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AQUASECO s.r.o.,

tel.0214569 t477 lq/lĄ,' 
900 28 lvanka pľi Dunaji5'Ż64 DIC: 2020850062

Protokol o skúške vzoľky č.: 22020tg2

Názov a adresa zákazllíka:

ICO: I

pľl

tí$|ĺłs
Req' No 2ô9's 2^]

A _ akĺediłor.ĺrá slriška.
N - neakreditovrulá st1iśkďčilxlost'

stľana č.: l/1

Výsledky sa vzt'ahujťl k

PAvoS Voĺláľenská spoločnost', s.ľ.o.
Vel'kom oľav ská 24161 16
90101 Matacky

Ivĺiesto odbeľu: Čistiaľeliodpadových vôd - Lozorno_- prítok
Názov vzorky: vocla Pľedmet šky: oclpadová vocla

22.02'20Ż2
22.02.2022
28.02.2022

Typ vzoľky: bodová Dátum ątia vzoľkyDátum odbeľu: 2Ż.02.2022 Dátum a skúšky:Typ odberu neakľęditovaný Dátum skťlšky:odbeľ vzorky vykonal: AQUASECO s.r.o. podl'a plánu odbeľov na ľok

CHEMICKÝ ROZBOR ODPADOVEJ VODY

Upozoľnenie:
Laboľatóľium nezodpovedá za infoľmácie
výsledkov.

dodané zákazllíkom, môžu lnať vplyv na platnosť

V pľípade dodania vzoľky zákazllíkorn, laboľatórium nie je: zodpovedné za odbeľ a stav clodanej vzorkya výsledky analýz sa vzthlrrrjĹr iba lta dodanú vzoľktt, ako bola pľiiatá. lá a meľacie zariadenia použiténa výkon allalýz boli kalibrované alebo oveľené v zmysle platnýcli ických pledpisovPľotokol môže byť ľepľodukovallý iba ako ce lok, po jeho častiach len s ísomným súlrlasom skúšobnéholaboľatóľia.

Miesto výkonu laboI atórnej ěinností Beľnolákovská l 8/A, lvanka

Výs1edky skúšok je moŽné ľeklalnovať do 14 dní odo clňa pľevzatia
pľedmefu skúšky.
Vysvetlivky:
'} Pľi stanovení neľozpttstených látok bol použiý membránový filteľ ocl v Pľagochema spol. s r.o' spóľovitostbu 0,85 pm

Dáturn vyhotovenia protokolu: 28.02.202Ż
Skonĺ'oloval: Ing. Jaloslav Galba PhD., vęĺlúci laboľatóľia
Schválil: lng. Katarína Saif Chupíková, nranaŽér kvality

pečiaľka a podpis:

iéfila pečiatka: 
I
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AQTJASECO AQUASECO s.ľ.o.,
tel.0214569 1477 lČo: l

PAvos Vodáľenská spoločlrost', s.r.o.
Vel'komora v skÄ 2 4 16 ĺ l 6
90101 Malacky

Ivilrrka pľi
oĺltok

Pľedmet

l8/A,900 28 lvanka pri Dunaji
5264 DIC:2020850062

[tsNAsProtokol o skúške vzĺlľky č.: 220Ż 0lg3

Názov a adľesa zátkazníka:

Mięsto výkonu
Miesto odbeľu
Názov vzoľky voda
Typ vzoľky: 2-hodinová zlięvaná
Dátum odbeľu: 22.02.2022

laboratónlej činnosti: Bernolákovská l 8/A,
Cistiaľeň odpadových vôd _ Lozoľno -

R€9' No 2ô9s.22ô

A _ alĺĺeditovzutĺĺ skriśta.
N _ neakľeditovallá skúśLďćirmosl'

strana č': l/l

odpadová voda
22.0Ż.2022
22.02.2022
28.02.?022

Dátum ia vzoľky
Dátum skúšky

Typ odbeľu: akľęditovaný Dáturn u
odbeľ vzoľky vykonal: AQUASECO s.r.o. podl'a plánu oclbeľov na rok

CHEMICKÝ ROZBOR ODPADOVFJ VODY

Upozornenie:
Pľi akľeditovanom odbere vzoľky vodyje zahľnutá neistota vzoľkovania
Laboratóriunr nezodpoveclá za infoľmácie dodané zákazníkonr,
výsledkov.

