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Identifikácia organizácie SNAS

Názov organizácie:

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS)

Logo:

Sídlo organizácie:

Slovenská národná akreditačná služba
Karloveská 63
840 00 Bratislava 4

Kontakt:

tel. 02 / 65 41 29 63
fax: 02 / 65 42 13 65
e-mail: snas@snas.gov.sk
www.snas.sk, www.snas.eu

Typ organizácie:

verejnoprávna inštitúcia

Zriadenie:

zriadená zákonom č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov
posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Riaditeľ:

do 9.11.2012 Ing. Jozef Obernauer
od 10.11.2012 Mgr. Martin Senčák

Členovia vedenia:
námestník riaditeľa a manažér kvality

Ing. Dagmar Bočanová

vedúci odboru akreditácie laboratórií
a inšpekčných orgánov

Ing. Tibor Czocher, MPH

poverená vedúca odboru certifikačných
orgánov a overovateľov

Ing. Renáta Kuťková

vedúci odboru správnej laboratórnej
praxe

do 30.11.2012 RNDr. Zdeno Mahrla, CSc.

vedúca oddelenia ekonomicko personálneho

Ing. Ľudmila Červenáková

Ostatní vedúci pracovníci:
vedúca sekcie kalibračných laboratórií

Ing. Mária Bažantová

vedúca sekcie skúšobných laboratórií

Ing. Alena Štefanovičová

vedúca sekcie zdravotníckych,
veterinárnych a environmentálnych
laboratórií

RNDr. Katarína Juríková, CSc.

vedúci sekcie inšpekčných orgánov

Ing. Ivan Kováčik

vedúca sekcie správnej laboratórnej
praxe

Ing. Kvetoslava Forišeková

vedúca sekcie certifikačných orgánov

Ing. Renáta Kuťková

poverená vedúca sekcie overovateľov

Ing. Gizela Pelechová

vedúca referátu informatiky a štatistiky

Ing. Dagmar Miklisová
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Právne postavenie, pôsobnosť a orgány
SNAS

2.1

Právne postavenie a pôsobnosť SNAS

SNAS je verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov
posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
SNAS je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 765/2008, ktorým sa stanovujú
požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (ďalej len
„nariadenie EPaR“) jediným vnútroštátnym akreditačným orgánom v Slovenskej republike, ktorý
vykonáva akreditáciu orgánov posudzovania zhody ako činnosť orgánu verejnej moci uznaným vládou
Slovenskej republiky.
Podľa § 9 zákona je SNAS
a) poskytuje akreditačné služby,
b) rozhoduje o udelení akreditácie, zrušení akreditácie, zmene akreditácie, pozastavení
akreditácie, zrušení pozastavenia akreditácie, rozšírení alebo zúžení oblasti akreditácie,
rozšírení alebo zúžení rozsahu akreditácie a o reakreditácii,
c) vykonáva dohľad nad plnením požiadaviek ustanovených zákonom a akreditačných
požiadaviek akreditovanou osobou,
d) určuje kritériá na výber, vymenovanie, školenie a monitoring členov posudzovacej skupiny
a hodnotiacej komisie a odborníkov,
e) určuje výšku platieb za poskytnuté akreditačné služby a spôsob ich výpočtu a tieto informácie
zverejňuje na svojej internetovej stránke,
f) poskytuje informácie a odborné stanoviská v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody
na základe žiadosti,
g) organizuje kurzy, školenia a vzdelávanie pre členov posudzovacej skupiny a hodnotiacej
komisie v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody a pre inšpektorov v oblasti
dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe podľa osobitných predpisov (viď písm. k),
h) zabezpečuje organizačne rokovania Slovenskej akreditačnej rady (ďalej len „SAR“),
i) zabezpečuje výmenu skúseností medzi akreditovanými osobami,
j) vykonáva u akreditovaných osôb prieskum súvisiaci s činnosťou akreditačného orgánu,
k) vykonáva inšpekciu a overovanie testovacích pracovísk v oblasti dodržiavania zásad správnej
laboratórnej praxe podľa osobitných predpisov – zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach
uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (chemický zákon) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2010 Z. z., ktorým
sa upravujú činnosti testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie,
audit a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe,
l) zverejňuje na svojej internetovej stránke vzory žiadostí a informácie o vydaných
rozhodnutiach o udelení akreditácie, rozhodnutiach o pozastavení akreditácie a rozhodnutiach
o zrušení akreditácie,
m) zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách združujúcich akreditačné
orgány v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody,
n) plní požiadavky podľa osobitného predpisu – čl. 3 až 12 nariadenia EP a R.
Poslaním SNAS, ako jediného národne i medzinárodne uznaného akreditačného orgánu v Slovenskej
republike, 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 – Európskej spolupráce
na akreditáciu (EA), Medzinárodnej spolupráce na akreditáciu laboratórií (ILAC), Medzinárodného
akreditačného fóra (IAF), Fóra akreditačných a licenčných orgánov (FALB), a to tak, aby osvedčenia
o akreditácii vydané SNAS, boli medzinárodne akceptované a uznávané.
V zmysle nariadenia EP a R sa SNAS pravidelne podrobuje vzájomnému hodnoteniu (evaluácii) zo
strany EA, ktorá preveruje dodržiavanie medzinárodnej normy a pravidiel stanovených pre akreditáciu.
Monitorujúcou autoritou nad dodržiavaním zákona je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR).
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2.2

Orgány SNAS

Orgánmi SNAS podľa § 10 zákona sú:
a) riaditeľ,
b) dozorná rada.

Riaditeľ
Riaditeľ je štatutárnym orgánom SNAS, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Zodpovedá za
plnenie záväzných požiadaviek vyplývajúcich z jej statusu vnútroštátneho akreditačného orgánu,
statusu riadneho člena EA, ILAC, IAF, FALB a GLP WGs OECD, EC a statusu signatára
medzinárodných dohôd o vzájomnom uznávaní - EA MLA, ILAC MRA a IAF MLA.
Vo funkcii riaditeľa SNAS pôsobil až do novembra 2012 Ing. Jozef Obernauer kedy mu v zmysle
zákona skončilo funkčné obdobie. Na základe výberového konania bol následne do funkcie riaditeľa
SNAS menovaný Mgr. Martin Senčák.

Dozorná rada
Dozorná rada je dozorným a kontrolným orgánom SNAS. Pôsobnosť dozornej rady je definovaná v
§ 14 ods. 2 zákona. Dozorná rada má piatich členov, ktorí sú zástupcovia Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky (1 člen), ÚNMS SR (1 člen), SNAS (1 člen) a SAR (2 členovia).
V priebehu roka 2012 nastali v zložení členov dozornej rady nasledovné zmeny:
Ing. Karol Mikula, bol do dozornej rady menovaný v januári 2012 namiesto Ing. Emílie Boďovej, ako
zástupca SAR. V júni 2012 boli predsedom ÚNMS SR odvolaní z funkcie Ing. Karol Mikula a Ing. Eva
Jusková, obaja zástupcovia SAR. Zástupcom SAR v dozornej rade sa v júli 2012 stal Ing. Emil Košút;
návrh na menovanie druhého zástupcu SAR nepredložila. Zastúpenie ÚNMS SR v dozornej rade sa
menilo nasledovne: Mgr. Miroslava Gregušová pôsobila v dozornej rade do mája a Mgr. Ľubomír
Lysák do augusta 2012, kedy bol za člena dozornej rady predsedom ÚNMS SR vymenovaný
Ing. Miroslav Šafár.
Zloženie dozornej rady k 31. 12. 2012 bolo nasledovné:
Košút Emil, Ing. – zástupca SAR
Gazdíková Jaroslava, Ing. – zástupca MH SR
Šafár Miroslav, Ing. – zástupca ÚNMS SR
Miklisová Dagmar, Ing. – zástupca SNAS
Funkciu predsedu dozornej rady vykonával do júna 2012 Ing. Karol Mikula, následne bol do tejto
funkcie zvolený Ing. Emil Košút. Podpredsedníčkou bola Ing. Jaroslava Gazdíková. Zasadania
dozornej rady sa uskutočnili v dňoch 26.1., 1.3., 15.3., 24.4., 5.9., 30.11.2012.

2.3

Slovenská akreditačná rada

SAR je podľa § 18 zákona poradný orgán riaditeľa a predsedu ÚNMS SR. Vykonáva činnosti podľa
čl.4 ods. 11 nariadenia EPaR. Úlohou SAR je dohliadať na činnosť SNAS, aby bola zabezpečená
nestrannosť a objektivita jej výkonov a koncepčne sa podieľať na vývoji a zachovávaní princípov a
hlavných politík akreditačného systému v Slovenskej republike. SAR pri svojej činnosti uplatňuje
princíp nezávislosti, nestrannosti a transparentnosti v zmysle dokumentov príslušných
medzinárodných organizácií združujúcich akreditačné orgány. SAR aktívne napomáha k uznaniu
SNAS na národnej úrovni a na medzinárodnej úrovni.
Členmi SAR sú delegovaní zástupcovia národných regulátorov, združení, akreditovaných orgánov a
iných zainteresovaných strán majúcich oprávnený záujem na akreditácii v SR. Zastúpenie jednotlivých
zainteresovaných strán v SAR musí byť vyvážené. Členov SAR vymenúva riaditeľ SNAS.
Funkciu predsedu SAR vykonával v roku 2012 JUDr. Ing. Pavel Kopál a funkciu podpredsedu
Ing. Karol Mikula. Zasadania SAR sa uskutočnili dňa 12.7.2012 a 11.12.2012. Priebežné plnenie
prijatých uznesení zabezpečuje riaditeľ SNAS a členovia SAR.
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Zloženie SAR k 31. 12. 2012 bolo nasledovné:

P. č.

Organizácia

Priezvisko, meno, titul

1.

Blanáriková Eva, Ing.

Úrad pre verejné obstarávanie

2.

Brieda Peter, Ing.

Ministerstvo životného prostredia SR

3.

Bzovská Katarína, Ing.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR

4.

Dorov Bartolomej, Ing.

