
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Máme informáciu že v nadväzností na nariadenie GDPR prišla aj technická norma ISO27701. 
Chcel by som sa Vás prosím opýtať, ci nám viete poradiť nejaké akreditované spoločnosti 
na Slovensku, cez ktoré by sme mohli vykonať audit a certifikáciu na tuto normu?“ 

II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa čl. 2 ods. 10 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa 
stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh 
a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (ďalej len „nariadenie (ES) č. 765/2008“) 
„akreditácia“ je potvrdenie vnútroštátneho akreditačného orgánu o tom, že orgán posudzovania 
zhody spĺňa požiadavky vykonávať špecifické činnosti posudzovania zhody stanovené 
harmonizovanými normami a v prípade potreby akékoľvek dodatočné požiadavky vrátane tých, 
ktoré sú stanovené v príslušných sektorových systémoch. 

Podľa čl. 2 ods. 11 nariadenia (ES) č. 765/2008 „vnútroštátny akreditačný orgán“ je jediný 
orgán v členskom štáte, ktorý vykonáva akreditáciu na základe právomoci, ktorú mu udelil štát. 

Podľa čl. 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2008 každý členský štát vymenuje jeden vnútroštátny 
akreditačný orgán. 

Podľa v § 9 ods. 7 písm. k) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 505/2009 Z. z.“) Slovenská národná akreditačná služba (ďalej len „SNAS“) zverejňuje na svojom 
webovom sídle vzory žiadostí a informácie o vydaných rozhodnutiach o udelení akreditácie, 
rozhodnutia o pozastavení akreditácie a rozhodnutia o zrušení akreditácie. 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

SNAS je akreditačným orgánom v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008. Je jediným 
vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorý vykonáva akreditáciu orgánov posudzovania zhody 
ako činnosť orgánu verejnej moci uznaným vládou Slovenskej republiky. 

Keďže podľa § 34 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov je úrad ústredným orgánom štátnej správy na ochranu 
utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby, nie je 
oprávnený poskytovať vysvetlenia alebo informácie týkajúce sa kompetencií iných 
verejnoprávnych inštitúcii. 

Pre získanie konkrétnych informácii ohľadne akreditácie orgánov posudzovania zhody Vám 
odporúčame obrátiť sa so svojou žiadosťou priamo na SNAS. 

IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 
 


