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ÚVOD

Tento dokument určuje zásady stanovenia výšky poplatkov za akreditačné služby a SLP a
spôsob úhrady za služby poskytované Slovenskou národnou akreditačnou službou (ďalej len
„SNAS“).

2

SÚVISIACE DOKUMENTY

ISO/IEC 17011: 2017 Posudzovanie zhody - Požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce
orgány posudzovania zhody
Nariadenie 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 ktorým sa zrušuje
nariadenie (EHS) č. 339/93 (Text s významom pre EHP)
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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ÚHRADA ZA SLUŽBY SNAS

Cenník služieb SNAS obsahuje sadzby a podmienky ich uplatnenia v súlade so zákonom
č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
765/2008. Uplatňuje sa zásada neziskovosti a transparentnosti v súlade s princípmi ILAC,
IAF a EA a princípom rovnakého zaobchádzania so všetkými žiadateľmi o akreditáciu
a akreditovanými osobami.
Všetky sadzby uvedené v Cenníku služieb sú bez dane z pridanej hodnoty (DPH). K sadzbám
stanoveným v Cenníku služieb sa pripočítava DPH vo výške stanovenej zákonom.
SNAS bezplatne poskytne informácie a údaje o stanovení ceny za príslušnú službu.
Faktúra za akreditáciu, reakreditáciu a rozšírenie akreditácie, udelenie/obnovenie osvedčenia
SLP - sa vystaví po dni vydania rozhodnutia o udelení akreditácie /udelenia osvedčenia.
Faktúra za dohľad sa vystaví po dni rozhodnutia:
1. príslušného vedúceho odboru (v prípade ak z dohľadu nevyplýva zmena),
2. riaditeľa (v prípade ak z dohľadu vyplýva zmena),
3. riaditeľa (pri ukončení všetkých dohľadov pre SLP).
Faktúra za ročný poplatok za udržiavanie akreditácie/SLP sa vystaví do konca januára
príslušného roku.
Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich vystavenia. Na základe žiadosti
žiadateľa/akreditovanej osoby/držiteľa osvedčenia, ktorému je poskytovaná služba SNAS,
možno dohodnúť dlhšiu lehotu splatnosti faktúry, najviac však 60 dní od jej vystavenia.
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Ak má žiadateľ/akreditovaná osoba/držiteľ osvedčenia sídlo mimo územia SR, lehota
splatnosti faktúr môže byť dohodnutá odchylne od vyššie uvedeného, avšak nesmie prekročiť
lehotu 60 dní od odo dňa jej vystavenia. Na základe zmluvy môže byť požadovaná zálohová
platba pred uskutočnením posudzovania na mieste.
Úhrady za poskytované služby sa vykonávajú na základe vystavenej faktúry bezhotovostne
prevodom na účet SNAS vedený v Štátnej pokladnici, Radlinského 32, 810 05 Bratislava,
IBAN: SK02 8180 0000 0070 0036 9571.

4

DRUHY POPLATKOV

Cenníkom sa stanovujú podrobné pravidlá pre výpočet nasledujúcich poplatkov:
 Poplatok za žiadosť,
 Poplatky súvisiace s výkonom akreditačných služieb (posudzovanie, dohľadu),
 Ročný poplatok za udržiavanie akreditácie,
 Ostatné poplatky.
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POPLATOK ZA ŽIADOSŤ

Poplatok spojený s podaním, registráciou a posúdením žiadosti je 500 EUR. Poplatok sa platí
iba pri prvej žiadosti o akreditáciu, pri žiadosti o rozšírenie o ďalší systém manažérstva, resp.
sektorovo špecifickú schému u certifikačných orgánov a pri žiadosti o vydanie/obnovenie
platnosti osvedčenia o dodržiavaní zásad SLP.
Poplatok je potrebné uhradiť vopred pri podaní žiadosti a je nevratný.
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POPLATKY SÚVISIACE S POSKYTOVANÍM AKREDITAČNÝCH SLUŽIEB A
SLP

Prehľad sadzieb je rozdelený podľa jednotlivých oblastí akreditácie, pričom jednotlivé
tabuľky obsahujú základné sadzby za reakreditáciu. Základné sadzby (v EUR) sú rozdelené
do kategórií v závislosti od počtu určujúcich údajov z rozsahu akreditácie uvedených v
nasledovnej tabuľke.