Národný inšpektorát práce

5.

Drozda František, Ing.

Kalibračné združenie SR

6.

Halaj Martin, doc. Ing., PhD.

Slovenský metrologický ústav

7.

Haščík Ján, Ing.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

8.

Holická Mária, RNDr.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

9.

Hübnerová Dagmar, Ing.

Ministerstvo vnútra SR

10. Jusková Eva, Ing.

Asociácia súkromných laboratórií pre oblasť živ.p.

11. Klamo Peter, Ing.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení
Slovenskej republiky

12. Kopál Pavel, JUDr. Ing. – predseda SAR

Slovenská obchodná a priemyselná komora

13. Košťálová Jana, Ing. MPH

Úrad verejného zdravotníctva SR

14. Košút Emil, Ing.

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu
a štátne overovanie kvality

15. Letko Dušan, Ing.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

16. Miklánek Ľudovít, Ing.

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

17. Mikloši Mario, MUDr., PhD.

Ministerstvo zdravotníctva SR

18. Mikula Karol, Ing. – podpredseda SAR

Výskumný ústav vodného hospodárstva

19. Mišutka Peter, Ing.

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

20. Novotný Jaroslav, RNDr., CSc.

Ministerstvo hospodárstva SR

21. Ondriaš Miroslav, MVDr.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR

22. Palenčár Rudolf, prof. Ing. PhD.

Asociácia metrológov Slovenska

23. Pullmann Rudolf, prof. MUDr. RNDr., PhD.

Slovenská lekárska komora

24. Steinlová Kvetoslava, Bc.
25. Šesták Jozef, Ing., CSc.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
SR
Zväz priemyselných výskumných a vývojových
organizácií

26. Tyšler Milan, doc. Ing., CSc.

Slovenská akadémia vied

27. Vlašičová Erika, Ing., PhD.

Slovenský hydrometeorologický ústav
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2.4

Organizačná štruktúra SNAS

Organizačnú štruktúru SNAS, úlohy jednotlivých organizačných útvarov a vzájomné vzťahy medzi nimi
upravuje Organizačný poriadok SNAS, ktorý schvaľuje riaditeľ.
V priebehu roka 2012 boli realizované tieto organizačné zmeny:
-

Dňom 6.2.2012 bola sekcia inšpekčných orgánov preradená z odboru akreditácie
certifikačných a inšpekčných orgánov do odboru akreditácie laboratórií. Následne boli odbory
premenované na odbor akreditácie laboratórií a inšpekčných orgánov a odbor akreditácie
certifikačných orgánov a overovateľov.
Dôvodom zmeny bola skutočnosť, že na základe rezolúcie z Valného zhromaždenia EA, ktorá
bola prevzatá z rezolúcie Valného zhromaždenia IAF a ILAC v roku 2010, bola inšpekcia
prevedená zo spoločných aktivít ILAC/IAF iba pod ILAC.

-

K 30.11.2012 bol riaditeľom SNAS zrušený odbor správnej laboratórnej praxe. Sekcia
správnej laboratórnej praxe bola zaradená pod odbor akreditácie laboratórií a inšpekčných
orgánov.

Organizačná schéma SNAS platná k 31.12.2012:

Evidenčný počet zamestnancov k 31. decembru 2012 bol 39, z toho 24 žien. Jeden zamestnanec je
so zdravotným postihnutím I. stupňa. Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov v roku
2012 bol 40,02. Mimo evidenčný stav sú dve zamestnankyne na materskej dovolenke.
V priebehu roka bola prijatá do pracovného pomeru jedna zamestnankyňa na zastupovanie počas
materskej dovolenky. Okrem toho boli prijatí piati zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním, so
šiestimi zamestnancami bol skončený pracovný pomer.
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Počet interných zamestnancov k 31.12.2012 a ich vzdelanostná štruktúra je uvedená v tabuľke:
Vzdelanostná štruktúra pracovníkov SNAS

Počet pracovníkov
k 31.12.2012

Stredoškolské vzdelanie

7

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

27

Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

5

SPOLU

39

SNAS zabezpečuje výkon svojich činností vo veľkej miere aj pomocou externých pracovníkov –
posudzovateľov, expertov a inšpektorov. V roku 2012 bolo v SNAS evidovaných celkovo 631
posudzovateľov, vedúcich posudzovateľov a expertov SNAS, vedúcich inšpektorov a inšpektorov SLP.
Z vedúcich posudzovateľov bolo 17 interných a 31 externých, vedúci inšpektor bol 1 interný a 8
externých.
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3

Hlavné úlohy SNAS v roku 2012

Hlavnými úlohami pre SNAS v roku 2012 boli:
1)

2)

V oblasti akreditačných činností:
-

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,

-

systematická a intenzívna príprava SNAS na úspešné zvládnutie re-evaluácie EA v roku 2013,

-

rozvíjanie spolupráce s akreditačnými orgánmi krajín EÚ zameranej na vzájomnú výmenu
informácií, skúseností, odborných posudzovateľov v súlade so zásadami cezhraničnej
akreditácie,

-

trvalé poskytovanie kvalitných akreditačných služieb všetkým žiadateľom, ktorí o ne požiadali,
a to vo všetkých oblastiach činností, pre ktoré je akreditácia účelná, odôvodnená a nie je v
rozpore so žiadnymi právnymi predpismi,

-

v spolupráci s MŽP SR príprava SNAS na poskytovanie akreditácie overovateľov emisií
skleníkových plynov, ktoré EA pokryje v budúcnosti dohodou o vzájomnom uznávaní,

-

úzka a efektívna spolupráca s regulačnými autoritami SR, najmä s úradom, MDVRR SR, MZ
SR a MŽP SR v záujme aplikácie akreditácie v regulovanej sfére a pri overovaní a
monitorovaní súladu testovacích pracovísk so zásadami SLP v spolupráci s inšpektormi
nominovanými MZ SR,

-

zabezpečenie posudzovania v nových oblastiach akreditácie, prieskum potrieb rezortov v
oblasti akreditačných služieb a zvyšovanie povedomia o pridanej hodnote akreditácie,

-

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

-

v rámci projektu EA pre tvorbu spoločnej databázy subjektov akreditovaných akreditačnými
orgánmi, ktoré sú členmi EA, rozvíjanie činností zameraných na sprístupňovanie
aktualizovaných údajov o slovenských akreditovaných subjektoch v medzinárodných
databázach na ich celosvetové zviditeľnenie, čo je dodatočná pridaná hodnota, ktorú im
poskytuje akreditácia SNAS.

V oblasti legislatívy:
-

implementácia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 v oblasti
akreditácie v súčinnosti s orgánmi posudzovania zhody.
SNAS je od 1.1.2010, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 505/2009 Z. z. verejnoprávnou
organizáciou zriadenou ako jediný, vládou SR uznaný vnútroštátny akreditačný orgán v
Slovenskej republike, ktorý v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
765/2008, plní nezastupiteľnú funkciu v národnom systéme posudzovania zhody pri
odstraňovaní technických prekážok v domácom a zahraničnom obchode SR, pri
zabezpečovaní a udržovaní požadovanej úrovne kvality výrobkov a služieb i pri
zabezpečovaní ochrany spotrebiteľa.
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4

Výkony akreditačných služieb

SNAS akredituje podľa medzinárodne platných normatívnych dokumentov radu ISO/IEC 17000,
ISO 15000, EN 45000 v súlade s európskou a národnou legislatívou a povinnými aplikačnými
dokumentmi medzinárodných organizácií – EA, ILAC, IAF a FALB:
-

subjekty, ktoré pôsobia v oblasti kalibrácie, skúšania, vyšetrovania, inšpekcie, certifikácie
systémov manažérstva, certifikácie produktov, certifikácie osôb,
organizátorov skúšok spôsobilosti,
environmentálnych overovateľov,
prípadne aj iné činnosti, na ktoré sa vzťahujú akreditačné požiadavky stanovené
medzinárodne uznávanými normatívnymi dokumentmi.

Výsledkom činnosti SNAS je udelenie akreditácie orgánom posudzovania zhody, ktorá oficiálne
potvrdzuje ich spôsobilosť vykonávať deklarované činnosti nestranne, nezávisle a na požadovanej
profesionálnej úrovni a ktorá je uznávaná doma i v zahraničí. SNAS tak poskytuje zákazníkom
orgánov posudzovania zhody požadovaný stupeň garancie, že výsledky činnosti orgánu posudzovania
zhody sú hodnoverné. U akreditovaných právnických osôb a fyzických osôb vykonáva SNAS tiež
pravidelný dohľad nad plnením podmienok, za ktorých im bola udelená akreditácia.
Prehľad poskytnutých a poskytovaných akreditačných služieb SNAS v roku 2012 je uvedený
v tabuľkách nižšie.

