SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA
Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4

Politika
PL–41

POLITIKA SNAS NA VYDÁVANIE CERTIFIKÁTOV
CERTIFIKAČNÝMI ORGÁNMI NA CERTIFIKÁCIU
SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA
V NEAKREDITOVANOM REŽIME

Schválil:

Účinnosť od:
01.04.2018

Mgr. Martin Senčák
riaditeľ

Vydanie:
1
Aktualizácia:
1

Označenie RD:
PL-41

Politika SNAS na vydávanie certifikátov
certifikačnými orgánmi na certifikáciu systémov
manažérstva v neakreditovanom režime

2/4

ÚČEL:
Tento predpis určuje politiku SNAS na vydávanie certifikátov certifikačnými orgánmi
na certifikáciu systémov manažérstva v neakreditovanom režime.
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1 ÚVOD
SNAS posudzuje kompetentnosť certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva
podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17021-1: 2015 a špecifických noriem (ISO/IEC 17021-2
pre EMS, ISO/IEC 17021-3 pre QMS, ISO/IEC TS 17021-9 pre ABMS, ISO/TS 22003 pre
FSMS, ISO/IEC 27006 pre ISMS, TD SFCS 1005 pre SFCS a ISO 50003 pre EnMS), na
certifikáciu v nasledovných oblastiach:
- systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001 (QMS),
- systémov manažérstva konca odpadov (EoW),
- systémov manažérstva kvality pri zváraní podľa ISO 9001 a ISO 3834 (QMS-W),
- systémov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov podľa TD SFCS 1002 a TD
SFCS 1003 (SFCS),
- systémov manažérstva kvality pre zdravotnícke pomôcky podľa ISO 13485 (QMSMD),
- systémov environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 (EMS),
- systémov manažérstva BOZP podľa OHSAS 18001 (OHSAS),
- systémov manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001 (ISMS),
- systémov manažérstva bezpečnosti potravín podľa ISO 22000 (FSMS),
- systémov energetického manažérstva podľa ISO 50001 (EnMS),
- systémov manažérstva proti úplatkárstvu podľa ISO 37001 (ABMS).
Rozsahy akreditácie CS sú podrobne definované EA kódmi podľa klasifikácie ekonomických
činností (kódy NACE) stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1893/2006 (QMS, EoW, QMS-W, EMS, OHSAS, ISMS, ABMS), kategóriami podľa ISO/TS
22003: 2013 (FSMS), technickými oblasťami podľa ISO 50003 (EnMS), resp. hlavnými
technickými oblasťami podľa IAF MD 9: 2015 (QMS-MD).
IAF na 29. Valnom zhromaždení IAF v Miláne prijalo dňa 06.11.2015 rezolúciu 2015-14,
ktorá zakazuje vydávať neakreditované certifikáty certifikačnými orgánmi v rozsahoch, kde
sú akreditované. Následne bola táto rezolúcia prijatá aj na 36. Valnom zhromaždení EA
v Budapešti dňa 26.11.2015 ako rezolúcia EA 2015 (36) 02. Na zavedenie rezolúcie IAF
2015-14 do praxe bolo stanovené prechodné obdobie jeden rok.
IAF na 30. Valnom zhromaždení IAF v New Delhi prijalo dňa 04.11.2016 rezolúciu 2016-17,
ktorá v nadväznosti na rezolúciu 2015-14 stanovuje, čo musí uvádzať certifikačný dokument
na to, aby sa považoval za akreditovaný. Následne bola táto rezolúcia prijatá aj na 38. Valnom
zhromaždení EA v Boras dňa 24.11.2016 ako rezolúcia EA 2016 (38) 21.

2 POLITIKA
SNAS, v súlade s rezolúciou IAF 2015-14, nariaďuje, s účinnosťou od 06.11.2016,
certifikačným orgánom na certifikáciu systémov manažérstva zákaz vydávania
neakreditovaných certifikátov v rozsahoch, ktoré sú pokryté akreditáciou SNAS. Pod pojmom
neakreditovaný certifikát sa rozumie certifikát, ktorý bol vydaný v neakreditovanom režime
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t.j. neobsahuje akreditačnú značku ani odvolávku na akreditáciu. Pod rozsahom, ktorý je
pokrytý akreditáciu, sa rozumejú rozsahy vymenované v čl. 1 tejto Politiky.
Certifikačné orgány na certifikáciu systémov manažérstva sú povinné do 05.11.2016 písomne
oznámiť SNAS splnenie uvedeného nariadenia.
Porušenie tejto politiky sa bude považovať za nesplnenie povinností akreditovanej osoby
v súlade s § 6, ods. 2 h) zákona 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
SNAS odporúča certifikačným orgánom ďalej už neuzatvárať také zmluvy s klientmi na
certifikáciu, výsledkom ktorých by bolo potrebné vydať neakreditovaný certifikát
v akreditovanom rozsahu, resp. v prípade existujúcich požiadaviek od klientov na certifikáciu
požiadať SNAS o rozšírenie rozsahu už udelenej akreditácie.
V súlade s Rezolúciou IAF 2016-17, aby akreditovaný certifikačný dokument systému
manažérstva mohol byť považovaný za akreditovaný, musí uvádzať akreditačnú značku
a/alebo odkazovať na akreditáciu certifikačného orgánu, vrátane identifikácie akreditačného
orgánu.
Certifikačné orgány systémov manažérstva vydávajúce neakreditované certifikáty, ktorým
bola udelená akreditácia pred 06. novembrom 2016 musia v prechodnom období, t. j.
najneskôr do 6. novembra 2019, uvádzať v čase recertifikačného rozhodnutia v certifikačnej
dokumentácii akreditačnú značku a/alebo odkaz na akreditáciu certifikačného orgánu vrátane
identifikácie akreditačného orgánu.
Certifikačné orgány systémov manažérstva vydávajúce neakreditované certifikáty, ktorým
bola udelená akreditácia prvotná alebo v rámci rozšírenia (pre normu alebo rozsah) od 6.
novembra 2016, musia predchádzajúce neakreditované certifikačné dokumenty zmeniť
(opätovne vydať) do jedného roka po rozhodnutí o akreditácii.
Vyššie uvedené požiadavky sa uplatňujú na všetky normy systému manažérstva.
Poznámka: V prípade ak klient certifikačného orgánu požaduje výnimku z vyššie uvedených
požiadaviek, musí ju odôvodniť certifikačnému a akreditačnému orgánu a ak ju oba orgány
akceptujú, certifikácia sa naďalej považuje za akreditovanú.

3 SÚVISIACE PREDPISY
Resolutions IAF Twenty-Ninth Annual General Assembly Milan, Italy
APPROVED RESOLUTIONS OF THE 36th EA GENERAL ASSEMBLY 25 & 26
NOVEMBER 2015, BUDAPEST, HUNGARY
Resolutions IAF Thirtieh Annual General Assembly New Delhi, India
APPROVED RESOLUTIONS OF THE 38th EA GENERAL ASSEMBLY 23 & 24
NOVEMBER 2016, BORAS, SWEDEN
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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