Oblasť akreditácie

Určujúci údaj z rozsahu akreditácie

kalibračné laboratóriá

veličina

skúšobné laboratóriá

princíp/druh/typ metódy

medicínske laboratóriá

princíp/druh/typ metódy

orgány certifikujúce systémy manažérstva,
environmentálni overovatelia

EA kód/
kategória potravinového
reťazca/technická oblasť

overovatelia emisií skleníkových plynov
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Určujúci údaj z rozsahu akreditácie
typ/kategória činnosti

orgány certifikujúce osoby
orgány certifikujúce produkty

skupina produktov

inšpekčné orgány

predmet inšpekcie

organizátori PT a ILC

predmet PT/ILC

Určujúci údaj

Iné služby

počet zamestnancov

Správna laboratórna prax

Kalkulácia základných sadzieb vychádza z priemerného času potrebného k úplnému
posúdeniu plnenia všetkých akreditačných požiadaviek. V kalkulácii sú zahrnuté náklady
spojené s administratívnymi prácami súvisiacimi s poskytovanou akreditačnou službou, s
preštudovaním a posúdením dokumentácie subjektu, náklady na posúdenie na mieste
a náklady na ukončenie posudzovania.
Výška poplatku je oznámená žiadateľovi/akreditovanej osobe/držiteľovi osvedčenia spolu s
návrhom posudzovacej skupiny.
Základné sadzby sú ďalej upravované podľa času nevyhnutného k úplnému posúdeniu plnenia
všetkých akreditačných požiadaviek a to najmä:






Posudzovanie viacerých pracovísk alebo pracovísk na viacerých miestach,
Posudzovanie flexibilného rozsahu v prípade laboratórií,
Posudzovanie pracovníkov vyjadrujúcich názory a interpretácie,
Posudzovanie integrovaných systémov manažérstva,
Svedecké posudzovanie (u certifikačných orgánov a overovateľov).

V prípade posudzovania na viacerých pracoviskách žiadateľa o akreditáciu/akreditovanej
osoby/držiteľa osvedčenia alebo na viacerých miestach výkonu činností je sadzba ďalej
upravovaná. Za každé ďalšie pracovisko/miesto výkonu činností sa táto zvyšuje o 25 % zo
sadzby príslušnej kategórie podľa počtu určujúcich údajov z rozsahu akreditácie na danom
pracovisku/mieste výkonu činností. (Pozn. za prvé pracovisko/miesto výkonu činností sa pre
potreby výpočtu považuje pracovisko/miesto výkonu činností s najvyšším počtom určujúcich
údajov).
Špecifiká v jednotlivých oblastiach akreditácie sa zohľadňujú prostredníctvom dodatočných
peňažných jednotiek uvedených pod jednotlivým tabuľkami.
Pri nižšie uvedených typoch posudzovania sa suma upraví vynásobením základnej sadzby
upravenej o dodatočné peňažné jednotky zohľadňujúce špecifiká rozsahu akreditácie
koeficientom „k“:
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koeficient „k“

Predbežné posudzovanie

0,40

Akreditácia

1,25

Rozšírenie akreditácie*

0,50

(*Pozn. Pri rozšírení akreditácie sa za základ pre výpočet považuje sadzba prislúchajúca k
rozsahu rozšírenia. Pri rozšírení certifikačných orgánoch o ďalší systém manažérstva, resp.
sektorovo špecifickú schému v oblasti certifikácie produktov sa upravená sadzba za rozšírenie
(koeficientom 0,50) zvyšuje o 1 960 EUR za každý ďalší systém resp. schému.)
V ostatných prípadoch (napr. mimoriadny dohľad, mimoriadne posudzovanie, prevod
akreditácie, posúdenie zhody s novým resp. aktualizovaným predpisom,...) sa pre výpočet
použije hodinová sadzba, pričom časové kapacity budú stanovené v závislosti od skutočného
času potrebného na posudzovanie, vrátane prípravy a ukončenia posudzovania.
Hodinová sadzba SNAS
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KALIBRAČNÉ LABORATÓRIÁ
(V EUR)
počet veličín

