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:Číslo objednávky ---- :Dátum prijatia 10.12.2019 

:Číslo ponuky PR2019ALSSL-SK0001 

(SK-180-19-0000)
Miesto odberu : Hatné, vetva C :Dátum vykonania 

skúšok

10.12.2019 - 9.1.2020

::Vzorkoval ALS, Chalupka Úroveň riadenia 

kvality

Štandardný QC podľa ALS ČR interných 

postupov

Poznámky

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 protokole. Ak je na 

protokole o skúške v časti "Vzorkoval" uvedené: "Vzorkoval klient", potom sa výsledky vzťahujú na vzorku, ako bola 

prijatá.

Vyšetrovaná vzorka PR19D4375-001 vyhovuje vo všetkých ukazovateľoch podľa prílohy č.2 ku Vyhláške č. 100/2018 Z. 

z., tzv. Vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z 

prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody.

Metóda W-RN222LSC: Kedže vzorka bola analyzovaná po viac ako 12 dňoch reportujeme vyššie LOR.

Protokol o odbere vzorky č. 216/CHA/2019 je neoddeliteľnou súčasťou protokolu o skúške.

Za správnosť zodpovedá Skúšobné laboratorium č. 1163

akreditované CIA podla

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Meno oprávnenej osoby Pozícia

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager
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:Dátum vystavenia

2 z 2:Stránka

Zákazka :

:Klient

PR19D4375

Obec Hatné

9.1.2020 

Výsledok

--------pitná vodaNázov vzorkyMatrica: PITNÁ VODA

Číslo vzorky PR19D4375-001 ---- ----

--------9.12.2019 12:15Dátum odberu/čas odberu

VýsledokJednotkaLORParameter NM Výsledok NM Výsledok NMMetóda

rádiologické parametre
Celková objemová aktivita alfa W-GAA-SCI Bq/L0.04 ------------<0.04 --------

Celková objemová aktivita beta W-GBA-PRO Bq/L0.10 ------------<0.10 --------

Rn W-RN222LSC Bq/L5.0 ------------<33.8 --------

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. Neistota je rozšírená 

neistota merania zodpovedajúca 95% intervalu spoľahlivosti s koeficientom rozšírenia k = 2.

Vysvetlivky: LOR = Limit stanoviteľnosti;  NM = Neistota merania. NM nezahrňuje neistotu vzorkovania.

Koniec výsledkovej časti protokolu o skúške

Prehľad skúšobných metód

Analytické metódy Popis metódy

Miesto prevedenia skúšky: Bendlova 1687/7 Česká Lípa   470 01

ČSN 75 7611 Stanovenie celkovej objemovej aktivity alfa meraním zmesi odparku so scintilátorom ZnS(Ag).W-GAA-SCI

CZ_SOP_D06_07_361 (ČSN 75 7612; Doporučenie SÚJB 2012) Stanovenie celkovej objemovej aktivity beta metódou merania 

odparku proporcionálnym detektorom a stanovenie celkovej objemovej aktivity beta korigovanej  na drasl ík K-40 výpočtom z 

nameraných hodnôt.

W-GBA-PRO

CZ_SOP_D06_07_363.C (ČSN 75 7625) Stanovenie Rn-222 kvapalinovou scintilačnou metódou (LSC).W-RN222LSC

Symbol “*“ pri metóde značí neakreditovanú skúšku laboratória alebo subdodávatel'a. V prípade, že laboratórium použilo pre 

neakreditované alebo neštandardné matrice vzorky postup uvedený v akreditovanej metóde a vydáva neakreditované výsledky, je táto 

skutočnosť uvedená na titulnej strane tohto protokolu v oddiele „Poznámky“. Ak sú na protokole o skúške výsledky subdodávky, je 

miesto vykonania skúšky mimo laboratória ALS Czech Republic, s.r.o.

Spôsob výpočtu sumárnych parametrov je k dispozícií na vyžiadanie od zákazníckého servisu.
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