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Nadobudnutím účinnosti tejto MSA končí účinnosť MSA-CO/01 zo dňa 30.04.2018

Táto MSA neprešla jazykovou úpravou.
Metodické smernice na akreditáciu sa nesmú rozmnožovať a kopírovať na účely predaja.

Dostupnosť MSA: http:// www.snas.sk
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ÚVOD

Touto metodickou smernicou sa definuje oblasť a rozsah akreditácie orgánov certifikujúcich
osoby v zmysle ISO/IEC 17024: 2012, ktorá je záväzná pre pracovníkov akreditačného
orgánu a žiadateľov o akreditáciu.
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POUŽITÉ SKRATKY
certifikačný orgán certifikujúci osoby
Európska únia
Medzinárodná elektrotechnická komisia
Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
metodická smernica na akreditáciu
Národný bezpečnostný úrad
Nariadenie vlády
Slovenská národná akreditačná služba
Slovenská republika
Zbierka zákonov

SÚVISIACE DOKUMENTY

ISO/IEC 17024: 2012 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce
certifikáciu osôb
MSA-02
Logo a značky SNAS, odkazy na akreditáciu
MSA-04
Postup pri akreditácii
MSA-CO/03
Svedecké posudzovanie orgánov certifikujúcich osoby
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 436/2019 o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora
Z. z.
Certifikačná schéma
Certifikačná schéma overovania odbornej spôsobilosti audítora
NBÚ
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OBLASŤ A ROZSAH AKREDITÁCIE

4.1

OBLASŤ AKREDITÁCIE

Oblasť akreditácie je všeobecné zadefinovanie činností subjektu, ktoré sú akreditované, alebo
o akreditáciu ktorých žiada.
Oblasť akreditácie slovne charakterizuje všetky oblasti, v ktorých pôsobí certifikačný orgán
certifikujúci osoby, s uvedením sfér uplatňovania. Táto charakteristika oblasti akreditácie
bude uvedená aj na osvedčení o akreditácii.
Pre certifikačné orgány certifikujúce osoby podľa sektorovo špecifickej schémy – Audítor
kybernetickej bezpečnosti, sú požiadavky ISO/IEC 17024: 2012 doplnené o požiadavky
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uvedené v záväznej certifikačnej schéme Národného bezpečnostného úradu (NBÚ)
uverejnenej na jeho webovom sídle.

4.2

ROZSAH AKREDITÁCIE/ŠPECIFIKÁCIA ČINNOSTÍ

Rozsah akreditácie je podrobné opísanie činností, na výkon ktorých je subjekt akreditovaný.
Špecifikácia činností je rozsah činností, o akreditáciu ktorých subjekt žiada a ktorá je formou
zhodná s rozsahom akreditácie.
Rozsah akreditácie sa uvádza v žiadosti o akreditáciu a bude uvedený aj v prílohe k
osvedčeniu o akreditácii.
Rozsah akreditácie CO sa vyjadruje formou nasledujúcej tabuľky, ktorá obsahuje všetky
činnosti, na výkon ktorých môže byť CO akreditovaný.

Položka

Tabuľka 1

Typ / kategória
činnosti

Certifikačné schémy

Predpisy, normy

Návod na vyplnenie tabuľky
Stĺpec „Položka“: vzostupne sa uvádzajú poradové čísla jednotlivých typov / kategórií
činnosti, pre ktoré CO vykonáva certifikáciu.
Stĺpec „Typ / kategória činnosti“: uvádza sa typ / kategória činnosti, pre ktorú CO certifikuje
osoby.
Stĺpec „Certifikačné schémy“: uvádzajú sa všetky certifikačné schémy, podľa ktorých CO
vykonáva certifikáciu. Certifikačná schéma sa uvádza v tvare, ktorý obsahuje verziu
certifikačnej schémy alebo dátum jej vydania.
Stĺpec „Predpisy, normy“: uvádzajú sa relevantné predpisy a normy, podľa ktorých CO
vykonáva činnosti, napríklad:
- harmonizovaná legislatíva Európskej únie, napr. smernica, nariadenie a v zátvorke za
tým implementovaná legislatíva EÚ do právneho poriadku SR, napr. zákon, nariadenie
vlády (príklad: 2014/68/EÚ (NV SR 1/2016));
- iná legislatíva SR, napr. zákon, nariadenie vlády;
- technické normy.
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Tabuľka 2

Por. č.

Identifikácia činností

Názov a adresa pracoviska

Návod na vyplnenie tabuľky
Tabuľka 2 sa vypĺňa len ak sa činnosti vykonávajú na viacerých pracoviskách.
Stĺpec „Por. č.“: vzostupne sa uvádzajú poradové čísla jednotlivých pracovísk CO.
Stĺpec „Názov a adresa pracoviska“: uvádzajú sa názvy a adresy všetkých pracovísk CO.
Stĺpec „Identifikácia činností“: uvádzajú sa poradové čísla položiek z Tabuľky 1.
***
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