sadzba za reakreditáciu

1

3 920

2

4 704

3–5

6 664

6 – 10

7 840

viac ako 10

9 800

Oblasť a rozsah akreditácie kalibračných laboratórií sú definované v MSA-L/01.
Za posúdenie spôsobilosti podávať názory a interpretácie sa základná sadzba zvyšuje o 60
EUR za každého pracovníka vyjadrujúceho názory a interpretácie (pri
akreditácii/reakreditácii/rozšírení akreditácie a následne len pri zmenách osôb vyjadrujúcich
názory a interpretácie).
Za posúdenie In-home kalibrácie sa základná sadzba zvyšuje o 500 EUR v prípade akreditácie
/reakreditácie. V prípade dohľadu/rozšírenia sa sadzba zvyšuje o 100 EUR.
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SKÚŠOBNÉ A MEDICÍNSKE LABORATÓRIÁ
(V EUR)

počet princípov/druhov/typov
metód

sadzba za reakreditáciu

1–5

4 312

6 – 10

5 096

11 – 15

6 664

16 – 20

8 232

21 – 30

9 408

31 – 40

11 368

41 – 50

12 936

51 – 60

14 504

61 – 70

16 464

viac ako 70

18 424

Oblasť a rozsah akreditácie skúšobných a medicínskych laboratórií sú definované v MSAL/01.
Pri posudzovaní flexibilného rozsahu sa sadzba zvyšuje o 250 EUR v prípade akreditácie/
reakreditácie. V prípade dohľadu/rozšírenia sa sadzba zvyšuje o 50 EUR za každú oznámenú
zmenu v rozsahu požadovanej alebo udelenej flexibility.
Ak je posudzovanie spojené s inými typmi atestácií alebo preverovaním plnenia
notifikačných/autorizačných požiadaviek, zvyšuje sa sadzba o 250 EUR v prípade akreditácie
/reakreditácie a 125 EUR v prípade dohľadu a rozšírenia akreditácie (týka sa tých prípadov,
v ktorých je SNAS notifikujúcou autoritou v zmysle zákona).
V prípade
posudzovania
samotnej
atestácie
alebo
preverovania
plnenia
notifikačných/autorizačných požiadaviek v subjekte akreditovanom iným akreditačným
orgánom ako SNAS, je sadzba stanovená na 850 EUR.
Za posúdenie spôsobilosti podávať názory a interpretácie sa základná sadzba zvyšuje
o 60 EUR za každého pracovníka vyjadrujúceho názory a interpretácie (pri
akreditácii/reakreditácii/rozšírení akreditácie a následne len pri zmenách osôb vyjadrujúcich
názory a interpretácie).
Za posúdenie In-home kalibrácie sa základná sadzba zvyšuje o 500 EUR v prípade akreditácie
/reakreditácie. V prípade dohľadu/rozšírenia sa sadzba zvyšuje o 100 EUR.
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INŠPEKČNÉ ORGÁNY
(V EUR)
počet predmetov inšpekcie

sadzba za reakreditáciu

1

3 528

2

3 920

3–5

4 704

6–8

5 488

viac ako 8

6 272

Oblasť a rozsah akreditácie inšpekčných orgánov sú definované v MSA-I/01.
Za posúdenie In-home kalibrácie sa základná sadzba zvyšuje o 500 EUR v prípade akreditácie
/reakreditácie. V prípade dohľadu/rozšírenia sa sadzba zvyšuje o 100 EUR.

ORGANIZÁTORI SKÚŠOK SPÔSOBILOSTI
(V EUR)
Počet predmetov PT/ILC

sadzba za reakreditáciu

1–2

3 528

3–5

3 920

6 – 10

4 704

11 – 15

5 488

viac ako 15

6 272

Oblasť a rozsah akreditácie organizátora skúšok spôsobilosti sú definované v MSA-L/01.
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CERTIFIKAČNÉ ORGÁNY – PRODUKTY
(V EUR)
počet skupín produktov

sadzba za reakreditáciu

1–2

3 528

3–5

3 920

6 – 10

4 704

11 – 15

5 488

viac ako 15

6 272

Oblasť a rozsah akreditácie orgánov certifikujúcich produkty sú definované v MSA-CP/01.
Sadzba za jedno svedecké posudzovanie je stanovená na 1 000 EUR pri posudzovaní do 2
auditodní, 1 500 EUR do 4 auditodní, 2 000 EUR pri 5 a viac auditodní*.
*Poznámka: Za auditodeň sa považuje auditodeň certifikačného orgánu.
CERTIFIKAČNÉ ORGÁNY – PRODUKTY – sektorovo