Ukončené akreditačné služby podľa oblastí akreditácie v roku 2012
Počet ukončených
Oblasť akreditácie
akreditácií

reakreditác
ií

svedec.
posúdení

predbež.
posúdení

rozšírení
akreditácie

dohľadov
riadnych

mimoriadny
ch

SPOLU

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

1
13
3
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2

9
53
7
0
13
6
7
0
0
0
0
4
2
6
0
4
0
3

0
0
0
0
0
9
49
1
3
0
0
34
5
28
6
14
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
13
1
1
0
2
6
0
1
0
0
6
1
7
1
3
0
0

38
145
18
2
15
9
21
1
2
0
1
15
5
10
4
6
0
7

1
5
0
0
0
0
2
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1

51
229
30
3
28
27
86
2
7
0
1
60
13
52
12
28
0
13

SPOLU

22

114

149

1

44

299

13

642
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Rozpracované akreditačné služby podľa oblastí akreditácie v roku 2012
Počet rozpracovaných
Oblasť akreditácie

reakreditác
ií

svedec.
posúdení

predbež.
posúdení

rozšírení
akreditácie

4
3
2
0
0
2
3
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
2

5
17
4
0
2
5
5
1
2
0
0
2
1
3
0
2
0
3

0
0
0
0
0
15
14
0
2
1
2
10
2
10
5
10
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16

52

72

0

akreditácií

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

dohľadov

SPOLU

riadnych

mimoriadny
ch

1
8
6
0
0
2
5
1
0
0
0
6
4
6
1
1
0
0

27
85
13
1
14
16
13
1
1
1
1
10
3
9
3
11
2
6

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

37
114
26
1
16
40
40
3
6
2
3
28
10
28
9
25
3
9

41

217

2

400

Prehľad poskytnutých akreditačných služieb SNAS v rokoch 2010 až 2012
Oblasť
akreditácie
Laboratóriá
Certifikačné
orgány
Inšpekčné
orgány
Ostatné(PT,
EMAS, NAP)

SPOLU
Spolu za rok

Počet ukončených v r. 2010

Počet ukončených v r. 2011

Počet ukončených v r. 2012

akreditácií

reakreditácií

ostatné
služby

akreditácií

reakreditácií

ostatné
služby

akreditácií

reakreditácií

ostatné
služby

22

61

255

14

94

232

17

69

224

7

16

145

9

48

279

3

29

256

2

6

23

2

5

34

0

13

15

2

4

3

1

3

13

2

3

11

426

26

558

22

33

87
546

150
734

12

114
642

506

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
2010
2011
2012

Laboratóriá Certifikačné Inšpekčné
orgány
orgány

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

SPOLU

Počet ukončených reakreditácií
2010
2011
2012

Laboratóriá Certifikačné Inšpekčné
orgány
orgány

450
425
400
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0

Ostatné
oblasti
akreditácie

Ostatné
oblasti
akreditácie

SPOLU

Počet ukončených ostatných služieb
2010
2011
2012

Laboratóriá Certifikačné Inšpekčné
orgány
orgány
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Ostatné
oblasti
akreditácie

SPOLU

4.1 Akreditácia laboratórií a organizátorov skúšok spôsobilosti a plnenie
autorizačných/notifikačných požiadaviek spojených s činnosťou laboratórií
V oblasti akreditácie laboratórií a organizátorov skúšok spôsobilosti, okrem štandardne vykonávaných
akreditačných služieb (predbežné posúdenia, posúdenia za účelom akreditácie, reakreditácie
a rozšírenia, dohľady, mimoriadne dohľady, akreditačné služby za účelom notifikácie/autorizácie),
aktualizácie a vypracovania nových relevantných dokumentov a predpisov, sa SNAS zaoberala
nasledovnými aktivitami:
zahájenie prechodného obdobia na akreditáciu medicínskych laboratórií podľa normy
ISO 15189: 2012,
ukončenie prechodného obdobia na akreditáciu organizátorov skúšok spôsobilosti podľa
normy ISO/IEC 17043: 2010,
intenzívna spolupráca so zahraničnými akreditačnými orgánmi pri výkone cezhraničnej
akreditácie vo forme subdodávok,
plné zavedenie posudzovania a atestácie plnenia notifikačných požiadaviek v oblasti merania
emisií zo stacionárnych zdrojov publikovaných vo Vyhláške Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 60/2011 Z. z. a v zákone č.137/2010 Z. z. o ovzduší a notifikácia
predmetných subjektov, vrátane ich subdodávateľov,
organizácia školení externých spolupracovníkov SNAS - základné školenia posudzovateľov
SNAS, zdokonaľovacie školenie posudzovateľov na ISO/IEC 17043: 2010, zdokonaľovacie
školenie posudzovateľov na ISO/IEC 17020: 2012 a zdokonaľovacie školenie posudzovateľov
posudzujúcich výkon skúšok kyvetovými testami.
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 mierne
poklesol. Ukončených bolo 272 akreditačných služieb a rozpracovaných bolo 149 akreditačných
služieb, t.j. spolu 421 akreditačných služieb. Laboratóriá požadujúce akreditačné služby reprezentujú
subjekty tak z regulovanej, ako aj z neregulovanej sféry.
V oblasti kalibračných laboratórií bola situácia podobná, ako v prípade skúšobných a medicínskych
laboratórií. SNAS ukončila v roku 2012 celkovo 51 akreditačných služieb a 37 akreditačných služieb
bolo rozpracovaných, t.j. spolu 88 akreditačných služieb, čo predstavuje mierny pokles v porovnaní
s rokom 2011.
V oblasti organizátorov skúšok spôsobilosti nebola v roku 2012 vykonaná žiadna nová
akreditácia. Tri akreditačné služby boli ukončené a jedna rozpracovaná.

Účasť na medzinárodných a národných skúškach spôsobilosti a medzilaboratórnych
porovnaniach
V súlade s politikou EA a ILAC využíva SNAS medzilaboratórne porovnania (ILC) a skúšky
spôsobilosti (PT) ako nástroj zabezpečenia porovnateľnosti výsledkov ním akreditovaných laboratórií,
a tam, kde je to možné, na preverenie dosahovania správnosti výsledkov meraní, skúšok a kalibrácií.
Mnohé laboratóriá sa zúčastňujú na rôznych projektoch medzinárodných a národných PT/ILC
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 pričom laboratóriá sú pravidelne vyzývané na účasť v týchto porovnaniach.
Výsledky PT/ILC 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. SNAS
v roku 2012 nominovala 3 laboratóriá na účasť v skúškach spôsobilosti. Účasť nominovaných
laboratórií na predmetných PT bola bezplatná.

4.2

Akreditácia inšpekčných orgánov

V oblasti akreditácie inšpekčných orgánov bolo v roku 2012 ukončených 28 akreditačných služieb
(posúdenia za účelom akreditácie, reakreditácie, rozšírenia akreditácie a dohľadov). Rozpracovaných
bolo 16 akreditačných služieb. Celkový počet poskytovaných služieb bol 44, čo predstavuje mierny
pokles v porovnaní s rokom 2011. Náročnosť výkonu akreditačných služieb však vzrástla najmä v
prípadoch, kedy sa vyžaduje spolupráca s regulátormi, a popri posúdení plnenia akreditačných
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požiadaviek aj posúdenie plnenia notifikačných/autorizačných požiadaviek. Počet akreditovaných
inšpekčných orgánov ku koncu roka 2012 bol 30.
Väčšina inšpekčných orgánov je akreditovaná ako typ A, v niektorých prípadoch sú udelené
akreditácie pre typ C. Akreditované inšpekčné orgány pracujú tak v regulovanej ako aj v
neregulovanej oblasti.
V roku 2012 SNAS zahájila prechodné obdobie posudzovania akreditovaných a akreditujúcich sa
inšpekčných orgánov na plnenie požiadaviek aktualizovanej normy ISO/IEC 17020:2012.

4.3

Akreditácia certifikačných orgánov

V oblasti akreditácie orgánov certifikujúcich systémy manažérstva, produkty a osoby SNAS v roku
2012 vykonal a ukončil 288 akreditačných služieb (akreditácií, reakreditácií, rozšírení akreditácií,
svedeckých posúdení, plánovaných a mimoriadnych dohľadov) a rozpracoval 194 akreditačných
služieb, ktoré budú ukončené v roku 2013. Možno konštatovať, že v porovnaní s rokom 2011 počet
vykonaných akreditačných služieb v tejto oblasti klesol, počet rozpracovaných služieb však
zaznamenal nárast. Celkový počet platných osvedčení o akreditácii v oblasti akreditácie certifikačných
orgánov bol 146 ku koncu roka 2012, čo je o 9 menej ako v predchádzajúcom roku.
V nadväznosti na publikovanie revidovanej verzie normy ISO/IEC 17021 vo februári 2011 a v súlade
so spoločným vyhlásením IAF a ISO, SNAS stanovil prechodné obdobie na implementáciu tejto
revidovanej normy do 30.11.2012. Toto prechodné obdobie bolo koncom novembra 2012 predĺžené
do 31.12.2012. Posudzovania v oblasti akreditácie orgánov certifikujúcich systémy manažérstva boli v
súlade s plánom implementácie normy ISO/IEC 17021: 2011 vykonávané SNAS v certifikačných
orgánoch certifikujúcich systémy manažérstva počas celého roku 2012 až do skončenia prechodného
obdobia v SNAS.
Pri poskytovaní akreditačných služieb v zahraničí SNAS naďalej dôsledne postupoval v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 a dokumentom Európskej spolupráce
na akreditáciu EA-2/13. V roku 2012 SNAS požiadal akreditačné orgány Accredia v Taliansku, Turkish
Accreditation Agency v Turecku a Český institut pro akreditaci v Českej republike o podporu pri
vykonaní svedeckých posúdení subjektov akreditovaných SNAS so sídlom v Slovenskej republike a
certifikujúcich klientov so sídlom v uvedených krajinách. V dvoch prípadoch z piatich v roku 2012 sa
svedeckého posudzovania vykonávaného posudzovacou skupinou SNAS v zahraničí zúčastnili aj
zástupcovia domáceho akreditačného orgánu. Rovnako požiadal SNAS v prípade certifikačných
orgánov akreditovaných SNAS sídliacich v Maďarsku, Srbsku a Slovinsku tamojšie domáce
akreditačné orgány o vykonanie dohľadov v subdodávke, a tieto sa aj v roku 2012 zrealizovali, okrem
dohľadov v Srbsku. Problémy s definovaním požiadaviek na vykonanie subdodávok od UKAS a Dakks
v oblasti akreditácie orgánov certifikujúcich systémy manažérstva v kritických lokalitách anglických a
nemeckých právnych subjektov na území SR sa preniesli z roku 2011 do roku 2012 a tieto problémy
naďalej pretrvávajú pokiaľ ide o Dakks. Jedno akreditačné posudzovanie vrátane deviatich
svedeckých posúdení bolo posudzovacou skupinou SNAS vykonané v certifikačnom orgáne sídliacom
v Uzbekistane.

