v požadovanej kvalite podľa
medzinárodných predpisov.

15.3 Strednodobý výhľad
Výsledkom prijatej európskej legislatívy v oblasti akreditácie najmä v regulovanej oblasti je
predpoklad, že záujem o akreditáciu bude pretrvávať a rysujú sa ďalšie oblasti technických činností
vhodných na akreditáciu. SNAS si počas svojej 15-ročnej existencii vybudoval dobrú pozíciu nie len
v rámci SR ale aj v rámci Európy a na základe pozitívnych referencií je o jeho služby záujem aj
v Spoločenstve nezávislých štátov, čoho dôkazom je rozširujúca sa spolupráca s akreditačnými
orgánmi v týchto štátoch.
Na základe uvedených skutočností sú z pohľadu strednodobého výhľadu pre SNAS aktuálne
nasledujúce aktivity a úlohy:
a) v oblasti akreditačných činností:
- trvalé poskytovanie kvalitných akreditačných služieb všetkým žiadateľom, ktorí o ne požiadali,
- zabezpečenie posudzovania v nových oblastiach akreditácie,
- prieskum potrieb rezortov v oblasti akreditačných služieb a zvyšovanie povedomia o pridanej
hodnote akreditácie,
- úzka a efektívna spolupráca s regulačnými autoritami SR, najmä s MDPT SR, MZ SR, MO SR,
ŠVPS a MŽP SR, v záujme aplikácie akreditácie v regulovanej oblasti pri autorizácii a notifikácii
orgánov posudzovania zhody,
- zabezpečovať služby pri overovaní a monitorovaní súladu testovacích pracovísk so zásadami
SLP,
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-

zintenzívnenie spolupráce so zainteresovanými stranami na akreditácii a spoločná príprava
nových akreditačných schém pre nové oblasti akreditácie,

b) v oblasti legislatívy:
- implementácia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 v oblasti
akreditácie v súčinnosti s orgánmi posudzovania zhody,
- aplikácia zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody v zmysle novej
politiky Európskeho spoločenstva v oblasti akreditácie,
c) v oblasti medzinárodnej spolupráce a akceptácie:
- úsilie o trvalé uznanie SNAS v celosvetovom meradle, na základe medzinárodných dohôd a
dohovorov o vzájomnom uznávaní EA, ILAC, IAF vo všetkých oblastiach akreditácie, v ktorých
je SNAS signatárom,
- plnenie záväzkov vyplývajúcich z členstva v ďalších medzinárodných organizáciách - v OECD
a EÚ pre SLP a vo FAB, v ich výboroch a pracovných skupinách,
- udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality pre úspešné podstúpenie vzájomného
hodnotenia (re-evaluácie) organizáciou EA,
- úsilie o rozšírenie multilaterálnej dohody EA v oblasti EMAS,
- rozvíjanie činností zameraných na sprístupňovanie údajov o slovenských akreditovaných
subjektoch v medzinárodných databázach,
d) v oblasti cezhraničnej akreditácie:
- spolupráca s akreditačnými orgánmi krajín EÚ zameranej na vzájomnú výmenu
informácií, skúseností, odborných posudzovateľov v súlade so zásadami cezhraničnej
akreditácie,
- vzájomný prevod subjektov akreditovaných v zahraničí pod domáci akreditačný orgán v súlade
s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008
- aktívna pomoc pri zriaďovaní akreditačných orgánov v EÚ a v Spoločenstve nezávislých štátov,
odborná príprava ich personálu a v prípade záujmu poskytovanie akreditačných služieb.
SNAS má všetky predpoklady pre úspešné plnenie týchto úloh a vedenie SNAS vykoná všetko preto,
aby si udržal postavenie v EÚ a bol v oblasti akreditácie jej plnoprávnym členom.
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16 Zoznam použitých skratiek
ACCREDIA
ARC ILAC
AQAP
CO
ČIA
DAP
EA
EA CC
EA IC
EA LC
EA MAC
EC / EK
ECHA
EMEA
EMS
EMAS
ES
EN
EP
EÚ
FAB
FSMS
GLOBALGAP
IAF
IC
ILAC
IEC
ILC
ISMS
ISO
MF SR
MH SR
MLA
MRA
MDPT SR
MO SR
MZ SR
MŽP SR
NCA
NP SLP
NR SR
OAL
OECD
OHSAS
OH&S MS
PT
QMS
SA
SAR
SFCS
SLOVES
SLP
SMU
SNAS
STN
SR
SÚZA
SZU
ŠVPS
TV-Z