špecifické schémy
(V EUR)

počet položiek v sektorovo
špecifickej schéme

sadzba za reakreditáciu

1–3

3 920

4–7

4 704

8 – 10

5 488

viac ako 10

6 272

V prípade posudzovania certifikačného orgánu certifikujúceho produkty a zároveň výrobky,
procesy a služby podľa sektorovo špecifických schém (napr. eIDAS, GLOBALG.A.P.,
spotrebiteľský reťazec lesných produktov PEFC, procesy zvárania, ekologická
poľnohospodárska výroba,...) je výsledná sadzba vypočítaná ako súčet sadzieb za všetky
skupiny produktov a sektorovo špecifické schémy znížená o 1 960 EUR za každú ďalšiu
sektorovo špecifickú schému.
Sadzba za jedno svedecké posudzovanie je stanovená na 1 000 EUR pri posudzovaní do 2
auditodní, 1 500 EUR do 4 auditodní, 2 000 EUR pri 5 a viac auditodní*.
*Poznámka: Za auditodeň sa považuje auditodeň certifikačného orgánu.
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CERTIFIKAČNÉ ORGÁNY - SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA
(V EUR)
stupeň

sadzba za reakreditáciu

1

4 312

2

4 704

3

5 488

4

6 272

Počet určujúcich údajov pre systémy manažérstva a jednotlivé stupne náročnosti definuje
nasledovná tabuľka:

Stupeň

počet EA
kódov
pre QMS,
EMS, OHSAS,
QMS-W,
QMS-EoW

počet
kategórií
potravinového
reťazca pre
FSMS

počet
technických
oblastí pre
QMS - MD

počet
technických
oblastí pre
EnMS

počet
oblastí
pre SFCS

1

1–5

1–2

1–5

1–2

1

2

6 – 10

3–5

6 – 10

3–4

-

3

11 – 20

6–8

11 – 18

5–6

-

4

21 – 39

9 – 11

19 – 35

7–8

-

Počet
oblastí
pre
ISMS,
ABMS
1

Oblasť a rozsah akreditácie orgánov certifikujúcich systémy manažérstva sú definované v
MSA-CS/01.
Uvedené sadzby platia pre posúdenie certifikačného orgánu certifikujúceho systémy
manažérstva podľa jednej certifikačnej normy. Táto sadzba sa zvyšuje v prípade
posudzovania ďalších systémov manažérstva (integrované systémy manažérstva) o 40 %
základnej sadzby za každý ďalší systém manažérstva.
Sadzba za jedno svedecké posudzovanie je 1 000 EUR pri posudzovaní do 2 auditodní, 1 500
EUR do 4 auditodní, 2 000 EUR pri 5 a viac auditodní*.
*Poznámka: Za auditodeň sa považuje auditodeň certifikačného orgánu.
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CERTIFIKAČNÉ ORGÁNY – OSOBY
(V EUR)
počet typov/kategórií činnosti

sadzba za reakreditáciu

1–2

3 528

3–5

3 920

6 – 10

4 312

11 – 20

5 488

viac ako 20

6 272

Oblasť a rozsah akreditácie orgánov certifikujúcich osoby sú definované v MSA-CO/01.
Sadzba za jedno svedecké posudzovanie je 1 000 EUR ak skúška trvá do 2 dní, 1 500 EUR ak
skúška trvá do 4 dní, 2 000 EUR ak skúška trvá 5 a viac dní.

