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ÚČEL:
Tento predpis určuje politiku SNAS uplatňovanú v prípadoch, kedy v rámci
akreditovaných subjektov/laboratórií dochádza k častým zmenám v používaných
normatívnych predpisoch pokrytých akreditáciou, stanovujúcich metódy skúšania
a kalibrácie z dôvodov ich aktualizácie alebo ich harmonizácie s európskymi alebo
medzinárodnými normami.
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Nadobudnutím účinnosti tejto PL končí účinnosť RR-P11 zo dňa 01.09.2013.
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POLITIKA
1. SNAS, v súvislosti s harmonizáciou slovenských technických noriem s európskymi
alebo medzinárodnými normami, ako aj v súvislosti s rýchlym vývojom v rôznych
odborných oblastiach, ktorý vedie k častej aktualizácii normatívnych predpisov
uvádzajúcich postupy skúšania a/alebo kalibrácie a tým aj k zmenám/aktualizáciám
v osvedčeniach o akreditácii, prijal politiku a postupy, ktoré vedú k zjednodušeniu
a uľahčeniu administratívnej práce súvisiacej s týmito zmenami.
2. Subjekty/laboratóriá sú povinné písomne oznámiť SNAS všetky zmeny, ktoré sa
týkajú noriem a predpisov uvádzaných v prílohe osvedčenia o akreditácii. SNAS
rozhodne o ďalšom postupe podľa závažnosti zmeny. Informácie o zmenách
v normách, pokiaľ sa nepreverujú počas mimoriadneho dohľadu alebo v rámci iného
typu akreditačnej služby, sa budú zo strany SNAS kontrolovať počas plánovaných
dohľadov. V prípade zistenia, že v písomnom oznámení neboli uvedené pravdivé
informácie a subjekt avizované zmeny realizoval v praxi, akreditačný orgán si
vyhradzuje právo prijať také opatrenia, aby nedochádzalo k zneužitiu akreditačného
statusu
subjektu/laboratória,
poškodeniu
zákazníka
akreditovaného
subjektu/laboratória a dobrého mena SNAS. Tieto opatrenia sa budú retroaktívne
týkať všetkých dotknutých činností subjektu/laboratória (napr. stiahnutie neoprávnene
vydaných protokolov/certifikátov).
3. Zmeny v normatívnych dokumentoch sú rozdelené do troch úrovní, od ktorých sa
odvíjajú ďalšie postupy týkajúce sa skúšobných a kalibračných laboratórií s fixným
a/alebo flexibilným rozsahom akreditácie. Úrovne zmien a k nim priradené postupy sú
zdokumentované v MSA-04.
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SÚVISIACE PREDPISY
ISO/IEC 17011:2004 Všeobecné požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce
orgány posudzovania zhody
MSA-04: Postup pri akreditácii
MSA-06: Zodpovednosť SNAS a orgánov posudzovania zhody
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