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Poznámky
Výsledky sa vzťahujú na vzorky dodané do laboratória. Všetky stránky dokumentu boli skontrolované a schválené k 
vydaniu.
Pokiaľ zákazník neuvedie dátum a čas odberu vzoriek, laboratórium uvedie ako dátum odberu dátum prijatia vzorky do 
laboratória a je uvedený v zátvorke. Pokiaľ je čas vzorkovania uvedený 00:00 znamená to, že zákazník uviedol iba 
dátum a neuviedol čas vzorkovania.
Bez písomného súhlasu laboratória sa protokol nesmie reprodukovať inak ako celý.
Laboratórium prehlasuje, že výsledky skúšok sa týkajú len vzoriek, ktoré sú uvedené na tomto protokoie a nenahrádzajú iné 
dokumenty.
Laboratórium je akreditované SNAS, ktorý je signatárom ILAC MRA v obiasti akreditácie laboratórií.
Vzorkovanie je akreditovaná činnosť.
Odber vykonaný podľa SM-57-03 za prítomnosti žiadateľa, rozsah vyšetrenia podľa požiadaviek žiadateľa, protokol o odbere vzorky je 
prílohou tohto protokolu.

Výsledok

Vyhláška MZ SR č. 247/2017 - Pitné vody - príloha 1 - Hromadný zdroj minimálny 
Matrica: PITNÁ VODA Názov vzorky

Číslo vzorky 

Dátum odberu/čas odberu

pitná voda, bodová vzorka, 
kuchynka, umývadlo, studený 

vodovodný kohútik, zdroj vody: 
___  obecný

RM2214114001
2022-12-07 11:35

Vyhláška MZ SR č. 247/2017 - Pitné vody ■ 
Hromadný zdroj minimálny
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Popisné výsledky
Matrica: PITNÁ VODA
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LOQ = Limit kvantifikácie pre prísiušné parametre každej metódy. LOQ môže byť ovpiyvnené prípadným riedením kvôli matricovému 
efektu, alebo obmedzeným množstvom vzorky.; NM = Neistota merania; ČSN = Česká štátna norma; STN = Slovenská technická norma; 
SL = Skúšobné laboratórium; SM = Smernica; ŠPP, SOP = Štandardný pracovný postup; TS = Typ skúšky; A = akreditovaná; N = 
neakreditovaná; SA = Externe poskytovaná služba - akreditovaná; SN = Externe poskytovaná služba - neakreditovaná; KTJ = kolóniu 
tvoriace jednotky

Upozornenie na súlad / nesúlad
RM2214114-001

Vyšetrovaná vzorka v hodnotených ukazovateľoch je v súlade s limitnými hodnotami uvedenými vo Vyhláške MZ SR č. 247 z 9. októbra 
2017 v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrola kvality pitnej vody, program 
monitorovania a manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Za správnosť zodpovedá
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