ENVIRONMENTÁLNI OVEROVATELIA
(V EUR)
počet EA kódov

sadzba za reakreditáciu

1–5

3 920

6 – 10

4 704

11 – 20

5 488

21 – 39

6 272

Oblasť a rozsah akreditácie environmentálnych overovateľov sú definované v MSA E/01.
Sadzba za jedno svedecké posudzovanie je 1 000 EUR pri posudzovaní do 2 auditodní, 1 500
EUR do 4 auditodní, 2 000 EUR pri 5 a viac auditodní*.
*Poznámka: Za auditodeň sa považuje jeden deň overovania jedným overovateľom.
DOZOR NAD ZAHRANIČNÝMI ENVIRONMENTÁLNYMI OVEROVATEĽMI
Sadzba za dozor nad zahraničnými environmentálnymi overovateľmi je rozlíšená podľa toho,
či ide o prvé overovanie environmentálneho overovateľa na území SR a podľa spôsobu
vykonania dozoru (svedecké posudzovanie / preskúmanie dokumentácie z overovania).
V prípade prvého overovania na území SR sa dozor vždy vykonáva formou svedeckého
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posudzovania. Sadzba za jedno svedecké posudzovanie je stanovená na 1 000 EUR pri
posudzovaní do 2 auditodní, 1 500 EUR do 4 auditodní, 2 000 EUR pri 5 a viac auditodní*.
*Poznámka: Za auditodeň sa považuje jeden deň overovania jedným overovateľom.
V prípade vykonania dozoru formou komplexného preskúmania dokumentácie z overovania
je sadzba 1 000 EUR, a v prípade preskúmania úplnosti dokumentácie z overovania je sadzba
400 EUR.

OVEROVATELIA EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV
(V EUR)
počet skupín činností

sadzba za reakreditáciu

1–5

3 528

6 – 11

5 096

12 – 14

6 272

Oblasť a rozsah akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov sú definované
v MSA V/01.
Sadzba za jedno svedecké posudzovanie je 1 000 EUR pri posudzovaní do 2 auditodní,
1 500 EUR do 4 auditodní, 2 000 EUR pri 5 a viac auditodní.*
*Poznámka: Za auditodeň sa považuje jeden deň overovania jedným overovateľom.

SLP
(V EUR)
počet zamestnancov

sadzba za udelenie/obnovenie
osvedčenia

1 – 10

4 312

11 – 20

5 488

21 – 30

6 272

za každých ďalších 10

784

Sadzba za predinšpekciu je 1 764 EUR.
Sadzba za rozšírenie SLP je stanovená ako sadzba prislúchajúca k rozsahu rozšírenia (podľa
počtu zamestnancov) vynásobená koeficientom 0,50.
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DOHĽAD

Poplatok za dohľad je stanovený podielom poplatku za reakreditáciu (v prvom akreditačnom
cykle za akreditáciu) a počtu dohľadov určených v karte dohľadov. Vychádza sa z aktuálneho
rozsahu akreditácie v čase plánovaného vykonania dohľadu, t.j. príslušnej sadzby za
reakreditáciu uvedenú v príslušných tabuľkách za jednotlivé oblasti akreditácie (v prvom
akreditačnom cykle vynásobenej koeficientom za akreditáciu – 1,25).
MIMORIADNY DOHĽAD
Poplatok za mimoriadny dohľad je stanovený ako súčin počtu hodín potrebných na vykonanie
mimoriadneho dohľadu (časová náročnosť zohľadňujúca nevyhnutný rozsah posudzovania)
a hodinovej sadzby. Ak mimoriadny dohľad vyplynie z podaného podnetu alebo sťažnosti,
jeho výkon sa začne až po uhradení poplatku tým, kto podal podnet alebo sťažnosť, ktorá bola
dôvodom na jeho vykonanie. Ak sa preukázala opodstatnenosť mimoriadneho dohľadu,
poplatok za mimoriadny dohľad uhradí akreditovaná osoba a tomu, kto podal podnet alebo
sťažnosť, ktorá bola dôvodom na jeho vykonanie bude poplatok vrátený.
MIMORIADNE / DODATOČNÉ POSUDZOVANIE
Mimoriadne posudzovanie, ktoré nie je predbežným posudzovaním, posudzovaním za účelom
akreditácie, reakreditácie, rozšírenia akreditácie, dohľadom alebo mimoriadnym dohľadom sa
vykonáva obdobne ako akreditačná služba. Poplatok za mimoriadne posudzovanie je
stanovený ako súčin počtu hodín potrebných na vykonanie mimoriadneho posudzovania
(časová náročnosť zohľadňujúca nevyhnutný rozsah posudzovania) a hodinovej sadzby.
SVEDECKÉ POSUDZOVANIE
Predpísaný počet svedeckých posudzovaní v prípade certifikačných orgánov a overovateľov
je uvedený v príslušných metodických smerniciach na akreditáciu (MSA-CO/03, MSACP/03, MSA-CS/03, MSA-CS/15, MSA-E/05, MSA-V/03).
PREDBEŽNÉ POSUDZOVANIE
Poplatok za predbežné posudzovanie je potrebné uhradiť pred vykonaním posudzovania na
mieste na základe vystavanej faktúry. V prípade, že od uskutočnenia predbežného
posudzovania uplynie menej ako 12 mesiacov a žiadateľ požiada o udelenie akreditácie,
uplatní sa základná sadzba za reakreditáciu (nie koeficient za akreditáciu).
MULTIDISCIPLINÁRNA AKREDITÁCIA
V prípade multidisciplinárnej akreditácie (súčasné posúdenie viacero oblastí akreditácie, napr.
inšpekcia, skúšanie, kalibrácia) sa celková sadzba vypočíta ako súčet poplatkov za jednotlivé
oblasti akreditácie upravený nasledovne:
Multidisciplinárna akreditácia
SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM (SL)
+
KALIBRAČNÉ LABORATÓRIUM (KL)
alebo
MEDICÍNSKE LABORATÓRIUM (ML)
INŠPEKČNÝ ORGÁN (IO)
+
SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM (SL)
alebo
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KALIBRAČNÉ LABORATÓRIUM (KL)
INŠPEKČNÝ ORGÁN (IO)