- Sistema Italiano di Accreditamento (Taliansko)
- Výbor ILAC pre dohovory
- Allied Quality Assurance Publications
- Certifikačné orgány
- Český institut pro akreditaci, o.p.s.
- Deutsches Akkreditierungssystem Prűfwesen, Gmbh. (Nemecko)
- European co-operation for Accreditation
- Výbor EA pre certifikačné orgány
- Výbor EA pre inšpekčné orgány
- Výbor EA pre laboratóriá
- Výbor EA pre multilaterálne dohovory
- European Commission
- Európska chemická agentúra
- European Medicines Agency
- Environmental Management Systems
- Eco-Management and Audit Scheme
- Európska smernica
- Európska norma
- Európsky parlament
- Európska únia
- Forum of Accreditation Bodies
- Food Safety Management System
- Global Partnership for Good Agricutural Practice
- International Accreditation Forum
- International Comparision
- International Laboratory Accreditation Cooperation
- International Electrotechnical Commission
- Interlaboratory Comparison
- Information Security Management Systems
- International Organization for Standardization
- Ministerstvo financií Slovenskej republiky
- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
- Multilateral Agreement
- Mutual Recognition Arrangement
- Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
- Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- Ministerstvo životného prostredia SR
- Národné centrum akreditácie (Kazachstan)
- Národný program monitorovania zásad SLP v Slovenskej republike
- Národná rada Slovenskej republiky
- Odbor akreditácie laboratórií SNAS
- Organisation for Economic Co-operation and Development
- Occupational Health and Safety Auditing Systems
- Occupational Health and Safety Management Systems
- Proficiency testing
- Quality Management Systems
- Slovenska akreditacija (Slovinsko)
- Slovenská akreditačná rada
- Slovak Forest Certification Scheme
- Slovenský odborový zväz verejnej správy
- Správna laboratórna prax
- Slovenský metrologický ústav
- Slovenská národná akreditačná služba
- Slovenská technická norma
- Slovenská republika
- Správa účelových zariadení
- Slovenská zdravotnícka univerzita
- Štátna veterinárna a potravinová správa
- Technický výbor na akreditáciu v zdravotníctve
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ÚKSÚP
ÚNMS SR
ÚOŠKŠOK
WG

- Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
- Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
- Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
- Working Group
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Aktív SNAS 2009 - Úlohy vyplývajúce zo záverov diskusie v sekciách a ich
vyhodnotenie k 31.12.2009.
Zoznam členov SAR delegovaných zainteresovanými stranami
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Príloha č. 1

Organizačná schéma SNAS
k 31.12.2009

Slovenská
akreditačná rada

Riaditeľ SNAS

Poradné orgány riaditeľa
- Technické výbory

Oddelenie
manažéra kvality

Sekretariát

Oddelenie
ekonomicko personálne

– na akreditáciu laboratórií
– na akreditáciu certifikačných orgánov
– na akreditáciu inšpekčných orgánov
– na akreditáciu v zdravotníctve
– na akreditáciu environmentálnych
overovateľov
– na akreditáciu notifikovaných orgánov

- Skúšobná komisia pre environmentálnych
overovateľov
- Výbor SNAS pre správnu laboratórnu prax
- Akceptačná komisia
- Hodnotiace komisie
–
–

na akreditáciu laboratórií
na akreditáciu certifikačných a
inšpekčných orgánov a overovateľov

