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Účel: 

Tento dokument určuje politiku SNAS na akreditáciu flexibilného rozsahu. 
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1 ÚVOD 

Vo fixnom rozsahu akreditácie sa presne definuje, na aké konkrétne činnosti je orgán posudzo-

vania zhody (ďalej len CAB) akreditovaný a mimo týchto činností sa CAB nemôže odkazovať 

na svoj akreditovaný status. V prípade potreby rozšírenia svojich akreditovaných činností CAB 

požiada akreditačný orgán o rozšírenie akreditácie. Akreditačný orgán po posúdení a overení 

plnenia príslušných požiadaviek rozšíri rozsah alebo oblasť akreditácie CAB . Tento typ akre-

ditácie je vhodný pre CAB , ktoré majú pomerne stabilné typy výkonu činností a nemusia sa 

často a rýchlo prispôsobovať požiadavkám zákazníka. 

Flexibilný rozsah akreditácie umožňuje, na rozdiel od fixného rozsahu, CAB  prebrať zodpo-

vednosť za riadenie flexibilného rozsahu akreditácie. Rozsah akreditácie nie je zadefinovaný 

tak konkrétne, ako v prípade fixného rozsahu a môže sa po vykonaní jasne dokumentovaných 

krokov (napr. výkonu zmien a rozšírení o nové činnosti v rámci povolenej a zadefinovanej fle-

xibility) a splnení príslušných požiadaviek definovaných akreditačným orgánom a CAB upra-

viť alebo rozšíriť, bez predchádzajúceho posúdenia zo strany akreditačného orgánu.  

2 POLITIKA SNAS NA AKREDITÁCIU FLEXIBILNÉHO ROZSAHU 

SNAS poskytuje akreditáciu flexibilného rozsahu v oblasti akreditácie kalibračných, skúšob-

ných a medicínskych laboratórií. V tomto prípade musia laboratóriá plniť požiadavky akredi-

tačných schém a predpisov uvedených v „Politike SNAS na akreditáciu laboratórií“ (PL-07), 

dokumentoch EA-2/15 „EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes“ (MSA-07 

„Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov“), MSA-L/01 „Oblasť a rozsah akreditá-

cie laboratórií“ a MSA-04 „Postup pri akreditácii“. 

 

V súlade s implementáciou dokumentu EA-2/15,  ILAC G18 a EA-4/17, SNAS umožňuje la-

boratóriám akreditovať buď len fixný rozsah alebo len flexibilný rozsah, alebo akreditovať časť 

svojho rozsahu ako fixnú a časť ako flexibilnú. Laboratóriá s akreditovaným flexibilným roz-

sahom si tento rozsah musia riadiť samostatne, bez predchádzajúcej intervencie SNAS. 

 

Princíp flexibility  môžu laboratóriá využívať napr. v rámci materiálov, matríc, prostredí, me-

radiel, parametrov, ukazovateľov, meracích rozsahov a postupov používaných na skúšanie, vy-

šetrovanie, kalibráciu a je bližšie uvedený v MSA-L/01. 

 

SNAS nepovoľuje laboratóriám využívať princíp flexibility: 

 

1. v kalibračnom laboratóriu: 

- na nový princíp 

- na inú oblasť akreditácie definovanú SNAS 

- na nové pracovisko 
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- na nové miesto výkonu činností laboratória 

- na novú oblasť akreditácie pokrytú inou akreditačnou schémou (skúšanie,  vyšetrovanie, 

inšpekcia, certifikácia) 

- týkajúcu sa CMC (neistoty) 

- týkajúcu sa meracieho rozsahu  

- týkajúcu sa modifikácie metódy mimo meracieho rozsahu a CMC 

 

2. v skúšobnom laboratóriu: 

- na nový princíp 

- na inú oblasť akreditácie definovanú SNAS 

- na nové pracovisko 

- na nové miesto výkonu činností laboratória 

- na novú oblasť akreditácie pokrytú inou akreditačnou schémou (kalibrácia, vyšetrova-

nie, inšpekcia, certifikácia) 

 

3. v medicínskom laboratóriu: 

- na nový princíp 

- na inú oblasť akreditácie definovanú SNAS 

- na nové pracovisko 

- na nové miesto výkonu činností laboratória 

- na novú oblasť akreditácie pokrytú inou akreditačnou schémou (skúšanie, kalibrácia,  

inšpekcia, certifikácia) 

 

Flexibilita môže pokrývať celý rozsah akreditovaných činností alebo len jeho časť. SNAS po 

vydaní rozhodnutia o udelení akreditácie (prvej akreditácie a pri reakreditácii) vydá osvedčenie 

o akreditácii, ktorého prílohou bude aj flexibilný rozsah. Tento je podkladom pre Zoznam ak-

reditovaných činností (ďalej len „Zoznam“). Pri najbližšom posúdení zo strany SNAS môžu 

byť zmeny v rámci flexibilného rozsahu zaradené do prílohy osvedčenia o akreditácii. Ak 

SNAS zistí, že CAB neplní požiadavky uvedené v tomto dokumente, môže prehodnotiť rozsah 

takým spôsobom, aby sa zúžila, alebo dokonca zrušila flexibilita. 

 

Aktuálny akreditovaný flexibilný rozsah laboratória musí byť uvedený v Zozname, ktorý je 

verejne dostupný na internetovej stránke laboratória alebo organizácie, ktorej je laboratórium 

súčasťou a u vedúceho laboratória. O každej zmene vykonanej v Zozname musí laboratórium 

bezodkladne písomne informovať SNAS a viesť si históriu vykonaných zmien, minimálne po-

čas obdobia platnosti akreditácie. 

 

Flexibilita, v rámci ktorej je laboratórium akreditované, sa vzťahuje na konkrétnych pracovní-

kov laboratória, ktorí musia byť uvedení v Zozname akreditovaných činností a ktorí môžu byť 

podľa potreby laboratóriá menení alebo doplnení po splnení podmienok a kritérií definovaných 

v  systéme riadenia flexibilného rozsahu dokumentovaného CAB  a akceptovaného SNAS. 

 

Výsledky akreditovaných činností laboratórií (vyšetrovania, skúšania, kalibrácie, 
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merania, atď.) SNAS považuje za rovnocenné a na rovnakej kvalitatívnej úrovni, nehľa-

diac na to, či boli získané v rámci  fixného alebo  flexibilného rozsahu. 

 

 

3 SÚVISIACE PREDPISY 

ISO/IEC 17011 Posudzovanie zhody. Požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce 

orgány posudzovania zhody 

EA-2/15 EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes 

ILAC G18 Guideline for describing Scopes of Accreditation 

EA-4/17 Description of scopes of accreditation of medical laboratories 

PL-07 Politika SNAS na akreditáciu laboratórií 

MSA-04 Postup pri akreditácii  

MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov  

MSA-L/01 Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií 
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