+
SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM (SL)
+
KALIBRAČNÉ LABORATÓRIUM (KL)
ORGÁN CERTIFIKUJÚCI SYSTÉMY
MANAŽÉRSTVA (CS)

+

(IO + SL + KL) – 5 880 EUR

(CS + EO) – 1 960 EUR

ENVIRONMENTÁLNY OVEROVATEĽ (EO)

SUBDODÁVKY
Ak je akreditačná služba pre SNAS vykonaná v subdodávke iným akreditačným orgánom,
SNAS k cene stanovenej príslušným akreditačným orgánom (bez cestovných nákladov,
v prípade ak sú kalkulované zvlášť) pripočíta náklady, ktoré sú spojené s administratívnou
prípravou a ukončením akreditačnej služby, a to vo výške 15% z ceny špecifikovanej
subdodávateľom.
Ak SNAS vykoná akreditačnú službu na základe žiadosti iného akreditačného orgánu,
pripočítajú sa k cene stanovenej podľa postupu uvedeného vyššie náklady za preklad
príslušných dokumentov do angličtiny v sadzbe 15 EUR/normostrana resp. skutočné náklady
za úradný preklad (na základe požiadavky akreditačného orgánu).
CESTOVNÉ, UBYTOVANIE A ĎALŠIE NÁKLADY SPOJENÉ S POSUDZOVANÍM
Úhrada cestovných nákladov (cestovné) a ďalšie výdavky (napr. ubytovanie) posudzovateľov
je pre žiadateľov/ akreditované osoby so sídlom v Slovenskej republike zahrnutá vo
vypočítanej sume podľa vyššie uvedených postupov.
Pre žiadateľov/akreditované osoby/držiteľov osvedčenia so sídlom v Slovenskej republike, pri
ktorých sa na posudzovanie použijú zahraniční posudzovatelia alebo experti, ako aj pre
žiadateľov/akreditované osoby/držiteľov osvedčenia so sídlom mimo Slovenskej republiky
a pre výkon služieb mimo územia Slovenskej republiky sa cestovné náklady (ubytovanie,
doprava, vízové poplatky, atď.) a ďalšie náklady (napr. služby tlmočníkov, administrácia
služieb mimo Slovenskej republiky, zvýšená časová náročnosť pri posudzovaní v cudzom
jazyku, atď.) účtujú samostatne, v „Ďalších nevyhnutných nákladoch“ za príslušnú
akreditačnú službu a budú fakturované vo výške skutočných nákladov. Za čas strávený
cestovaním pri výkone služieb mimo Slovenskej republiky (cesta tam aj späť) bude uplatnená
peňažná kompenzácia nasledovne: ak doprava trvá menej ako 4 hodiny, dvojnásobok
hodinovej sadzby SNAS za každého posudzovateľa; ak doprava trvá viac ako 4 hodiny a
menej ako 8 hodín, štvornásobok hodinovej sadzby SNAS za každého posudzovateľa; pri
doprave trvajúcej viac než 8 hodín, osemnásobok hodinovej sadzby SNAS za každého
posudzovateľa.
ŠPECIÁLNE PRÍPADY
Ak poskytnutie akreditačnej služby nebude dokončené z dôvodov, za ktoré je zodpovedný
žiadateľ/akreditovaná osoba/držiteľ osvedčenia alebo sa SNAS a žiadateľ/akreditovaná
osoba/držiteľ osvedčenia dohodnú, že nie je možné postupovať podľa plánu posudzovania,
bude vystavená faktúra za už vykonané činnosti (až do výšky 100 %).
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Ak SNAS vynaložil nerefundovateľné cestovné alebo ubytovacie náklady, budú tieto v cene
v akej boli uhradené plne fakturované žiadateľovi/akreditovanej osobe.
V prípade nevyhnutnej potreby využitia služieb zahraničného posudzovateľa/experta (napr.
z dôvodu, že žiadateľ/akreditovaná osoba/držiteľ osvedčenia odmietne slovenských
posudzovateľov/expertov resp. v Slovenskej republike nie je požadovaný posudzovateľ/expert
alebo v zahraničí je potrebné použiť miestneho posudzovateľa/experta) sa všetky náklady
vzniknuté v tejto súvislosti budú fakturovať vo výške skutočných nákladov.