4.4

Akreditácia overovateľov a atestátorov

Slovenská republika s účinnosťou od 1.12.2012 prijala zákon č. 351/2012 o environmentálnom
overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon). Týmto Zákonom boli spresnené
ustanovenia 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) v podmienkach Slovenskej republiky. Zákon zrušil zákon č. 491/2005 Z. z. a Vyhlášku
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 606/2005 Z. z., ktoré boli nadviazané na už
neplatnú európsku legislatívu.
V tejto súvislosti 3. októbra 2012 sa dve pracovníčky SNAS zúčastnili Aktívu EMAS, ktorý
organizovalo Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia.
Vzhľadom na to, že SNAS pri akreditácii environmentálnych overovateľov už postupoval podľa platnej
európskej legislatívy, vydanie nového zákona neprinieslo potrebu zásadných úprav v postupoch
akreditácie.
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Akreditácia environmentálnych overovateľov sa vykonáva podľa požiadaviek Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 a podľa požiadaviek ISO/IEC 17021, ktorá bola revidovaná vo
februári 2011. V súlade s RR-P24 „Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov
certifikujúcich systémy manažérstva podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17021: 2011“, všetky
posudzovania s cieľom preverenia plnenia nových požiadaviek mali byť vykonané najneskôr do
31.12.2012. K naplneniu tejto politiky SNAS v roku 2012 aktualizoval súvisiace tlačivá pre akreditáciu
environmentálnych overovateľov.
V decembri 2012 bol vykonaný dohľad u jediného klienta v oblasti akreditácie environmentálnych
overovateľov – ASTRAIA Certification s. r. o., Nitra, v rámci ktorého bolo posúdené aj plnenie
nových/zmenených požiadaviek novej normy ISO/IEC 17021. Dohľad bol vykonaný bez svedeckého
posudzovania, keďže klient environmentálneho overovateľa má predĺženú dobu na predkladanie
validovaného environmentálneho vyhlásenia na každé 2 roky, pretože si uplatnil výnimku pre malé
organizácie v súlade s čl. 7 Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1221/2009.
SNAS vykonal v júni 2012 dohľad nad výkonom zahraničného environmentálneho overovateľa
Intechnica Cert GmbH na území SR v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1221/2009.
Pracovníci SNAS sa v roku 2012 zúčastnili dvoch rokovaní Fóra akreditačných a licenčných orgánov
(FALB) a zástupcov akreditačných orgánov - v apríli vo Vedbaek, Dánsko a v októbri v Bruseli,
Belgicko. Okrem iného zo zasadnutí vyplýva, že bola akceptovaná požiadavka SNAS na vykonanie
evalvácie v oblasti akreditácie environmentálnych overovateľov plánovanej na rok 2013, oddelene od
evalvácie EA. Plánovaný termín je 1. polrok 2014.
O akreditáciu atestátorov nebol ani v roku 2012 prejavený zo strany odbornej verejnosti záujem
a preto sa SNAS rozhodol túto službu neposkytovať.

4.5

Akreditácia overovateľov emisií skleníkových plynov

Nadobudnutím účinnosti nariadenia Komisie EÚ č. 600/2012 z 21.6.2012 o overovaní správ o
emisiách, správ o tonokilometroch a akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu
a Rady č. 2003/87/ES sa ustanovil celkový rámec pravidiel akreditácie s cieľom zabezpečiť, že
overovanie správ o emisiách skleníkových plynov prevádzkovateľov stacionárnych technologických
celkov alebo prevádzkovateľov lietadiel v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami
skleníkových plynov v EÚ vykonávajú overovatelia, ktorí sú technicky spôsobilí na vykonávanie
zverenej úlohy nezávislým a nestranným spôsobom a v súlade s požiadavkami a zásadami
stanovenými v tomto nariadení.
EA začala proces včleňovania novej oblasti EA MLA – Verifikácie podľa normy ISO 14065 a
nariadenia Komisie č. 600/2012 s možnosťou pre členov EA rozšíriť v najbližšej budúcnosti svoje
signatárstvo EA MLA o túto oblasť.
V priebehu roku 2012 sa SNAS rozhodla rozšíriť svoju činnosť o akreditáciu overovateľov emisií
skleníkových plynov. Bol vypracovaný plán implementácie rozšírenia činnosti SNAS o túto novú oblasť
akreditácie do konca roku 2012 s predpokladom zahájiť poskytovanie akreditačnej služby v danej
oblasti začiatkom roka 2013.
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5

Inšpekcie a overovanie dodržiavania zásad
správnej laboratórnej praxe

Povinnosti SNAS pri hodnotení súladu práce testovacích pracovísk so zásadami SLP pri vykonávaní
neklinických štúdií zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti chemických látok v testovacích
pracoviskách sú uvedené v zákone č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok
a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), ako aj v
nariadení vlády č. 320/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravujú činnosti
testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie, audit a overovanie
dodržiavania zásad SLP. Pri vykonávaní inšpekcií v zahraničí postupuje SNAS podľa smerníc pre
oblasť SLP 2004/10EC a 2004/9EC, v súlade so zásadami SLP OECD ENV/MC/CHEM/(98)17.
Túto činnosť SNAS vykonávala prostredníctvom odboru správnej laboratórnej praxe, ktorý bol ku dňu
30.11.2012 zrušený, pričom činnosť sekcie SLP bola začlenená pod odbor akreditácie laboratórií
a inšpekčných orgánov.
V súlade s Národným programom dodržiavania zásad SLP v Slovenskej republike boli v roku 2012
vykonané všetky plánované inšpekcie podľa harmonogramu inšpekcií. Odbor SLP SNAS v roku 2012
vykonal a ukončil 13 inšpekcií (z toho 1 predinšpekcia, 3 obnovenia platnosti osvedčenia a 9
dohľadov), čo je rovnaký počet ako v roku 2011. Jedna rozpracovaná žiadosť o udelenie osvedčenia
z roku 2012 nebola ešte ukončená, nakoľko pracovisko z Ruska požiadalo o vykonanie inšpekcie až
na jar 2013.
V roku 2012 SNAS uskutočnila jednu predinšpekciu v Rusku a uskutočnilo sa rokovanie o spolupráci
v oblasti SLP s národným orgánom „Rosakreditacia“. Tomuto orgánu bol zaslaný aj písomný návrh
programu spolupráce. Okrem inšpekčnej činnosti máme rozpracovaný tiež program vzdelávania.
V roku 2012 tam boli vykonané prvé dohľady v testovacích pracoviskách na Ukrajine so záverom, že
obe pracoviská plnia požiadavky SLP v plnom rozsahu.

Prehľad uskutočnených služieb v oblasti dodržiavania zásad SLP v roku 2012
Počet ukončených služieb – inšpekcií za účelom
Oblasť akreditácie

Dodržiavanie zásad SLP

udelenia
osvedčenia

obnovenia
osvedčenia

rozšírenia
osvedčenia

dohľadu

SPOLU

1 predinšpekcia

3

-

9

13

Prehľad rozpracovaných služieb v oblasti dodržiavania zásad SLP v roku 2012
Počet rozpracovaných služieb – inšpekcií za účelom
Oblasť akreditácie

Dodržiavanie zásad SLP

udelenia
osvedčenia

obnovenia
osvedčenia

rozšírenia
osvedčenia

dohľadu

SPOLU

1

1

-

1

3

V posledných dvoch rokoch zostáva počet testovacích pracovísk zaradených do Národného programu
monitorovania SLP v Slovenskej republike na rovnakej úrovni a z hľadiska strednodobého vývoja
nejaké výrazné zmeny neočakávame.
Aj v roku 2012 sa pracovníčka SNAS, ako oficiálny zástupca Slovenska zúčastnila rokovaní
pracovných skupín OECD a EK čím je zabezpečená informovanosť SNAS o aktuálnom dianí v oblasti
SLP vo svete. Na základe záverov z týchto rokovaní sa implementujú nové požiadavky do praxe.
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Pravidelne sa pre potreby OECD a EK vypracovávajú ročné správy, ktoré zahŕňajú výsledky
monitoringu SLP v testovacích pracoviskách. Tieto správy sa postupujú sekretariátom OECD a EK,
ako aj jednotlivým členským štátom. Správa za rok 2012 bude odoslaná v januári 2013.
Vzhľadom na zmenu zákonov v roku 2012 bolo nutné aktualizovať „Questionnaire on GLP - Slovakia
2012“. Tento bude zaslaný na OECD vo februári 2013.
V marci 2012 sa konalo zasadnutie Pracovnej skupiny SLP pri EK. Rokovania sa zúčastnili
zástupcovia väčšiny členských krajín EÚ, zástupcovia OECD, ECHA (European Chemical Agency)
EFSA (European Food Safety Authority) a EMA (European Medicine Agency). V máji 2012 na
zasadnutí Pracovnej skupiny SLP OECD bol predstavený plán evalvácií (on-site visits) na najbližšie
roky. Hodnotenie Slovenska je naplánované na rok 2015. Predstavený bol aktualizovaný dokument
“The Use of Laboratory Accreditation with reference to GLP Compliance Monitoring”, o rozdieloch
medzi ISO/IEC 17025 a SLP.
V auguste 2012 sa pracovníci OSLP aktívne zúčastnili na medzinárodnej toxikologickej konferencii
TOXCON 2012 s prednáškou „MAD and current GLP legislation in Slovakia”. (Stará Lesná, 29.31.8.2012). Pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave bol v spolupráci s inšpektormi, pri
školení o základoch správnej laboratórnej praxe pripravený Tematický kurz č. 1 3935 – aktuality
v posudzovaní zhody so zásadami správnej laboratórnej praxe. (SZU Bratislava, 24.10.2012).
Výbor SLP, ako poradný orgán riaditeľa pri udeľovaní osvedčení o dodržiavaní zásad SLP, zasadal
v roku 2012 päťkrát. Na rokovaniach boli podrobne zhodnotené správy a výsledky jednotlivých
inšpekcií, ako aj prerokované rôzne otázky z oblasti SLP. S cieľom zintenzívniť spoluprácu
s ministerstvami, ktoré majú vo svojej agende SLP, ako aj zvýšiť vážnosť Výboru SLP pre zahraničné
subjekty žiadajúce o udelenie osvedčenia SLP bola Ministerstvu životného prostredia Slovenskej
republiky a Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky ponúknutá možnosť delegovať svojich
zástupcov do Výboru SLP SNAS.
V roku 2012 sa uskutočnilo každoročné zdokonaľovacie školenie inšpektorov SLP, kde boli aktuálne
prednášané informácie z rokovaní OECD a EK, z riešenia technických problémov pri inšpekciách ako
aj z aktualizovanej legislatívy v roku 2012. Školenia sa zúčastnili všetci inšpektori SLP SNAS a jedna
nová kandidátka na inšpektorku. Takýmto školením sa udržiava vysoká úroveň inšpektorov SLP aj
z pohľadu medzinárodnej kompatibility.
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6

