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SNAS - Slovenská národná 

akreditačná služba  

• verejnoprávna inštitúcia 

• zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania 
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou 
od 1. januára 2010.  

• akreditačným orgánom v zmysle nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 

• poslanie SNAS 

• akreditácia medicínskych laboratórií (ISO/IEC 17025,  

    ISO 15189) 

 
 

2 

http://www.snas.sk/index.php?what=1&s=1&l=sk&id=334
http://www.snas.sk/index.php?what=1&s=1&l=sk&id=334
http://www.snas.sk/files/pdf/Reg765_2008_EPandC_090708_SK.pdf
http://www.snas.sk/files/pdf/Reg765_2008_EPandC_090708_SK.pdf
http://www.snas.sk/files/pdf/Reg765_2008_EPandC_090708_SK.pdf


Metrologická nadväznosť 

ISO/IEC 17025:2005 

Kapitola 5.6  Nadväznosť meraní  

 

ISO 15189:2012 

Kapitola 5.3.1.4 Kalibrácia zariadenia a metrologická nadväznosť 
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Nadväznosť 

- Nadväznosť predstavuje vlastnosť výsledku merania vo 

vzťahu k vhodnému etalónu (obecne k národnému alebo 

medzinárodnému) prostredníctvom nepretržitého reťazca 

porovnávaní. 

- Nadväznosť je schopnosť preukázať presnosť merania 

vzhľadom k SI jednotkám. Nadväznosť je tiež proces, pri 

ktorom sa údaj meracieho prístroja môže zodpovedajúcim 

spôsobom porovnať cez jednu, alebo viacero úrovní 

s národným etalónom pre danú meranú veličinu. 



Politika SNAS  

v oblasti nadväznosti meraní 

• Rozhodnutie riaditeľa SNAS RR-P13 (01.07.2013) 

• Zabezpečenie nadväznosti : 

1. Kalibrácia 

2. Referenčné materiály, referenčné metódy 

3. Iné možnosti 
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Kalibrácia 

• Kalibrácia - musí byť zabezpečená etalónom, ktorý je 

v  hierarchii etalónov  na vyššej úrovni. Výsledky kalibrácie 

spolu s neistotou kalibrácie sú dokumentované 

v kalibračných certifikátoch.  

Kalibrácie zariadení alebo etalónov: 

• Národným metrologickým ústavom (CIPM MRA) Prezentácia1.pptx 

• Akreditovaným kalibračným laboratóriom (uznáva sa aj 

laboratórium akreditované zahraničným akreditačným 

orgánom)schémy\a.ppt 

• Národným metrologickým ústavom, ktorého služba nie je 

pokrytá CIPM MRA za určitých podmienok 
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Prezentácia1.pptx
schémy/a.ppt
schémy/a.ppt
schémy/a.ppt
http://kcdb.bipm.org/
http://www.snas.sk/index.php?l=sk&q_n=4:84


Kalibrácia 

• Pipety 

• Teplomery 

• Váhy 

• Konduktometre 
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Nadväznosť meracích postupov 

 Spôsoby: 

- Referenčný materiál 

- Referenčná metóda 

- Referenčný postup vyššieho poriadku 

 

Dostupnosť: 

- Výrobca RM, diagnostickej súpravy, odborná spoločnosťs2.ppt 

- Databáza JCTLM na internetovej stránke BIPM 

- CRM vyrobené akreditovaným výrobcom referenčných 
materiálov  

- schválené Komisiou pre CRM pri SMU 
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s2.ppt
http://www.bipm.org/jctlm/
http://www.smu.sk/category/6/
http://inorganicventures.com/product_category/iso-guide-34?gclid=CMi2oILl1MUCFWXLtAodwyQAYw


Iné možnosti zabezpečenia 

metrologickej nadväznosti 

• Účasť na vhodných programoch MP/SP 

• porovnanie RM/CRM od rôznych výrobcov 

• vzájomné porovnanie medzi ML  

• použitie dvoch nezávislých metód na potvrdenie hodnôt 

RM/CRM 

• porovnanie novo používaného RM/CRM s už používaným 
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Najčastejšie chyby 

- Nadväznosť nie je zabezpečená v zmysle Politiky SNAS 

- Nadväznosť nie je zabezpečená v celom požadovanom 

meracom rozsahu 

- Rekalibračný interval je príliš veľký 

- Nesprávna manipulácia s etalónmi 
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Ďakujem za pozornosť 
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