7

ROČNÝ POPLATOK ZA UDRŽIAVANIE AKREDITÁCIE

SNAS účtuje akreditovaným osobám ročný poplatok za udržiavanie akreditácie na
zabezpečenie fungovania akreditačného systému v súlade s požiadavkami medzinárodných
akreditačných organizácií, ktorých členstvo je pre SNAS nevyhnutné (EA, ILAC, IAF).
Ročný poplatok za udržiavanie akreditácie musí byť uhradený na základe vystavenej faktúry.
Ak je žiadateľ akreditovaný v priebehu roka, bude mu účtovaný ekvivalentný podiel
z ročného poplatku. Ak má akreditovaná osoba pozastavenú akreditáciu, nemá to vplyv na
zaplatenie ročného poplatku. Ak akreditácia zanikne alebo bude zrušená v priebehu roka,
bude akreditovanej osobe/držiteľovi osvedčenia vrátený ekvivalentný podiel z ročného
poplatku.
Ak má jedna právnická osoba akreditovaných niekoľko laboratórií, inšpekčných orgánov
alebo certifikačných orgánov alebo ich kombináciu, ročný poplatok za udržiavanie akreditácie
sa vypočíta ako súčet poplatkov za jednotlivé udelené akreditácie, pričom maximálna výška
poplatku za jednu právnickú osobu je 15 000 EUR.
VÝŠKA ROČNÝCH POPLATKOV ZA UDRŽIAVANIE AKREDITÁCIE
Poplatok za udržiavanie akreditácie pre skúšobné laboratóriá (S), medicínske laboratóriá (M),
kalibračné laboratóriá (K), organizátorov skúšok spôsobilosti (T), ako aj inšpekčné orgány (I),
certifikačné orgány certifikujúce produkty, služby alebo procesy (P) a certifikačné orgány
certifikujúce osoby (O) je 750 EUR za rok.
Poplatok za udržiavanie akreditácie pre certifikačný orgán certifikujúci systémy (Q, R) je
750 EUR za rok za jeden akreditovaný systém manažérstva, 250 EUR za rok za každý ďalší
akreditovaný systém manažérstva.

8

OSTATNÉ POPLATKY

VYSTAVENIE A ZMENY V OSVEDČENIACH O AKREDITÁCII
Vydanie osvedčenia v slovenskom jazyku resp. anglickom jazyku je zahrnuté v poplatku za
akreditačnú službu resp. v poplatku za udržiavanie akreditácie.
Za úradný preklad osvedčenia, prílohy osvedčenia do cudzieho jazyka (na základe požiadavky
akreditovanej osoby/držiteľa osvedčenia) bude vystavená faktúra vo výške skutočných
nákladov.
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PRECHODNÉ USTANOVENIA

Služby začaté pred účinnosťou tohto cenníka budú dokončené za cenu stanovenú podľa
pôvodného cenníka.
Pre služby SLP týkajúce sa osvedčenia vydaného podľa predchádzajúcej verzie Národného
programu dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe v Slovenskej republike (pred
1.9.2018) je poplatok za inšpekciu-dohľad stanovený podielom poplatku za inšpekciu za
účelom vydania osvedčenia SLP a počtu inšpekcií-dohľadov.
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