Prijaté žiadosti o akreditačné služby SNAS

Prehľad počtu prijatých žiadostí o akreditačné služby SNAS v rámci jednotlivých oblastí akreditácie
a žiadostí o vydanie osvedčenia o dodržiavaní zásad SLP v roku 2012 znázorňuje nižšie uvedená
tabuľka.
Počet žiadostí o
Oblasť akreditácie
Kalibračné laboratóriá
Skúšobné laboratóriá
Medicínske laboratóriá
Organizátori skúšok spôsobilosti
Inšpekčné orgány
Certifikačné orgány certifik. produkty
QMS
AQAP
pri zváraní
Certifikačné orgány SFCS
certifikujúce
pre zdrav. pom.
systémy
EMS
manažérstva
ISMS
OH&S MS
FSMS
Certifikačné orgány certifikujúce osoby
Environmentálni overovatelia
Plnenie notif./autoriz. požiad.
Dodržiavanie zásad SLP
SPOLU

akreditáciu

reakreditáciu

rozšírenie
akreditácie

predbež.
posúdenie

SPOLU

4
8
3
3
4
1
2
2
1

10
41
8
9
6
8
2
4
2
5
3
4
2

1
14
7
2
4
1
6
2
8
2
3
-

-

15
63
18
0
9
11
16
0
4
0
0
10
4
13
2
8
0
6
3

27

104

50

0

181
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7

Osvedčenia o akreditácii a o dodržiavaní
zásad SLP

Počet platných osvedčení o akreditácii má v posledných troch rokoch klesajúcu tendenciu.
K 31.12.2012 bolo 502 platných osvedčení o akreditácii. Stav akreditácií v jednotlivých oblastiach
dokumentujú nižšie uvedené tabuľky.

Prehľad platných osvedčení o akreditácii a osvedčení o dodržiavaní zásad SLP v roku
2012
Počet platných
osvedčení

Oblasť akreditácie
Kalibračné laboratóriá
Skúšobné laboratóriá
Medicínske laboratóriá
Organizátori skúšok spôsobilosti
Inšpekčné orgány
Certifikačné orgány certifikujúce produkty

Certifikačné orgány certifikujúce
systémy manažérstva

50
214
31
2
30
27
33
2
3
1
2
22
7
23
8
18
1
15
13
502

QMS
AQAP
pri zváraní
SFCS
pre ZP
EMS
ISMS
OH&S MS
FSMS

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

Prehľad počtu platných osvedčení o akreditácii v rokoch 2010 až 2012
Počet platných osvedčení

Oblasť akreditácie
Kalibračné laboratóriá
Skúšobné laboratóriá
Medicínske laboratóriá
Organizátori skúšok spôsobilosti
Inšpekčné orgány
CO certifikujúce produkty
CO certifikujúce systémy manažérstva
CO certifikujúce osoby
Environmentálni overovatelia
Plnenie notifikačných/autorizačných
požiadaviek
Dodržiavanie zásad SLP
SPOLU

k 31.12.2010
64
226
24
2
33
33
104
17
1

k 31.12.2011
54
218
26
2
32
30
109
16
1

k 31.12.2012
50
214
31
2
30
27
101
18
1

11
14
529

14
11
513

15
13
502
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V roku 2012 SNAS pozastavila akreditáciu v šiestich prípadoch z dôvodu neplnenia akreditačných
požiadaviek, z organizačných dôvodov alebo na vlastnú žiadosť akreditovaného subjektu.
Rozhodnutím bolo zrušených sedem udelených akreditácií a tri akreditácie boli obnovené.

230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Počet platných osvedčení
k 31.12.2010
k 31.12.2011

Dodržiavanie zásad
SLP

.Plnenie notifikač. al
autoriz. požiadaviek

Environmentálni
overovatelia

CO certifikujúce
osoby

CO certifikujúce
systémy manažérstva

CO certifikujúce
produkty

Inšpekčné orgány

Organizátori skúšok
spôsobilosti

Medicínske
laboratóriá

Skúšobné laboratóriá

Kalibračné
laboratóriá

k 31.12.2012

Celkový súčet

3

1

2

1
11
2
1
1
1
2
2
2

7

23

1
4

1
1
1

2
2
2

2
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2

2

1

2

3

1

1

Celkový súčet

Moldavsko

2

Ukrajina

Kazachstan

1

Uzbekistan

Bielorusko

Slovinsko

Srbsko
1
1

Bulharsko

Kalibračné laboratóriá
Skúšobné laboratóriá
Inšpekčné orgány
Certifikačné orgány certifikujúce produkty
Certifikačné orgány certifikujúce osoby
Certifikačné orgány certifikujúce QMS
Certifikačné orgány certifikujúce ISMS
Plnenie notifikač./autorizač. požiadaviek
Dodržiavanie zásad SLP

Maďarsko

Oblasť akreditácie

Česká republika

SNAS v súlade s pravidlami cezhraničnej akreditácie vykonáva akreditačnú činnosť aj v zahraničí.
Prehľad platných osvedčení vydaných SNAS v rámci cezhraničnej akreditácie k 31.12.2012
znázorňuje tabuľka:

8

Medzinárodná spolupráca SNAS

8.1 Súčasná pozícia SNAS v medzinárodnom kontexte a jeho medzinárodné
aktivity v r. 2012
SNAS realizovala v 2012 všetky opatrenia a plnila všetky záväzky, aby si zachovala svoj status
poskytovateľa medzinárodne uznanej akreditácie. SNAS ako riadny člen medzinárodných
akreditačných organizácií EA (Európska spolupráca na akreditáciu), ILAC (Medzinárodná spolupráca
na akreditáciu laboratórií), IAF (Medzinárodné akreditačné fórum) a udržala si aj v tomto roku
signatárstvo všetkých doteraz existujúcich dohovorov týchto organizácií o vzájomnom uznávaní MLA
a MRA, t.j.
-

EA MLA pre oblasti akreditácie kalibračných a skúšobných laboratórií,
EA MLA pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva
kvality,
EA MLA pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich systémy
environmentálneho manažérstva,
EA MLA pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich produkty,
EA MLA pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich osoby,
EA MLA pre oblasť akreditácie inšpekčných orgánov,
ILAC MRA pre oblasti akreditácie kalibračných a skúšobných laboratórií,
ILAC MRA pre oblasť akreditácie inšpekčných orgánov,
IAF MLA pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich produkty,
IAF MLA pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva
kvality,
IAF MLA pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich systémy
environmentálneho manažérstva.

Počas roku 2012 sa SNAS pripravila na akreditáciu overovateľov emisií skleníkových plynov, ktorú EA
pokryje v budúcnosti taktiež dohodou EA MLA o vzájomnom uznávaní.
SNAS ako člen EA, ILAC, IAF a FALB sa povinne zúčastňovala na zasadnutiach všetkých výborov,
pracovných skupín a valných zhromaždení týchto medzinárodných organizácií a intenzívne
spolupracovala na prieskumoch alebo pripomienkovaniach pripravovaných povinných aplikačných
dokumentov.
V oblasti cezhraničnej akreditácie SNAS aj v roku 2012
- rozvíjala spoluprácu s akreditačnými orgánmi krajín EÚ a EFTA zameranú na vzájomnú výmenu
informácií, skúseností, odborných posudzovateľov v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (napr. s akreditačnými orgánmi Českej republiky,
Slovinska, Srbska, Maďarska, Bulharska, Talianska, Nemecka, Veľkej Británie),
- prostredníctvom bilaterálnych zmlúv o spolupráci aktívne pomáhala v Spoločenstve nezávislých
štátov pri zriaďovaní akreditačných orgánov a odbornej príprave ich personálu, vrátane
poskytnutia akreditačných služieb, ak to bolo v požiadavkách, akreditačným orgánom
Kazachstanu, Bieloruska, Moldavska, Uzbekistanu, Ukrajiny,
- poskytla svojich odborných pracovníkov, ktorí majú od EA udelený status evaluátora ako členov
evaluačných tímov na účely evaluácie/re-evaluácie iných akreditačných orgánov,
- pokračovala v spolupráci na prevode subjektov akreditovaných zahraničným akreditačným
orgánom pod pod správu domáceho akreditačného orgánu v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 s UKAS (Veľká Británia), ČIA (Česká republika), SA
(Slovinsko), ATS (Srbsko), NAT (Maďarsko), DAkkS (Nemecko) a pripravila dohody o spolupráci
s indickým, kazašským a ukrajinským akreditačným orgánom.
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8.2

Prehľady účasti na podujatiach v zahraničí

Zasadnutia orgánov medzinárodných organizácií
P.č.
Podujatie
1 Zasadanie výboru EA pre certifikačné orgány (EA CC)
2 Zasadanie výboru EA pre inšpekčné orgány (EA IC)
3 Zasadanie Horizontálneho harmonizačného výboru EA (EA HHC)
Zasadanie pracovnej skupiny pre porovnávacia merania v kalibrácii
4
(EA LC WG ILC cal)

Krajina
Bulharsko
Bulharsko
Belgicko

Mesiac
február
február
marec

Švédsko

marec

5

Zasadanie pracovnej skupiny pre SLP pri EK

Belgicko

marec

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Zasadanie výboru EA pre laboratóriá (EA LC)
Zasadanie Fóra akreditačných a licenčných orgánov (FALB)
Zasadanie EA MAC
Zasadanie ILAC-ARC a ILAC-IC
Valné zhromaždenie EA
Zasadanie pracovnej skupiny pre SLP OECD
Zasadanie EA MAC
Zasadanie EA CC
Zasadanie EA IC
Zasadanie EA LC
Zasadanie GLOBALG.A.P.
Zasadanie EA LC WG ILC cal
Valné zhromaždenie ILAC a IAF
Zasadanie EA HHC
Zasadanie FALB
Zasadanie pracovnej skupiny EA Health care, Laboratory Medicine

