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poslaním certifikačného orgánu je na základe žiadosti žiadateľa oficiálne posúdiť jeho
kompetentnosť na vykonanie technickej diagnostiky strojov a zariadení;
kompetentnosť žiadateľa sa posudzuje preskúšaním podľa požiadaviek platnej certifikačnej
schémy, ktorá je v súlade s platnou slovenskou legislatívou v oblasti technickej diagnostiky
strojov a zariadení;
na základe výsledkov skúšok certifikačný orgán vydá alebo odmietne vydať certifikát
spôsobilosti;
certifikačný orgán dodržiava zásady Etického kódexu registrovaného člena SNAS a používa
akreditačnú značku v súlade s politikou prijatou SNAS;
certifikačný orgán má autoritu a udržiava zodpovednosť za certifikáciu, za svoje rozhodnutie
týkajúce sa udeľovania, udržiavania, recertifikácie, rozšírenia zúženia rozsahu certifikácie ako
aj pozastavenia alebo odobratia certifikátu zodpovedá v plnom rozsahu;
certifikačný orgán je nezávislý a nestranný voči žiadateľom, kandidátom a certifikovaným
osobám, ich zamestnancom a zákazníkom;
politika a postupy pre certifikáciu osôb sa vykonávajú spravodlivo pre všetkých žiadateľov,
kandidátov a certifikované osoby;
dodržiavanie zásad etického konania je súčasťou jeho vyhlásenia politiky kvality.
Vyhlásenie COP TD :
a) COP TD zabezpečí, aby jeho činnosť bola vždy v súlade s akreditačnými kritériami v zmysle
bodu 4.3 normy STN EN ISO/IEC 17024 a vytvorí podmienky pre nestrannú, nezávislú a
vierohodnú činnosť COP TD,
b) COP TD prehlasuje, že bude konať nestranne vo vzťahu k svojim žiadateľom, kandidátom
a certifikovaným osobám,
c) COP TD prehlasuje, že postupy pre certifikáciu sa vykonávajú spravodlivo pre všetkých
žiadateľov, kandidátov a certifikované osoby,
d) COP TD prehlasuje, že COP TD a ani jeho pracovníci nie sú viazaní obchodnými ani
žiadnymi inými záujmami, ktoré by boli v rozpore s plnením akreditačných kritérií,
e) COP TD prehlasuje, že odmeny pracovníkov COP TD nie sú a ani nebudú závislé na počte
vydaných certifikátov,
d) COP TD prehlasuje, že nevykonáva školenia, ktoré by boli závislé resp. viazané na
certifikáciu osôb,
f) COP TD prehlasuje, že neobmedzí a ani nepoužije postupy, ktorými by nespravodlivo bránil
alebo brzdil prístup k certifikácii žiadateľom a kandidátom,
g) COP TD prehlasuje, že analyzuje a eliminuje všetky známe a možné vplyvy porušenia
nestrannosti v procese certifikácie personálu a zabezpečí, aby nedošlo k porušeniu
nestrannosti a nezávislosti zo strany certifikačného orgánu v procese skúšania a certifikácie,
h) COP TD sa zaväzuje, že bude v pravidelných intervaloch v rámci preskúmania
manažmentom vykonávať kontrolu o dodržiavaní všetkých činností v zmysle bodu 4.3.7 normy
STN EN ISO/IEC 17024.

