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Výroba potravín 

Na počiatku bolo... 
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Výrobca 

potravín 

(Akreditovaný) orgán 

posudzovania zhody 

(Medzinárodne uznaný) 

akreditačný orgán 

Evalvácia  

Majiteľ, vedenie,... 

(Uvedomelosť...) 

(Certifikovaný) spôsob 

riadenia (bezpečnosti 

potravín) 

Odberateľ...! 



Akreditácia 

• akreditačnou autoritou vykonané 

nestranné a nezávislé posúdenie a 

osvedčenie spôsobilosti subjektu 

vykonávať činnosti špecifikované              

v osvedčení a trvalo plniť požiadavky 

spôsobilosti určené príslušnou normou  

• nástroj najvyššej garancie dôveryhodnosti 

• služba spoločnosti 
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SNAS 

Slovenská národná akreditačná služba –

verejnoprávna inštitúcia 

• Zákon č. 505/2009 o akreditácii orgánov 

posudzovania zhody a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2010 

• Nariadenie EP a Rady (ES) č. 765/2008, 

ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie   

a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvedením 

výrobkov na trh 
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SNAS 

Národný (jediný) akreditačný orgán, uznaný 

vládou SR, na vykonávanie akreditácie 

orgánov posudzovania zhody –  

• v zhode s princípmi a kritériami 

medzinárodnej akreditácie 

• podľa medzinárodných noriem,  

dokumentov globálnych a regionálnych 

medzinárodných organizácií ILAC, IAF a EA 
→ 

 
 

 



SNAS 

• na odstránenie prekážok domáceho a 
medzinárodného obchodu 

• na princípoch nezávislosti, nestrannosti a         
na požadovanej odbornej úrovni 

• akreditovaným činnostiam môže byť priznaný 
predpoklad zhody s ustanoveniami 
medzinárodných noriem, špecifikujúcimi 
požiadavky na spôsobilosť v príslušnej oblasti 
akreditácie a s ustanoveniami mnohostrannej 
dohody EA (EA MLA), resp. dohovoru             
IAF (IAF MLA), ktorých je SNAS signatárom 

• podporuje činnosti na ochranu spotrebiteľa 



Akreditácia CO SMBP 

Akreditácia orgánov certifikujúcich systémy 

manažérstva bezpečnosti potravín (SMBP)  
 

– posudzovanie plnenia ustanovení      

ISO/IEC 17021: 2011 Posudzovanie zhody  

 Požiadavky na orgány vykonávajúce audit 

a certifikáciu systémov manažérstva 



Akreditácia CO SMBP 

Certifikačné orgány usilujúce sa o získanie 

potvrdenia spôsobilosti vykonávať 

certifikáciu SMBP musia plniť aj požiadavky 

•  normy ISO/TS 22003: 2007 SMBP 

Požiadavky na orgány vykonávajúce audity 

a certifikácie SMBP 

•  iných dokumentov medzinárodných  

organizácií 

•  MSA vydaných SNAS (MSA-CS/12) 



Požiadavky na ľudské zdroje  

 ISO/TS 22003: 2007  

Preskúmanie zmluvy –  
 

• vedomosti min. úrovne úplného stredoškol. vzdel. 

• školenie analýzy rizík, HACCP a SMBP 

• školenie o procese auditovania 

• hodnotenie procesov žiadateľa 

• klasifikácia kategórií potravinárskeho reťazca 

• výber audítorov SMBP  

• stanovenie času auditu 

 

 



Požiadavky na ľudské zdroje  

ISO/TS 22003: 2007  
Audítor – 

• vedomosti zodpovedajúce VŠ v oblasti všeobecnej 
mikrobiológie a chémie 

• odborné vedomosti: 

 - potravinársky priemysel (kat. C, D, E, F, G, H) –  

   potravinárska mikrobiológia, potravinárske 
technológie, chémia  potravín, analýza potravín 

 - farmárstvo (kat. A a B) – živočíšna a rastlinná výroba 

 - služby, výroba obalov, chemikálií, strojov, ... (kat. I-N) 
– inžinierstvo príslušnej oblasti                               
         →                         



Požiadavky na ľudské zdroje 

 ISO/TS 22003: 2007  

• školenie analýzy rizík, HACCP a SMBP 

• školenie o technikách auditovania (ISO 19011) 

• prax (pri prvom kvalifikovaní): 

 - min. 5 rokov v prísl. odbore potrav. reťazca             

na plný úväzok, z toho min. 2 roky vo funkcii 

zabezpečovania kvality alebo BP vo výrobe,   

predaji, kontrole, inšpekcii, ... (- 1 rok, ak je VŠ) 

 - min. 12 AD SMBP (ISO 9001)/4 organizáciách počas 

uplynulých 3 rokov pod vedením kvalif. audítora  

 

 

 



