
Akreditácia
dôveryhodný nástroj 

potvrdenia spôsobilosti

Slovenská národná akreditačná služba

Karloveská 63

840 00 Bratislava

RNDr. Lívia Kijovská

Vedúca odboru 

laboratórií, 

inšpekčných 

orgánov a SLP



Základné pojmy

Akreditácia (ISO/IEC 17011)

atestácia treťou stranou, týkajúca sa orgánu posudzovania
zhody, poskytujúca oficiálne preukázanie spôsobilosti
(kompetentnosti) vykonávať špecifické úlohy
posudzovania zhody

Akreditácia (Nariadenie EPaR 765/2008)

atestácia vnútroštátnym akreditačným orgánom toho, že
orgán posudzovania zhody plní požiadavky stanovené
harmonizovanými normami, a pokiaľ je to potrebné,
taktiež akékoľvek ďalšie požiadavky, vrátane tých, ktoré
sú stanovené v príslušných sektorových schémach k
vykonávaniu špecifických aktivít spojených s
posudzovaním zhody
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Základné pojmy
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Atestácia je vydanie vyhlásenia, ktoré sa zakladá na rozhodnutí po

previerke, ktorá preukázala, že sa splnili špecifické požiadavky.

Skúšanie je určenie jednej alebo viacerých charakteristík objektu

posudzovania zhody podľa postupu.

Certifikácia je atestácia treťou stranou týkajúca sa produktov,

procesov, systémov alebo osôb.

Inšpekcia je posúdenie produktu, procesu, služby, alebo inštalácie,

alebo ich návrhu a určenie ich zhody so špecifickými požiadavkami,

alebo na základe odborného posúdenia so všeobecnými

požiadavkami.

Notifikácia je oficiálne/úradné poverenie na výkon špecifických

činností a oznámenie tohto poverenia ostatným členským štátom

EÚ.



Čo je možné akreditovať

• Laboratória
 skúšobné

 kalibračné

 medicínske

• Certifikačné

orgány
 produkty

 manažérske systémy

 osoby

• Inšpekčné orgány

• Overovatelia 

emisií 

skleníkových 

plynov

• Organizátor 

skúšok 

spôsobilosti
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Komu a načo je akreditácia?

Aby ten kto využíva služby orgánu 

posudzovania zhody (laboratórium, inšpekčný 

orgán, certifikačný orgán...) mal dôveru v jeho 

výstupy (protokoly o skúške, inšpekčné správy, 

certifikáty,...)

• medzinárodná akceptácia výstupov

• trvalý rozvoj systému kvality

• zjednodušenie prístupu na trhy

• predpoklad pre získanie iných poverení (autorizácia, 

notifikácia)
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Akreditovaný raz, akceptovaný všade.

Skúšané raz, akceptované všade.

Certifikované raz, akceptované všade.

Cieľ založenia medzinárodných a regionálnych 
organizácií v oblasti akreditácie:
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Celosvetová spolupráca

ILAC

Celosvetová spolupráca

IAF

Regionálne organizácie

EA, APLAC, PAC, IAAC, SADCA ...

Národné akreditačné orgány

SNAS, CIA, UKAS, DakkS, SWEDAC ...

Zainteresované strany

WTO, EU, ISO, IEC, CEN ...
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Základné princípy akreditácie

Nezávislosť, nestrannosť

- atestácia treťou stranou

- nezávislosť na komerčných, finančných a iných záujmoch negatívne

ovplyvňujúcich rozhodnutia

Objektívnosť

- vylúčenie jednostrannosti AO a aj OPZ pri prijímaní rozhodnutí

- nediskriminačný prístup pri hodnotení plnenia požiadaviek

Profesionalita

- posudzovania vykonávajú špecialisti pre dané činnosti PZ

- posudzovatelia znalí postupov a princípov posudzovania

Otvorenosť

- požiadať o akreditáciu môže akákoľvek právnická a fyzická osoba

- výkon akreditačných služieb na základe vzájomnej dohody
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Základné princípy akreditácie

Dobrovoľnosť

- AO nemôže nútiť žiadny OPZ, aby sa akreditoval

Transparentnosť

- štruktúra, vzťahy, postupy riadenia, posudzovania a rozhodnutia

musia byť úplne transparentné

Dôvernosť

- ochrana autorských práv a dôvernosť informácií o OPZ na všetkých

úrovniach procesu

- zverejnenie len informácií požadovaných ISO/IEC 17011

Jednotnosť

- jednotné princípy, kritériá, metódy práce a postupy pre príslušnú

oblasť akreditácie



Základné princípy
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Základné princípy akreditácie

Integrálnosť

- pokrytie potrieb hospodárstva a spoločenského života v plnom

rozsahu v neregulovanej a aj regulovanej oblasti

Kompatibilita so zahraničím

- signatárstvo multilaterálnych dohôd o vzájomnom uznávaní
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Medzinárodný rozmer akreditácie

 podpora slobodného pohybu tovarov a rušenie

bariér medzinárodnému obchodu,

 podpora kompatibility činnosti OPZ,

 zabezpečenie použiteľnosti výsledkov z

medzinárodných projektov,

 ubezpečenie zákazníkov OPZ z rôznych krajín,

že tieto pracujú na porovnateľnej vysokej

kvalitatívnej úrovni,

 zamedzenie nutnosti OPZ akreditovať sa u

viacerých akreditačných orgánoch.



Slovenská národná akreditačná 

služba

• Verejnoprávna organizácia zriadená
zákonom č. 505/2009 Z. z.

• Vnútroštátny akreditačný orgán
v Slovenskej republike, ktorý vykonáva
akreditáciu orgánov posudzovania zhody

• Poslaním SNAS je vykonávať akreditáciu
orgánov posudzovania zhody plne v zhode
s princípmi a kritériami medzinárodnej
akreditácie

14



18

ILAC – International Laboratory Accreditation
Cooperation

• akreditácia skúšobných laboratórií (2001)

• akreditácia kalibračných laboratórií (2001)

• akreditácia medicínskych laboratórií (2001)

• akreditácia inšpekčných orgánov (2012)

Oblasti pokryté dohodou o vzájomnom uznávaní ILAC-MRA
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Oblasti pokryté dohodou o vzájomnom uznávaní IAF-MLA:

 akreditácia certifikácie produktov 17065 (2004)

 akreditácia certifikácie produktov Global G.A.P (2014)

 akreditácia systémov manažérstva kvality 9001 (2003)

 akreditácia environmentálneho manažérstva 14001 (2004)

IAF – International Accreditation Forum
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Oblasti dohovorov ЕА MLA:

 akreditácia kalibračných laboratórií (2001)

 akreditácia skúšobných laboratórií vrátané medicínskych (2001)

 akreditácia orgánov certifikujúcich produkty (2002)

 akreditácia orgánov certifikujúcich systémy manažérstva (2002)

 akreditácia orgánov certifikujúcich personál (2002)

 akreditácia inšpekčných orgánov (2003)

 akreditácia overovateľov emisií skleníkových plynov (2014)

ЕА – European cooperation for Accreditation



Slovenská národná akreditačná služba

www.snas.sk

Lívia Kijovská
Vedúca odboru laboratórií, inšpekčných 

orgánov a SLP

livia.kijovska@snas.gov.sk

+ 421 902 931 600
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Ďakujem za pozornosť
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