Taliansko
Dánsko
Dánsko
Nemecko
Španielsko
Francúzsko
Cyprus
Fínsko
Fínsko
Nórsko
Nemecko
Taliansko
Brazília
Belgicko
Belgicko
Chorvátsko

marec
apríl
apríl
máj
máj
máj
september
september
september
september
október
október
október
október
október
december

Iné podujatia
P. č.
1

Podujatie

Krajina

EC Workshop pre BSCA
Účasť na školení konvenorov siete európskych direktív
a účasť na školení EA HHC o akreditácii subjektov za
účelom notifikácie
Účasť na školení k norme ISO/IEC17020.2012
Účasť na školení k norme ISO/IEC 17024:2012

2
3
4

Mesiac

Počet
vyslaných
osôb
1

Bielorusko

január

Belgicko

jún

1

Švajčiarsko
Taliansko

august
október

2
2

V roku 2012 sa pracovníci SNAS zúčastnili na 52 zahraničných pracovných ciest za účelom rozšírenia
akreditácie, inšpekcie, svedeckých posudzovaní, predbežných posúdení, dohľadov a posúdení na
mieste pri dohľade spolu so svedeckým posúdením.

8.3
P. č.
1
2
3
4
5

Prehľad zahraničných návštev SNAS
Podujatie
Rokovanie so zástupcami bulharského subjektu vo veci poskytovania
akreditačných služieb v oblasti skúšobných laboratórií
Rokovanie so zástupcami talianskeho subjektu vo veci poskytovania
akreditačných služieb v oblasti certifikačných orgánov
Rokovanie so zástupcami ruského subjektu vo veci poskytovania
akreditačných služieb v oblasti skúšobných laboratórií
Rokovanie so zástupcami bulharského subjektu vo veci poskytovania
akreditačných služieb v oblasti skúšobných laboratórií
Rokovanie so zástupcami kazašského subjektu vo veci poskytovania
akreditačných služieb v oblasti skúšobných laboratórií
23

Mesiac
február
február
február
júl
september

9

Vzdelávacie a školiace aktivity SNAS

9.1

Školenia posudzovateľov SNAS

SNAS v roku 2012 uskutočnila 9 školení pre vedúcich posudzovateľov, posudzovateľov, expertov
a pre vedúcich inšpektorov a inšpektorov SLP. Prehľad uskutočnených školení je uvedený v tabuľke.
Názov školenia
Základné školenie posudzovateľov SNAS,
1. časť: všeobecná
Základné školenie posudzovateľov SNAS,
2. časť: špecializovaná – Laboratória
(skúšobné, kalibračné a medicínske)
Základné školenie posudzovateľov SNAS,
1. časť: všeobecná
Základné školenie posudzovateľov SNAS,
2. časť: špecializovaná - Akreditácia
orgánov certifikujúcich systémy
manažérstva podľa ISO/IEC 17021: 2011
Zdokonaľovacie školenie posudzovateľov
SNAS pre Inšpekčné orgány
Základné školenie posudzovateľov, 2. časť:
špecializovaná - Inšpekčné orgány
Zdokonaľovacie školenie vedúcich
posudzovateľov a posudzovateľov SNAS:
Posudzovanie skúšok vôd vykonávaných
kyvetovými testami
Zdokonaľovacie školenie vedúcich
posudzovateľov a posudzovateľov SNAS:
Norma ISO/IEC 17020: 2012, nové
požiadavky (Inšpekčné orgány)
Zdokonaľovacie školenie inšpektorov a
vedúcich inšpektorov SLP

9.2

Norma

Miesto konania

Dátum
konania

SNAS Bratislava

13.-14.2.

SNAS Bratislava

15.-16.2.

SNAS Bratislava

11.-12.4.

ISO/IEC 17021: 2011

SNAS Bratislava

23.-25.4.

ISO/IEC 17020: 2012

SNAS Bratislava

28.5.

ISO/IEC 17020: 2012

SNAS Bratislava

28.-29.5.

SNAS Bratislava

6.9.

ISO/IEC 17020: 2012

SNAS Bratislava

11.9.

Nariadenie vlády č.
92/2012 Z. z. aktualizácia
nariadenia 320/2010
Z. z.

SNAS Bratislava

7.11.

ISO/IEC 17025: 2005

Interné školenia zamestnancov SNAS

V roku 2012 boli uskutočnené 3 interné školenia pre pracovníkov SNAS, ich prehľad je uvedený
v tabuľke.
Témy školenia

Miesto konania

Dátum konania

Základné školenie interných audítorov (ISO/IEC
17011:2004, ISO 19011:2011) – 1. časť: teoretická

SNAS Bratislava

27.4.

Základné školenie interných audítorov (ISO/IEC
17011:2004, ISO 19011:2011) – 2. časť: praktická

SNAS Bratislava

2.5.

Zdokonaľovacie školenie interných audítorov SNAS

SNAS Bratislava

11.5.
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10 Systém manažérstva kvality SNAS
10.1 Dokumentácia SNAS
V roku 2012:
- bolo zaktualizovaných 24 interných dokumentov,
- boli vydané 2 nové interné dokumenty,
- bolo zrušených 6 interných dokumentov.

Prehľad revízie interných riadených dokumentov SNAS v r. 2012
Druh riadeného dokumentu
Príručka kvality
Národný program kvality SR
Rozhodnutia riaditeľa – Politiky
Rozhodnutia riaditeľa – Štatúty
Rozhodnutia riaditeľa – Ostatné
Interné smernice
Interné predpisy
Metodické smernice na akreditáciu:
- všeobecné a prierezové
- laboratóriá
- inšpekčné orgány
- certifikačné orgány
- správna laboratórna prax
- environ. overovatelia a atestátori
obstarávateľov
- notifikované orgány
SPOLU

Dokumenty
Nové
Aktualizované
0
0
0
1
1
3
0
1
0
1
1
2
0
6

0
1
4
1
1
3
6

Zrušené
dokumenty
0
0
1
1
0
1
1

Spolu

0
0
0
0
0

0
0
0
0
10

0
0
0
0
10

0
0
0
0
0

0

0

0

2

0
2

0
24

0
26

0
6

10.2 Interné audity
V roku 2012 bolo celkovo vykonaných 18 interných auditov, z toho bolo 6 plánovaných horizontálnych
auditov, 4 plánované vertikálne audity, 6 plánovaných svedeckých auditov a 2 neplánované audity, z
toho 1 mimoriadny audit a 1 dodatkový audit.
Horizontálne interné audity boli zamerané na kontrolu implementácie všetkých ustanovení normy
ISO/IEC 17011 a požiadaviek medzinárodných organizácii v oblasti akreditácie (EA, ILAC, IAF) do
interných politík, postupov a zásad SNAS.
Vertikálne interné audity boli zamerané na preskúmanie kompletných záznamov z navzorkovaného
počtu vykonaných posudzovaní v jednotlivých oblastiach akreditácie.
Svedecké interné audity boli určené na preverenie aplikácie politík, postupov a zásad SNAS v praxi
pozorovaním výkonu posudzovania na mieste v 3 naplánovaných oblastiach akreditácie a v 2
procesoch rozhodovania vo veci akreditácie.
Mimoriadny audit a dodatkový interný audit boli vykonané pre účely previerky efektívnosti prijatých
nápravných opatrení.
Protokoly, záznamy a výsledky z tejto činnosti sú súčasťou spisového materiálu oddelenia manažéra
kvality SNAS.

10.3 Sťažnosti
V roku 2012 bolo na SNAS podaných 7 sťažností na činnosť akreditovaných subjektov alebo na
činnosť SNAS a 1 odvolanie sa orgánov posudzovania zhody proti rozhodnutiu riaditeľa SNAS vo veci
akreditácie.
Všetky boli riešené nestranne a nezávisle ad-hoc vymenovanými komisiami a každému podávateľovi
bola v stanovenom čase zaslaná odpoveď.
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11 Komunikačné aktivity SNAS
11.1 Prehľad prednáškovej činnosti zamestnancov SNAS
Prednášková a publikačná činnosť pracovníkov SNAS patrí medzi aktivity, ktoré podporujú
a prezentujú činnosti SNAS. V roku 2012 bolo prednesených na školeniach, seminároch, odborných
kurzoch, konferenciách celkovo 24 prednášok a bol publikovaný jeden článok. Nižšie je uvedený
prehľad aktivít v tejto oblasti za rok 2012.

Prednášková činnosť
Meno prednášateľa

Bočanová Dagmar, Ing.

Bočanová Dagmar, Ing.