Požiadavky na ľudské zdroje 

 ISO/TS 22003: 2007  

Expert (špecialista) – 

• vedomosti zodpovedajúce VŠ 

 - v odbore auditovaného potrav. reťazca, alebo 

 - v auditovaných procesoch, alebo 

 - v rizikách pre BP príslušného odboru 

• prax v oblasti, pre ktorú je expertom 
 

Poznámka: čas experta sa nezapočítava do AD 
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Požiadavky na ľudské zdroje 

 ISO/TS 22003: 2007  

Rozhodovanie o certifikácii – 
 

• vzdelanie 

• školenia v oblasti BP 

• vedomosti HACCP, identifikácie rizík a 

hodnotenia BP, zákonov a nariadení BP 

• audítorské školenia 

• prax (aspoň v jednej kat. potrav. reťazca) 
 

– rovnaké ako pre audítorov 
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Požiadavky na proces 

 ISO/TS 22003: 2007  

CO 

• presná špecifikácia rozsahu certifikácie -

nesmú byť vylúčené časti procesov, 

majúce vplyv na BP 

• postup na stanovenie AD, vhodnosti času 

a ročného obdobia auditu 

• postup vzorkovania 
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Formuláre SNAS 

Žiadosť o akreditáciu 

Príloha - Rozsah akreditácie SMBP 



MSA-CS/12 (EA-3/11: 2009)  

Zoskupenie kategórií potravinárskeho reťazca 
 

• Farmárstvo (A+B) 

• Spracovanie potravín a krmív (C+D+E+F) 

• Distribúcia, transport a skladovanie (H+J) 

• Stravovanie (G) 

• (Bio)chemikálie (L) 

• Pomocný priemysel (I+K+M+N) 
 



Svedecké posúdenie 

MSA-CS/03, MSA-CS/12 

Súčasť každého posudzovania – 

(akreditačného, dohľadového, 

reakreditačného, rozširujúceho rozsah 

akreditácie) – 
 

– formou pozorovania audítorov 

certifikačného orgánu pri výkone auditu    

u žiadateľa o certifikáciu 
 

 



Svedecké posúdenie 

 MSA-CS/03, MSA-CS/12 

Pri prvej akreditácii a pri reakreditácii CO     
sa odporúča svedecké posudzovanie 
úvodného certifikačného auditu vrátane    
prvej etapy (a tá sa musí vykonávať           
v prevádzke klienta) 

  

Minimálne jedno svedecké posúdenie           
v každom akreditačnom cykle by malo 
zahŕňať aj prvú etapu auditu 

             



Osvedčenie 

Osvedčenie o akreditácii alebo rozsah 

   musí uvádzať, že akreditácia je udelená 

podľa ISO/IEC 17021 a ISO/TS 22003, 

akreditačný orgán nesmie udeliť 

akreditáciu na certifikovanie SMBP    

podľa iných noriem. 

Rozsah akreditácie  

   musí byť vyjadrený kategóriami, 

uvedenými v ISO/TS 22003, v Prílohe A. 

 
 



Dohľad 

Po udelení akreditácie SNAS vykonáva 

každoročne plánovaný dohľad               

nad akreditovaným certifikačným orgánom  

 

– potvrdenie neustáleho plnenia všetkých 

akreditačných požiadaviek, týkajúcich sa 

jeho akreditovaných činností 
 



Reakreditácia 

Platia všetky princípy, týkajúce sa akreditácie 

• berú sa do úvahy informácie týkajúce sa 

akreditácie CO z predchádzajúceho cyklu 

• CO preukazuje, že počas cyklu vykonával 

certifikáciu vo všetkých položkách – 

– každoročne predkladá zoznamy držiteľov 

platných/pozastavených certifikátov každej 

položky svojho rozsahu akreditácie, pri RA 

sa odoberajú necertifikované položky 
 

 



Rozšírenie akreditácie 

Princíp podobný ako pri akreditácii – 
 

• posúdenie vybraných kritérií normy 

• svedecké posúdenie výkonu auditu 

– svedecké posúdenie je povinné                   

pri rozšírení na kategórie v novom zoskupení 

– na rozšírenie v rámci zoskupenia nie je 

svedecké posudzovanie povinné 



Cyklus akreditácie 

Všetky žiadosti o akreditáciu a reakreditáciu 

prijaté SNAS po 1.7.2012  

   sú realizované a ukončené vydaním 

osvedčenia s dobou platnosti akreditácie  

5 rokov, dohľady sa budú vykonávať 

každých 12 mesiacov 

Doteraz – prvá akreditácia s osvedčením   

na 3 roky, po reakreditácii/ách na 4 roky 



Akreditačné značky 

MSA-02 

SNAS je signatárom  

   Mnohostranného dohovoru o uznávaní      

EA MLA a IAF MLA, ale konkrétne                

k akreditácii SMBP sa nevzťahuje žiadny 

dohovor, preto má subjekt akreditovaný        

v tejto oblasti na osvedčení len akreditačnú 

značku  

  (nie kombinovanú značku IAF-MLA-SNAS) 



Akreditačné značky 

MSA-02 

Nie je dovolené robiť nijaké vyhlásenia, 

ktoré by mohli byť vzhľadom na status CO 

považované za zavádzajúce alebo mylné 
 