- Komisia na vymenovanie posudzovateľov
- Terminologická komisia

Odbor akreditácie laboratórií

Odbor akreditácie certifikačných a
inšpekčných orgánov a overovateľov

- sekcia kalibračných laboratórií

- sekcia certifikačných orgánov

- sekcia skúšobných laboratórií

- sekcia inšpekčných orgánov

- sekcia zdravotníckych, veterinárnych
a environmentálnych laboratórií

- sekcia overovateľov
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Odbor správnej laboratórnej praxe

- sekcia správnej laboratórnej praxe

Príloha č. 2

Prehľad publikačnej a prednáškovej činnosti
zamestnancov SNAS v roku 2009
Publikačná činnosť
Ing. Dušan Kompiš, člen TV-Z

Vplyv akreditácie v zdravotníctve na kvalitu zdravia a kvalitu
života
Newsletter ÚNMS SR 12.2.2009

Ing. Dagmar Miklisová

Medzinárodný deň akreditácie
Newsletter ÚNMS SR 28.5.2009

Ing. Dagmar Miklisová

Aktív SNAS 2009
Newsletter ÚNMS SR 30.6.2009

Ing. Dagmar Miklisová

Zasadanie Slovenskej akreditačnej rady
Newsletter ÚNMS SR 15.12.2009

Ing. Dagmar Miklisová

Odborné semináre k novému zákonu o akreditácii
Tlačová správa 17.12.2009

Ing. Jozef Obernauer

Príhovor
Metrológia a skúšobníctvo, časopis SMU, 1/2009

Ing. Jozef Obernauer

15. výročie činnosti SNAS
Newsletter ÚNMS SR 18.8.2009

Ing. Jozef Obernauer

SNAS – garant posudzovania zhody
Newsletter ÚNMS 24.11.2009

Ing. Obernauer, Ing. Trebatický 23. valné zhromaždení EA
Newsletter ÚNMS SR 30.6.2009

Prednášková činnosť
Ing. Dagmar Bočanová

Výmena skúseností a poznatkov z oblasti zabezpečovania a
udržiavania systému manažérstva kvality
Seminár „Manažér kvality – poznatky a skúsenosti“ (SMÚ Bratislava,
19.5.2009)

Ing. Dagmar Bočanová

Zmeny vo vzájomnom hodnotení signatárov EA MLA
Aktív SNAS (Stará Ľubovňa, 9.-10.6.2009)

Ing. Dagmar Bočanová

Audit QA podľa STN/EN/ISO 19011
Tematický kurz „Príprava na vykonávanie interného auditu kvality“
(SZU Bratislava, 18.11.2009)

Ing. Tibor Czocher, MPH

Vývoj
v oblasti
akreditácie
skúšobných,
kalibračných, medicínskych
a mikrobiologických
laboratórií
a organizátorov skúšok spôsobilosti
Aktív SNAS (Stará Ľubovňa, 9.-10.6.2009)

Ing. Tibor Czocher, MPH

Posudzovanie subjektov vykonávajúcich merania emisií zo
stacionárnych zdrojov
Konferencia "Ochrana ovzdušia 2009" (Štrbské pleso, 26.11.2009)
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Ing. Tibor Czocher, MPH

Akreditácia skúšobných a kalibračných laboratórií
Seminár (SMÚ Bratislava, 15.-16.12.2009)

Ing. Kvetoslava Foríšeková

Hlavné rozdiely medzi STN EN ISO/IEC 17025:2005 a SLP pri
zabezpečovaní kvality
Seminár SMÚ pre pracovníkov útvaru zabezpečenia kvality SLP
(SMÚ Bratislava, 29. 5. 2009)

Ing. Kvetoslava Foríšeková

Národný program dodržiavania zásad SLP v SR
Aktív SNAS (Stará Ľubovňa, 9.-10.6.2009)

Ing. Kvetoslava Foríšeková

Plán štúdie
Aktív SNAS (Stará Ľubovňa, 9.-10.6.2009)