Výsledky skťršok je moŽné ľeklamovať do 14 dní odo clňa prevzatia
pľedmetu skĺIšky.
Vysvetlivky:
') Pľi stanovení^neľozpustených látok bol pouŽiý membránový filteľ od

pórovitostbu 0,85 pm
Dátuln vyhotovenia pľotokolu: 28.02.2022
Skontr'oloval: Ing. Jaloslav Galba PhD., vedúci laboľatóľia
Schválil: Ing. Kataľína Saif Chupíková, nranažéľ kvality

pečiatka a podpis:

ľel

V pľípade dodania vzoľky zákazníkom, laboľatóľium nie je za odbęľ a stav dodanej vzoľky
a výsledky analýz sa vzťahujú iba na dodanú vzorku , ako boltt pľijatá. a meľacie zariadenia pouŽité
na výkon analýz boli kalibrované alebo overené v zmysle platných predpisov
Protokol lnôŽe byť ľeprodukovaný iba ako celok, po jeho častiach len s súhlasorn skúšobného
laboľatória.

skúšky

l,ło/a.

môžu mať vplyv na platnosť

lu. Výsledky sa vzthhujú k

Pragochema spol. s ľ.o. s
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AQI r,\SticoÖ

Bernolákovská 1'8/A
900 28lvanka pľi Dunaji
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Ě4
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EtsNAs
Reg. No.26913-?.2ô

Pľotokol o odbeľe odpadových vôđ č.:

strana 1/t

Miesto odberu:

Stanovenia na mieste

Ođovzdanie a vzoľk do
ondľej Jančula

Poznámka: Pľi akľeditovarrom odbere vzorky vody je zahľnutá Vzorkovania max. 10%.
Pľi odberoch vzoľiek odpadoýclr vô<l pracovníci použĺvajú ochranné prostriedky a dodržiavajťr BoZPMetódy použité pľi výkorre stanovení na mieste: teplota - STN 75 Z3Z5

Vysvetlivky:
A - akreditovaná skťrška/meranie, N _ neakreditovaná skúška/meranĺe

Vypracoval:
Kontroloval:
Schválill

onclľej Jančula, technický pracovník
Ing. Jaroslav Galba, PhD., vedúci laboľatória
Ing. Katarína Saif Clrupíková, manažér kvality

900
pečiatka a podpis;

Kopíľovať alebo reprodukovať Prolďol s môżc lm s píwnr'ýnr ĺihlaorrr
Pľáśeie illožné reklamo\'ať do 14 dnĺodo dňđ pÍevzatia PÍotokolu.

Tľanspoľt vzotky

odbeľ vykonal /
skontľoloval:

Čas odbeľu:
ocĺ - do (hodina)

Dátum odbeľu:

odbeľné zaľiadenie:

Obiem vzorky:

ČísIo vzoľky:

Laboľatóľium

Vzoľku pľevzal

Vzoľku odovzdal

Teplota T "C

Paľameteľ

A

A

Attto chladnička

o. Jančula/
Ing. J. Galba, PhD.

22.02.2022

08,00 - 10,00 hod

naberačkový vzorkovač

1000 mI,300 ml

22020193

Gabriela Slneková

AQUASECo s.ľ'o., Bentolákovská

fj:

Požaclované
ana|ýzy:

Podmienky
pľostĺedia:

Pľieto.k v čase
odberu:

Spôsob
konzervácie:

Drufu'typ vzoľky:

Spôsob odbeľu:

Ivanka pľi Dunaji

22.02,2022 hodina: 16,00

22.02.2022 hodina: 16,00

vz, c, 0193

Fyzikálno-chemické podľa
objednávky

oblačno 8"C

sTN EN ISO 5667-3
(ŠPP-26)

m3/h

2 - hodinová zlievaná

manuálne
STN EN ISO 5667 - 10

(ŠPP-26)

Čistiareň odpaclových vôd _

Lozoľno - odtok

laboratórią.
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