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Protokol o skúške č.: 20/15620

Výtlačok č. 3 z počtu

Zákazník - objednávateľ skúšok
Objednávateľ:
(meno a adresa)
Odosielateľ:

Obec Žehra
č. 104, 05361 Žehra
Obec Žehra

Zmluva / objednávka:

O2020/43

Zákazka:

20-07106

Vzorku odobral:

Blahut E., EL - akreditovaný odber
1 10.08.2020Výsledky

P.č.:

1

Číslo vzorky:

20-016698 Typ vzorky:

Označenie vzorky: Žehra Prameň č. 2
Skúška / parameter
Abiosestón
Živé organizmy
Vláknité baktérie (okrem železitých a
mangánových baktérií)
Mŕtve organizmy
Mikromycéty
Železité a mangánové baktérie

Dátum prevzatia vzorky:

03.08.2020

Dátum vykonania skúšok:

03.08.2020

Dátum vystavenia protokolu:

10.08.2020

skúšok

Vody surové

Biologický rozbor

Meracia
jednotka
%
Jedince/ml

Výsledok
skúšky
5
0

Neistota
merania
30 %
-

Skúšobná
metóda
Mikroskop
Mikroskop

Limitná
hodnota
10
0

STN 75 7712 (IP 17.1)
STN 75 7711 (IP 17.2)

Typ
skúšky
A
A

Jedince/ml

0

-

Mikroskop

0

STN 75 7711 (IP 17.2)

A

Jedince/ml
Jedince/ml
%

0
0
0

-

Mikroskop
Mikroskop
Mikroskop

30
0
10

STN 75 7711 (IP 17.2)
STN 75 7711 (IP 17.2)
STN 75 7711 (IP 17.2)

A
A
A

Metodický predpis

Použité skratky: A – akreditovaná skúška, IP- interný predpis

Vyhlásenie súladu/ nesúladu výsledkov skúšok s požiadavkami/ špecifikáciami
Skúšaná vzorka vody vo vykonaných skúškach
vyhovuje
požiadavkám Vyhlášky MŽP SR č. 636/2004 Z. z.
Vyhlásenie súladu/ nesúladu sa uvádza na základe požiadavky zákazníka.
Vyhlásenie súladu/ nesúladu výsledkov s požiadavkami bolo vytvorené na základe porovnania výsledkov skúšok uvedených
v tomto protokole s hodnotami uvedenými v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z. z 10. mája 2006, ktorým sa
ustanovujú požiadavky na kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu a vo Vyhláške MŽP SR č. 636 z 19. novembra 2004, ktorou
sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch, Príloha č. 3 - rozsah ukazovateľov
kvality vody podľa jednotlivých druhov rozborov, Tabuľka č. 1 – súbor ukazovateľov kvality vody pri prevádzkovej kontrole kvality
surovej vody; Príloha č. 1, Tabuľka č. 2 – odporúčané hodnoty a medzné hodnoty ukazovateľov kvality surovej vody pre jednotlivé
kategórie kvality vody – kategória A1, A2, A3.
Porovnanie sa týka všetkých výsledkov uvedených parametrov skúšok len predmetnej skúšky.
Vyhlásenie sa nesmie zamieňať s inšpekciou a s certifikáciou výrobkov a ani s posudzovaním/ prehlasovaním zhody skúšaného výrobku.

Prehlásenie
Skúšobné laboratórium prehlasuje, že výsledky skúšok sa týkajú len predmetu skúšok.
Tento protokol môže byť reprodukovaný jedine celý, časť protokolu len so súhlasom skúšobného laboratória.
Akreditácia laboratória alebo jeho protokol o skúške sám o sebe neznamená v žiadnom prípade schválenie výrobku orgánom udeľujúcim akreditáciu,
alebo akýmkoľvek iným orgánom.
Reklamácie
Reklamovať výsledky laboratórnych skúšok možno do 30 dní od dátumu odoslania výsledkov zákazníkovi. Akceptované a vybavované sú písomne
podané reklamácie.
Uchovávanie zvyškov vzoriek
Vzorky po ukončení biologického vyšetrenia sú likvidované.
Protokol dostane: Obec Žehra
Protokol o skúške vyhotovil:

RNDr. Eva Tóthová

Schválil:

vedúca LBM
Tel.: + 421 53 4424740, + 421 53 4192322

Fax : + 421 53 4427735

RNDr. Eva Tóthová
vedúca LBM

e-mail: elsro@elsro.sk

http://www.elsro.sk
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