Ing. Kvetoslava Foríšeková

Záverečná správa zo štúdie
Aktív SNAS (Stará Ľubovňa, 9.-10.6.2009)

RNDr. Katarína Juríková, CSc. Normy a predpisy pre akreditáciu klinického laboratória
Kurz pre pracovníkov z farmaceutického priemyslu (SZU Bratislava,
28.10.2009)
Ing. Renáta Kuťková

Vývoj v oblasti akreditácie certifikačných orgánov, inšpekčných
orgánov a overovateľov
Aktív SNAS (Stará Ľubovňa, 9.-10.6.2009)

RNDr. Zdeno Mahrla, CSc.

Stručný úvod do SLP – legislatívne a metodické požiadavky na
ÚZK a jeho činnosť
Seminár SMÚ pre pracovníkov útvaru zabezpečenia kvality SLP
(SMÚ Bratislava, 29. 5. 2009)

RNDr. Zdeno Mahrla, CSc.

Vývoj v oblasti správnej laboratórnej praxe
Aktív SNAS (Stará Ľubovňa, 9.-10.6.2009)

Ing. Dagmar Miklisová, Ing. Alena Štefanovičová Význam
akreditácie
pre
zdravotnícke
laboratórium v podmienkach nového nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady
LABKVALITA 09 (Nový Smokovec, 26.5.2009)
Ing. Jozef Obernauer

15 rokov činnosti SNAS a jej ďalší vývoj
Aktív SNAS (Stará Ľubovňa, 9.-10.6.2009)

Ing. Jozef Obernauer

SNAS – príprava zákona a nové požiadavky
Konferencia VÚJE, Kvalita v energetike, (Častá – Papiernička,
3.4.2009)

Ing. Jozef Obernauer

Akreditácia certifikačných orgánov
Certifikácia podľa STN EN ISO 9001:2009
Seminár, 8. Zákaznícky deň CERTICOM (Jasná, 23. – 24.4.2009)

Ing. Jozef Obernauer

Cezhraničná akreditácia v zmysle Nariadenia EP a R č. 765/2008
Medzinárodná konferencia, ŽU Žilina, Q-2009 (Žilina, 28.-29.4.2009)

Ing. Jozef Obernauer

Úlohy SNAS v roku 2009
1. konferencia metrológov Slovenska, SMU (Tále, 13.-14.5.2009)

Ing. Jozef Obernauer

Návrh zákona o akreditácii
Seminár, Deň skúšobníctva, ÚNMS SR (Tále, 3.-4.9.2009)

Ing. Jozef Obernauer

Spolupráca s ÚOŠKŠOK pri akreditácii certifikačných orgánov
II. Medzinárodná konferencia, (Trenčín 10.9.2009)
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Ing. Jozef Obernauer

Nariadenie EP a Rady č. 765/2008 a politika SNAS pri akreditácii
skúšobných a kalibračných laboratórií
Seminár, KZ SR (SÚZA Bratislava, 13.10.2009)

Ing. Jozef Obernauer

Úlohy SNAS v zmysle Nariadenia EP a Rady č. 765/2008
Konferencia, Národný deň zváračov, (Stará Lesná 15.-16.10.2009)

Ing. Karol Richter, CSc.

Úvod do problematiky neistôt v kalibrácii, skúšaní a meraní
Kvalita merania 2009, Legislatíva v metrológii, kalibrácia meradiel,
neistoty merania, neistoty vzorkovania, Seminár Chemmea (SÚZA
Bratislava, marec 2009)

Ing. Karol Richter, CSc.

Metrologické zabezpečenie meradiel, nadväznosť meraní
Aktív SNAS (Stará Ľubovňa, 9.-10.6.2009)

Ing. Karol Richter, CSc.

Kalibrácia „in home“ v kalibračnom a skúšobnom laboratóriu
Seminár KZSR (SÚZA Bratislava, 13.10.2009)

Ing. Karol Richter, CSc.

