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Názov a adresa zákazruka: obec Hviezdoslavov
Obecný úrad Hviezdoslavov
Hlavná ulica č.8/10
930 4l Hviezdoslavov

strana é.: Il2

Miesto ýkonu laboratórnej činnosti: Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji
Miesto odberu: Štrkoviská Hviezdoslavov, severná strana, Hviezdoslavov - zbrehu
Nrázov vzorlq: voda Predmet skúšania: voda na kúpanie
Typ vzorky: bodová Dátum prijatia vzorky: 18.07.2022
Dátum odberu: 18.07.2022 Dátum zaěatia skúšky: 18.07.2022
Typ odberu: akreditovaný Dátum ukončenia skúšky: 19.07.2022
Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.o. podťa plánu odberov na rok 2022 - J. Mesko
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Protokol o skúške vzorky č.z 2207tBl473

Vyhodnotenie N:
Dodaná vzorka vody v stanovených parametroch lyhovuje podťa vyhl. č. 30812012 MZ SR, Príloha
č. 1 o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku,
vybavenie prevádzkových plóch, priestorov a zariadení na prírodnom lcupalisku a na umelom
kúpalisku.

Upozornenie:
Pri akreditovanom odbere vzorky vody je zahrnutá neistota vzorkovaniamax.3%o.
Laboratórium nezodpovedá za informácie dodané zákazníkom. ktoré móžu mať vplyv na platnosť
výsledkov.
V pdpade dodania vzorky zékazníkom. laboratórium nie je zodpovedné za odber a stav dodanej
vzorky a výsledky analýz sa vďahujú iba na dodanú vzorku, ako bola prljatá. Meradlá a meracie
zariadenia použité na výkon analýz boli kalibrované alebo overené v zmysle platn}ch
metrologických predpisov.
Protokol móže byt' reprodukovaný iba ako celok, po jeho častiach len s písomným súhlasom
skúšobného laboratória.
Výsledky skúšok je možné reklamovať do 14 dní odo dňa ptevzatia protokolu. Výsledky sa
vďahuji k predmetu skúšky.

Vysvetlivky:
A - akreditovaná skúšk&, N - neakreditovaná skúška/činnosť

') Stanovenie vykonané na mieste odberu " ,.

Dátum lyhotovenia protokolu: 19.07 .2022

Skontroloval: Ing. Jaroslav Galba, PhD., vedúci laboratória
Schválil: Ing. Katarína Saif Chupíková,manažér kvality

pečiatka a podpis:
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