Bočanová Dagmar, Ing.
Bočanová Dagmar, Ing.
Czocher Tibor, Ing. MPH

Czocher Tibor, Ing. MPH

Czocher Tibor, Ing. MPH

Czocher Tibor, Ing. MPH

Czocher Tibor, Ing. MPH

Czocher Tibor, Ing. MPH

Názov prednášky

Význam a spôsoby verbálnej
a neverbálnej komunikácie
v procese auditu
Regulation (EC) No 765/2008 of
the European Parliament and
Council setting out the
requirements for accreditation
Human resource management:
staff requirements and criteria for
selection of assessors and
experts
Akreditácia – zmeny v Európe
a na Slovensku
Aktuálne otázky v oblasti
akreditácie.
Akreditácia laboratórií.
Validácia a verifikácia
skúšobných metód.
Validácia analytických metód.
Akreditácia skúšobných
a kalibračných laboratórií.
Akreditácia inšpekčných orgánov.
Výklad požiadaviek ISO/IEC
17025:2005.
Výklad požiadaviek ISO/IEC
17020:2012
Medzilaboratórne porovnania
v súvislosti s novou normou
ISO/IEC 17043:2010.
Validácia skúšobných metód.
Vývoj v oblasti akreditácie
skúšobných, kalibračných
a medicínskych laboratórií,
inšpekčných orgánov
a organizátorov skúšok
spôsobilosti.
ISO/IEC 17020:2012
Požiadavky na činnosť rôznych
typov orgánov vykonávajúcich
inšpekciu.
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Názov semináru /
konferencie / odb.
kurzu / zasadania
Činnosť interných
audítorov
v akreditovaných
skúšobných
a kalibračných
laboratóriách
EC Workshop
on Accreditation of
Conformity
Assessment Bodies
EC Workshop
on Accreditation of
Conformity
Assessment Bodies
Aktív SNAS
Školenie
Seminár Chemmea.
Metódy merania
a ich validácia.
Školenie EKOTERM SERVIS
s.r.o. Košice
Kvalita a
štandardizácia
monitorovania
zložiek živ. prostr.
Seminár Chemmea.
Kvalita merania a
skúšania metrológia,
akreditácia,
validácia a
medzilaboratórne
skúšky spôsobilosti

Miesto a
termín
konania
SMU
Bratislava
10.12.1.2012
Minsk
30.31.1.2012
Minsk
30.31.1.2012
Vyhne,
13.6.2012
SMU
Bratislava,
21.2.2012
Duslo Šala,
9.3.2012
Školiace
stredisko
UVZ TU KE
Herľany,
14.-15.5.
2012

Hotel Saffron
Bratislava,
31.5.2012

Aktív SNAS

Vyhne,
13.6.2012

Odborný seminár
Výklad ustanovení
normy ISO/IEC
17020:2012

SMU
Bratislava,
30.10.2012

Czocher Tibor, Ing. MPH

Foríšeková Kvetoslava,
Ing.
Foríšeková Kvetoslava,
Ing.
Foríšeková Kvetoslava,
Ing.
Foríšeková Kvetoslava,
Ing., Mahrla Zdeno,
RNDr., CSc.
Foríšeková Kvetoslava,
Ing., Mahrla Zdeno,
RNDr., CSc.

Seminár
EURACHEM
Akreditácia skúšok vykonávaných
Slovakia
kyvetovými testami.
Cesty zvýšenia
In-home kalibrácia.
kvality skúšobníckej
činnosti.
Inšpekcia testovacieho
Aktív SNAS, sekcia
pracoviska a audit štúdie-postup
SLP
OECD a EK
Riešenie modelových otázok z
Aktív SNAS, sekcia
tréningového kurzu inšpektorov
SLP
OECD
Aktualizovaná legislatíva na
Slovensku-naradenie vlády
Tematický kurz č.1
320/210 v znení neskorších
3935
predpisov-nariadenie vlády
92/2012 Z.z.
17th Interdisciplinary
MAD and current GLP legislation Toxicology
in Slovakia
Conference
TOXCON
Problémy pri inšpekciách a ich
riešenia

Školenie
inšpektorov SLP

Činnosť interných
audítorov a
manažérov kvality
Systémy manažérstva kvality v
v klinických
klinickom laboratóriu, význam
laboratóriách.
akreditácie, normy a predpisy pre
Juríková Katarína, RNDr.,
Modul 2: Činnosť
akreditáciu klinických laboratórií.
PhD.
manažérov kvality v
Požiadavky normy ISO 15189 na
klinických
manažment klinického
laboratóriách
laboratória.
Kurz akreditovaný
MŠ SR č.:
1607/2009/595/13
Súčasný stav a
perspektívy
analytickej chémie v
Juríková Katarína, RNDr., Medicínske laboratóriá a systémy
praxi. XII.
manažérstva kvality.
PhD.
konferencia s
medzinárodnou
účasťou, ACP 2012
Činnosť interných
SMK v klinickom laboratóriu,
audítorov a
význam akreditácie, normy a
manažérov kvality
predpisy pre akreditáciu
v klinických
klinických laboratórií.
laboratóriách.
Požiadavky normy ISO 15189 na
Juríková Katarína, RNDr.,
Modul 2: Činnosť
manažment klinického
PhD.
manažérov kvality v
laboratória.
klinických
Manažment kvality v klinických
laboratóriách
laboratóriách.
Kurz akreditovaný
Úlohy MK v klinickom laboratóriu.
MŠ SR č.:
Špecifiká klinických laboratórií.
1607/2009/595/13
Mahrla Zdeno, RNDr.,
Vývoj v oblasti správnej
CSc., Foríšeková
Aktív SNAS
laboratórnej praxe
Kvetoslava, Ing.
Mahrla Zdeno, RNDr.,
Aktív SNAS, sekcia
Multicentrové štúdie
CSc.,, Foríšeková
SLP
Kvetoslava, Ing.
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STU
Bratislava,
6.11.2012

Vyhne
13.-14.6.12
Vyhne
13.-14.6.12
SZU
Bratislava
24.10.12
Stará Lesná
29.-31.8.12
SNAS
Bratislava
7.11.12

FN Martin,
Vzdelávacie
stredisko,
29.1. –
31.1.2012

Ústav
vzdelávania
a služieb,
s.r.o.,
Bratislava,
8. – 11.05.
2012

Hotel
Ondava,
Stropkov,
23.05. –
25.05.2012

Vyhne,
13.-14.6.12
Vyhne,
13.-14.6.12

Richter Karol, Ing., CSc.

Richter Karol, Ing., CSc.

Richter Karol, Ing., CSc.

Skúšky spôsobilosti v
skúšobných a kalibračných
laboratóriách - Najnovšie
informácie z medzinárodných
organizácií
Skúšky spôsobilosti v
skúšobných a kalibračných
laboratóriách - Najnovšie
informácie z medzinárodných
organizácií
Stratégia účasti kalibračných
laboratórií v skúškach
spôsobilosti

Seminár Chemmea

Bratislava,
máj 2012

Aktív SNAS

Vyhne,
13.6.12

Seminár
Slovenská
metrologická
spoločnosť

Stará Turá,
november
2012

Publikačná činnosť
Meno autora
Foríšeková Kvetoslava,
Ing., Mahrla Zdeno,
RNDr., CSc.

Názov článku
MAD and current GLP legislation
in Slovakia

Názov časopisu /
zborníku
Interdisciplinary
Toxicology Vol 5,
Suppl 1, 2012 ISSN
1337-6853, p.33

Dátum
zverejnenia
2012

11.2 Semináre SNAS
SNAS zorganizovala dňa 28.5.2012 v Bratislave seminár pre akreditované inšpekčné orgány, ktorého
cieľom bolo oboznámiť účastníkov s podrobným výkladom ustanovení normy ISO/IEC 17020:2012.
Seminára sa zúčastnilo 17 zástupcov akreditovaných subjektov.

11.3 Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
V roku 2012 bolo na SNAS doručených päť žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Všetky boli vybavené v zákonnej lehote a
v plnom rozsahu.
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12 Hospodárenie SNAS
V roku 2012 hospodárila SNAS s vlastnými príjmami, najmä s platbami za poskytnuté akreditačné
služby, bez príspevku zo štátneho rozpočtu.
Výnosy dosiahnuté vo výške 1 527 560,04 EUR prevýšili rozpočtovanú úroveň o 2,66 %. Najväčší
podiel na výnosoch v roku 2012 tvorili platby za dohľad a reakreditácie, spolu vo výške 1 040 178,13
EUR.
Náklady v roku 2012 boli čerpané vo výške 1 446 345,93 EUR, pričom nedosiahli rozpočtovanú
úroveň. Členské príspevky do ILAC, IAF, EA predstavovali v roku 2012 spolu 21 805,47 EUR.
K 31. decembru 2012 pohľadávky evidované SNAS za neuhradené faktúry za poskytnuté akreditačné
služby predstavujú spolu sumu 282 023, 39 EUR, čo je o 28 887 EUR menej ako v roku 2011,
- z toho 143 000,27 EUR sú neuhradené faktúry za poskytnuté akreditačné služby do lehoty
splatnosti (oproti roku 2011 je to menej o 25 411 EUR),
- a 139 023,12 EUR sú neuhradené faktúry za poskytnuté akreditačné služby po lehote
splatnosti (oproti roku 2011 je to menej o 3 476 EUR).
Hospodárenie SNAS za rok 2012 je detailnejšie rozpracované v Účtovnej závierke SNAS za rok 2012
a vo Výročnej správe o hospodárení SNAS za rok 2012.

Odborová organizácia
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 vo februári 2012 medzi SNAS a základnou odborovou
organizáciou ZO SLOVES SNAS uzatvorená Kolektívna zmluva na rok 2012. Kolektívna zmluva na
rok 2012 upravila pracovnoprávne vzťahy, mzdové podmienky a využívanie sociálneho fondu nad
rámec daný Zákonníkom práce.
Kolektívna zmluva riešila podmienky využívania pružného pracovného času (37,5 h/týždeň),
predĺženie 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.
Sociálny fond bol mesačne dopĺňaný povinným 1%-ným prídelom a ďalším prídelom 0,5% z hrubých
miezd. V sociálnom fonde bolo v roku 2012 celkovo 9 830,30 EUR, z ktorého bolo čerpané
8 511,81 EUR. Prostriedky sociálneho fondu sa použili na úhradu príspevkov na stravovanie
zamestnancov, na regeneráciu pracovnej sily v zmysle príslušných ustanovení zákona o sociálnom
fonde a na výplatu odmien po dovŕšení životného jubilea zamestnancov, ako aj na vyplatenie
vernostnej odmeny zamestnancom po odpracovaní nepretržite 10 a 5 rokov v SNAS. V máji 2012 sa
členovia ZO SLOVES SNAS zúčastnili rekreačného pobytu v rekreačnom stredisku Drieňok na
Teplom vrchu.
V rámci spolupráce zástupcov odborovej organizácie a vedenia SNAS, ako aj pri plnení ustanovení
Kolektívnej zmluvy nevznikli v priebehu roka žiadne problémy. Všetky benefity dohodnuté v uzavretej
Kolektívnej zmluve boli efektívne uplatnené.
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13 Externé audity
13.1 Evaluácia EA, FALB a OECD
V súlade s plánovaním EA evaluácií signatárov EA MLA a EA BLA je SNAS v pláne ich realizácií
zaradená na september 2013. Z dôvodu potreby zaslania všetkej potrebnej internej dokumentácie
v anglických verziách najneskôr 3 mesiace pred začatím re-evaluácie SNAS začala na prácach
s preskúmavaním kompletnej internej dokumentácie už v 2. polovici roku 2012 s cieľom zvládnuť reevaluáciu čo najúspešnejšie.
Reevaluácia FALB je plánovaná na 1. polovicu roku 2014 a vzájomné hodnotenie OECD (on-site visit)
je plánované na rok 2015.