Kvalita merania a kontrola medzikalibračného stavu etalónov v
laboratóriu, trendy metrologických charakteristík meracích,
skúšobných a kalibračných zariadení
Seminár KZSR (SÚZA Bratislava, 13.10.2009)

Ing. Karol Richter, CSc.

Laboratórium prvého typu a kde začína laboratórium 2. typu
Seminár KZSR (SÚZA Bratislava, 13.10.2009)
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Príloha č. 3

Aktív SNAS 2009
9. - 10. jún 2009

Úlohy vyplývajúce zo záverov diskusie v sekciách
a ich vyhodnotenie k 31.12.2009

Sekcia skúšobných, kalibračných, medicínskych a mikrobiologických laboratórií
1. Aktualizovať MSA-L/01 časť III, Akreditácia laboratórií: Postup pri akreditácií skúšobných,
medicínskych a kalibračných laboratórií.
Termín: 30.9.2009
Stav plnenia: Úloha bola splnená, MSA-L/01 časť III bola zrušená a nahradená MSA-04:
Postup pri akreditácii
2. Zvážiť možnosť zmeny formy osvedčenia o akreditácii, vrátane jazykových mutácií.
Termín: 30.9.2009
Stav plnenia: Zmeny budú vykonané v súlade s požiadavkami zákona č. 505/2009 Z. z.

Sekcia certifikačných orgánov, inšpekčných orgánov a overovateľov
1. Prehodnotiť ďalšiu možnosť bonusu za poskytované služby SNAS.
Termín: 31.8.2009
Stav plnenia: Ďalšie možnosti bonusu budú realizované pri najbližšej aktualizácii Zásad
oceňovania služieb poskytovaných SNAS (dokument RR-2).
2. Rozposlať akreditovaným subjektom pracovnú verziu návrhu nového vydania ISO/IEC 17020,
ak bude k dispozícii, na pripomienkovanie.
Termín: po doručení návrhu
Stav plnenia: Úloha nemohla byť splnená, keďže návrh novej normy ISO/IEC 17020 zatiaľ
nie je k dispozícii.
3. Stanoviť záväzné pravidlá pre prácu s príručkami kvality akreditovaných subjektov (forma PK a
jej zasielanie na SNAS, zmenové konanie PK).
Termín: 30.9.2009
Stav plnenia: Pravidlá boli stanovené v MSA-06.
4. Zvážiť nomináciu zástupcu akreditovaných certifikačných orgánov do SAR.
Termín: 31.7.2009
Stav plnenia: Splnené.
5. Zabezpečiť účasť zástupcu SNAS pri pripomienkovaní noriem v oblasti akreditácie
certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva, resp. certifikácie systémov
manažérstva.
Termín: priebežne
Stav plnenia: Plnené v rámci dohody so SÚTN.

Sekcia správnej laboratórnej praxe
1. Požiadať MH SR o výklad a vyjasnenie nezrovnalostí v legislatíve REACHu týkajúcich sa
definovania požiadavky vykonávania testovania chemických látok „v systéme SLP alebo podľa
iných platných smerníc EÚ“.
Termín: 31. 7. 2009
Stav plnenia: Úloha splnená. Ministerstvo hospodárstva SR bolo so žiadosťou
o legislatívny výklad tohto nariadenia oslovené dňa 15.7.2009. MH SR poverilo rokovaním
s Európskou chemickou agentúrou (ECHA) Centrum pre chemické látky a prípravky.
Odpoveďou z ECHA bolo konštatovanie, že ekotoxikologické testy a analýzy sa musia
vykonávať v súlade so zásadami SLP, momentálne ECHA ani Európska komisia neplánujú
uznávať rovnocennosť žiadnych iných noriem so zásadami SLP.
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2. Pripraviť vzorové plány dlhodobej a krátkodobej štúdie a vzory správ zo štúdií pre testovacie
pracoviská, ktoré budú obsahovať všetky požiadavky nariadenia vlády č. 298/2007 a zverejniť
na webovej stránke SNAS.
Termín: 31. 8. 2009
Stav plnenia: Úloha splnená. Vzorové plány a správy zo štúdie boli zverejnené na webovej
stránke SNAS v sekcii SL.P

3. Preklad NP SLP do angličtiny, jeho zaslanie na WG SLP OECD a WG SLP EU a taktiež
zverejnenie na anglickej verzii webovej stránky SNAS.
Termín: 31. 8. 2009
Stav plnenia: Úloha splnená. NP SLP bol preložený a zverejnený, WG SLP OECD a WG
SLP EU boli informované.