13.2 Kontrola nad správou registratúry
V roku 2012 nebola plánovaná ani vykonaná žiadna kontrola nad správou registratúry.
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14 Celkové zhodnotenie roku 2012 a výhľad na
najbližšie roky
14.1 Celkové hodnotenie roku 2012
Pôsobenie SNAS a jej činnosti v roku 2012 boli plne v súlade s jej poslaním poskytovať akreditáciu
orgánov posudzovania zhody v zmysle medzinárodnej normy EN ISO/IEC 17011: „Všeobecné
požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody“ a zákona č. 505/2009 Z.
z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa do
právneho poriadku Slovenskej republiky transponovala nová politika Európskej únie v oblasti
akreditácie výrazne posilňujúca význam a vážnosť akreditácie v európskom kontexte schválením
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008.
SNAS svojou činnosťou zastáva dôležitú úlohu v národnom systéme posudzovania zhody pri
akreditácii právnických a fyzických osôb pôsobiacich v regulovanej a neregulovanej oblasti. Záujem o
akreditáciu SNAS pretrvával aj v roku 2012, a to aj napriek kríze, ktorá zasiahla mnohé odvetvia
hospodárstva.
SNAS sa súčasne snaží nájsť ďalšie oblasti činností vhodné na akreditáciu a uskutočňuje kroky pre jej
aplikáciu. V 2012 začala intenzívnejšie spolupracovať s MŽP SR na novej oblasti akreditácie
overovateľov emisií skleníkových plynov. Koncom roku sa SNAS pripravila na vykonávanie akreditácie
overovateľov emisií skleníkových plynov podľa ISO 14065: „Skleníkové plyny. Požiadavky na
validačné a overovacie orgány na účely ich akreditácie alebo iných foriem uznávania“ a podľa
nariadenia Komisie (EÚ) č. 600/2012 o overovaní správ o emisiách, správ o tonokilometroch a
akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES. Oblasť
verifikácie bude v najbližšej budúcnosti pokrytá Multilaterálnou dohodou EA o vzájomnom uznávaní.
V záujme podpory akreditácie ako prostriedku posudzovania spôsobilosti subjektov posudzovania
zhody v regulovanej oblasti SNAS zintenzívnila spoluprácu s notifikujúcimi autoritami v oblasti
akreditácie pre účely notifikácie týkajúcej sa 24 európskych smerníc.
Mnohé ministerstvá podmienili výkon určitých zodpovedných kontrolných činností – vykonávaných
podľa ich vyhlášok alebo na základe nimi pripravených zákonov - akreditáciou SNAS. Ide najmä o
činnosť v rámci rezortov pôdohospodárstva, zdravotníctva, životného prostredia a štátneho overovania
kvality.
Všetky úlohy vytýčené SNAS na rok 2012 boli splnené alebo sú priebežne dlhodobo plnené.

14.2 Výhľad na rok 2013
Medzi najdôležitejšie aktivity SNAS v roku 2013 bude určite patriť zavádzanie nového informačného
systému. So zavedením tohto systému sa sprehľadní celý proces akreditácie od samotného prijatia
žiadosti až po rozhodnutie vo veci udelenia akreditácie.
Bude nevyhnutné zaviesť systémové opatrenia na zjednodušenie procesu akreditácie, pričom
požiadavky vyplývajúce z medzinárodných dokumentov musia byť dodržané.
Nasledujúci rok bude pre SNAS rokom, kedy po úspešnom zavedení novej oblasti akreditácie pre
overovateľov emisií skleníkových plynov začne poskytovať akreditáciu aj v tejto oblasti. Pri zavádzaní
tejto oblasti SNAS úzko spolupracoval s MŽP SR, ktoré je regulačnou autoritou pre túto oblasť
v Slovenskej republike.
Naďalej bude SNAS klásť veľký dôraz na vzdelávanie posudzovateľov a ich jednotnú interpretáciu
požiadaviek medzinárodných dokumentov, podľa ktorých sa vykonáva akreditácia.
Stalo sa už tradíciou, že pri príležitosti svetového dňa akreditácie, ktorý pripadá na 9. jún, SNAS
usporadúva AKTÍV SNAS. Mottom svetového dňa je „Akreditácia: uľahčenie svetového obchodu“. Už
samotné motto naznačuje, že akreditácia má ambíciu byť nástrojom nielen v rukách vlád, ale aj
samotných podnikateľov aby sa svetový obchod stal jednoduchším, prehľadnejším, efektívnejší
a hlavne pre jeho realizáciu platili rovnaké pravidlá.
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Organizačná štruktúra a personálne obsadenie SNAS dávajú záruku, že úlohy, ktoré stoja pred SNAS
v roku 2013 budú splnené a SNAS obháji svoje postavenie aj v rámci medzinárodných štruktúr.

14.3 Strednodobý výhľad
Strednodobý výhľad na obdobie rokov 2013 až 2016 predpokladá plnenie týchto zámerov:
a)

v oblasti akreditačných činností:

trvalé poskytovanie kvalitných akreditačných služieb vo všetkých oblastiach, ktoré sú
vyžadované v národnom hospodárstve,

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 Slovenskej republiky, najmä s ÚNMS
SR, s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia
Slovenskej republiky v záujme aplikácie akreditácie v regulovanej sfére a pri overovaní a
monitorovaní súladu testovacích pracovísk so zásadami správnej laboratórnej praxe,

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

zintenzívnenie využívania akreditácie zo strany regulačných autorít pri preverovaní odbornej
spôsobilosti subjektov.

b)

v oblasti legislatívy:

presadzovanie využívania akreditácie v regulovanej oblasti zo strany regulačných autorít,

aktívna účasť SNAS pri tvorbe jednotného právneho rámca pre akreditáciu v regulovanej
oblasti.

c)

v oblasti medzinárodnej akceptácie:

zabezpečenie trvalého uznania SNAS v celosvetovom meradle, na základe medzinárodných
dohôd a dohovorov o vzájomnom uznávaní EA, ILAC, IAF a FALB vo všetkých oblastiach
akreditácie, v ktorých je SNAS signatárom,

plnenie záväzkov vyplývajúcich z členstva v ďalších medzinárodných organizáciách - v
Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Európskej únii, v ich výboroch a
pracovných skupinách,

udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality pre úspešné podstúpenia
vzájomných hodnotení organizáciami EA, FALB a OECD.

d)

v oblasti cezhraničnej akreditácie a spolupráce:

poskytovanie akreditačných služieb na území krajín, ktoré sú členmi EA, ILAC a IAF alebo
signatármi dohôd MRA/MLA/BLA len v súlade so zásadami cezhraničnej akreditácie
stanovenými v nariadení EP a R (ES) č. 765/2008 a v povinných aplikačných dokumentoch
EA, ILAC a IAF,

poskytovanie akreditačných služieb akreditačným orgánom, ktoré nie sú členmi EA, ILAC,
IAF alebo nie sú signatármi dohôd o vzájomnom uznávaní v súlade so zásadami
cezhraničnej akreditácie,

rozvíjanie spolupráce s akreditačnými orgánmi štátov v regióne ale aj mimo neho v súlade
so zásadami stanovenými v nariadení EP a R (ES) č. 765/2008 a v povinných aplikačných
dokumentoch EA, ILAC a IAF.
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15 Zoznam použitých skratiek
AQAP
BLA
BSCA
CO
Dakks
EA
EA CC
EA HHC
EA IC
EA LC
EA MAC
EC / EK
EFTA
EMS
EMAS
ES
EN
EP
EÚ
FALB
FSMS
GLP
IAF
IC
ILAC
IEC
ILC
ISMS
ISO
MH SR
MLA
MRA
OACIO
OAL
OECD
OH&S MS
PT
R
QMS
SAR
SFCS
SLP
SMU
SNAS
STU
SZU
UKAS
ÚNMS SR
WG

- Allied Quality Assurance Publications
- Bilateral Agreement
- Belarusian State Center for Accreditation
- Certifikačné orgány
- Deutsche Akkreditierungsstelle
- European co-operation for Accreditation
- Výbor EA pre certifikačné orgány
- Horizontálny harmonizačný výbor EA
- Výbor EA pre inšpekčné orgány
- Výbor EA pre laboratóriá
- Rada EA pre multilaterálne dohovory
- European Commission
- European Free Trade Association
- Environmental Management Systems
- Eco-Management and Audit Scheme
- Európska smernica
- Európska norma
- Európsky parlament
- Európska únia
- Fórum akreditačných a licenčných orgánov
- Food Safety Management System
- Good Laboratory Practice
- International Accreditation Forum
- International Comparision
- International Laboratory Accreditation Cooperation
- International Electrotechnical Commission
- Interlaboratory Comparison
- Information Security Management Systems
- International Organization for Standardization
- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
- Multilateral Agreement
- Mutual Recognition Arrangement
- Odbor akreditácie certifikačných a inšpekčných orgánov a overovateľov
- Odbor akreditácie laboratórií
- Organisation for Economic Co-operation and Development
- Occupational Health and Safety Management Systems
- Proficiency testing
- Rada
- Quality Management Systems
- Slovenská akreditačná rada
- Slovak Forest Certification Scheme
- Správna laboratórna prax
- Slovenský metrologický ústav
- Slovenská národná akreditačná služba
- Slovenská technická univerzita
- Slovenská zdravotnícka univerzita
- United Kingdom Accreditation Service
- Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
- Working Group
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