4. Školenie inšpektorov a vedúcich inšpektorov SLP s cieľom zjednotiť postupy posudzovania
organizačnej štruktúry a kompetencií manažmentu, ako aj postavenie vedúceho štúdie
v systéme SLP.
Termín: 31. 10. 2009
Stav plnenia: Úloha splnená. Školenie inšpektorov SLP sa konalo dňa 9. 9. 2009

5. Vykonávať monitorovanie práce vedúcich inšpektorov a inšpektorov pracovníkom O SLP a SVP
SNAS.
Termín: trvale
Stav plnenia: Úloha splnená. Práca inšpektorov SLP je pravidelne monitorovaná
zamestnancami odboru SLP. V roku 2009 bolo vykonaných 8 monitoringov, všetci
monitorovaní inšpektori dosiahli pri monitorovaní hodnotenie „A“.
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Zoznam členov Slovenskej akreditačnej rady
delegovaných zainteresovanými stranami
P. č.

Priezvisko, meno, titul

Príloha 4

Organizácia

1.

Boďová Emília, Ing.

Slovenská agentúra životného prostredia3

2.

Bzovská Katarína, Ing.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR1

3.

Cvengroš Ivan, Ing.

TSÚ Piešťany, š.p.2

4.

Dufek Marek, Mgr.

Ministerstvo vnútra SR1

5.

Filo Radovan, Ing.

Kalibračné združenie SR2

6.

Habina Karol, Ing.

Národný inšpektorát práce3

7.

Haščík Ján, Ing.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR1

8.

Jurík Dušan, Ing.

Ministerstvo hospodárstva SR1

9.

Jusková Eva, Ing.

Asociácia súkromných laboratórií pre oblasť ŽP2

10.

Kadubcová Mária, Ing.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR1

11.

Kopál Pavel, JUDr. Ing.

Slovenská obchodná a priemyselná komora3

12.

Kubo Slavomír, RNDr.

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu
a štátne overovanie kvality3

13.

Kulman Rudolf, Ing.

Úrad pre verejné obstarávanie3

14.

Lazúrová Jolana, Ing.

Ministerstvo zdravotníctva SR1

15.

Mikula Karol, Ing.

Výskumný ústav vodného hospodárstva2

16.

Mišutka Peter, Ing.

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.2

17.

Musil Stanislav, Ing. PhD.

Slovenský metrologický ústav2

18.

Ondriaš Miroslav, MVDr.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR2

19.

Palenčár Rudolf, prof. Ing. PhD.

Asociácia metrológov Slovenska2

20.

Pullmann Rudolf, prof. MUDr. PhD.

Slovenská lekárska komora3

21.

Rovný Ivan, doc. MUDr. PhD., MPH

Úrad verejného zdravotníctva SR3

22.

Skalická Zuzana, Mgr.

Ministerstvo životného prostredia SR1

23.

Steinlová Kvetoslava, Bc.

ÚNMS SR1

24.

Svrček Stanislav, RNDr.

Slovenský hydrometeorologický ústav2

25.

Šesták Milan, Ing.

Slovenská spoločnosť pre kvalitu3

26.

Tyšler Milan, doc. Ing., CSc.

Slovenská akadémia vied3

27.

t.č. neobsadené

Ministerstvo školstva SR1

Vysvetlivky:
1
predstavitelia orgánov štátnej správy
2
predstavitelia akreditačného systému
3
predstavitelia hospodárskych a sociálnych partnerov
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