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Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia.

Rozsah akreditácie

Názov akreditovaného subjektu: Enviroservis, s. r. o.
Priemyselná 12,96563 Žiar nad Hronom

.Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie

Tabuľka 1: Oprávnené merania emisií

Objekt skúšky Zavedená metóda
eo= Vlastnosť 1..:a::

Predmet 1 Princíp 1 Ostatné špecifikácie>N
Parameter /o- Matrica 1 Druh 1 OznačenieQ Ukazovateľ 1~ Prostredie TypAnalyt

Rozsah ): Neistota U(k~2)<':
ó)Y)

(0,5 až 6,4) mg/rrr' (0,6.x +0,2)
STN EN 13284-1 (6,5 až 19,9) mg/rrr'

tuhé manuálna (IPP/eTZL/I/04) mg/rrr' (O, 13-x + 3,2)
1 znečisťujúce gravimetrická 20 až 50) mg/nr' mg/rrr'

látky (TZL) metóda 29%
(20 až 1000) 29 %( O)

STN ISO 9096 mg/rrr'
(lPP/e-TZL/1/04)

r---
Rozsah II: Neistota U(k~2)<l:

Ol, o l. 'l ,

oxid siričitý STN ISO 793511)2 (S02) (lPP/e-PZL/2/04)
(8 až 8 580) mg/nr' 6%

r-- NDIR STN ISO 15058 Rozsah II: Neistota U(k~2)2): Ol, o l· ) i

3 oxid uhoľnatý STN ISO 120393) (6 až 6 250) mg/rrr' 5%
(CO) (IPP/e-PZL/2/04)r---

STN EN 14792 Rozsah l): Neistota U(k=2);!): OPP) ioxidy dusíka chemiluminis- STN ISO 10849 3) (3 až 5 125) mg/nr'
I

4 vyjadrené ako 6% i

N02
cencia (JPP/e-PZL/2/04)-

plynné organické plameňovo Rozsah l): Neistota U(k~2)L):
O).s ), Y)

STN EN 126195 Odpadové
látky vyjadrené ionizačný (IPP /e-TOC/ 16108) (0,4 až 1000) 19%
ako uhlík (TOC) detektor (HD) mg/nr'- plyny" Rozsah II: Neistota U~k=2)<l:

6),9)
F a jeho plyn né potenciometria (0,1 až 0,40)zIúčeniny - iónovo STN ISO 15713 0,03 mg/m

6 mg/rrr'vyjadrené ako selektívna (IPP/e-HF/4/04)
(0,5 až 10 000) 19%HF elektróda (lSE)
mg/nr'-

potenciometria Rozsah II: Neistota U({=2)LI: 6),9)

7 fluoridy v TZL - iónovo EPA Met. 13B (O, l až 0,3) mg/rrr' 0,03 mg/m:
vyjadrené ako F selektívna (IPP/e-F/3/04) (0,4 až 680) mg/rrr' 30%

- elektróda (ISE)
anorganické Rozsah l): Neistota U(k~2)l): 6),9)

8
zlúčeniny chlóru' spektrofoto- STN EN 1911 (l až 6,0) mg/nr' 0,3 mg/nr'
CI vyjadrené ako metria (JPP/e-HCI/14/05) (6,1 až 5000) 5%

- HCI (okrem C12) mg/rrr'
Rozsah II: Neistota y(k=2)<l: 6),9)

STN 83 4728 časť (l až 8,0) mg/rrr'9 amoniak spektrofoto-
1,2,4 0,6 mg/rrr'

metri a (8,1 až 400) 8%(IPP/e-NH3/lS/OS) mg/nr'r---
Rozsah II: Nei~ofií.;:'lJI1<'Ír2);t""":,..·6),9)

oxid síry bárium- STN EN 14791 (l 1 až 200) mg/nr' IIf'mgMi .. , '9$,~ ::-.
10 vyjadrené ako thorinová ;. ,-'-' 3 0 .,.'\

S0212) (IPP/e-S02!18/09) (20 l až 5000) IIJ , ~ r---=-----. )'-~ ,~\

zrážacia titrácia mg/rrr' i ';;J I ~fr i
"'?-l·\\
Zl',

~l\
I( <';. l t=:f '--:1 ;1 ~ ill, l!J (L, r" ff,l::> \r-r. 1-,\, '-- i"
il '0 , » lV!!
\\ .;~, ',---/ '>"'0//
\,v ,-"" ~ n n /J
\::-, '-t;~N, J L;~ "~, /~,'
'.;, L'l. 'lJL":l.l...' //"'\..... ~
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Označenie

STN EN 14789 Rozsah: Neistota U(k~2) "l: I q). O).

STN ISO 120393) [(0,3 až 11,0) % 0,3% 8).9)

(lPP/e-PZL/2/04) JII,I až 25,0) % 0,5%
STN ISO 12039 Rozsah: Neistota U(k=2) :l):

14).o),

OPP/e-PZL/2/04) (l až 20) % 1 %4)
Rozsah: Neistota U(k=2) l): I fi)

(3,0 až 5,0) m/s 5%
(5, l až 50,0) mls 10%

STN ISO 10780
(IPP/e-SRV /5/04) Rozsah: Neistota U(k=2) - :

(0,10 až 0,30) m3/s 0,02 m3/s
(0,31 až 565) m3/s 6%

.=
>1'0

l

hmotnostný tok výpočet I I I 10 %
ostatné z položiek (2,
znečisťujúce 3,4, 6), (8, 9,
látky 10) a 14

Zavedená metóda

Ostatné špecifikácie

Objekt skúšky
Vlastnosť 1
Parameter 1
Ukazovateľ 1

Analyt

Princíp /
Druh 1

Typ

Predmet 1
Matrica 1
Prostredie

~

11 kyslík (02) paramagneticky

oxid uhličitý
(C02)

NDIR

13 rýchlosť
prúdenia plynu

Pitot -
Prandtlová
sonda -
dynamický tlakOdpadové

1---1plyny"

~

14 objemový
prietok plynu

meranie
prierezu
potrubia,
výpočet
kondenzačno -
adsorpčne;

~

15 STN EN 14790
(lPP/e- W 16/04)

Rozsah:
(0,4 až 10,0) %
(l l, l až 25,0) %
(25,1 až 38,0) %
(38,1 až 50,0) %

Neistota U(k=2) L).

0,4%
1,0%
1,5%
2,0%

vlhkosť -
objemový diel
H20 pár gravimetricko -

adsoročne
3'f.O').'

10)

Tí Hmotnostná koncentrácia znečisťujúcej látky v odp!ldovo-mplyne v položkách l až 4 a 6 až lOv mg/m3 a objemový prietok plynu
v uzavretom potrubí vm3/s sú vyjadrené pri teplote O "C, tlaku 101,3 kPa v suchom plyne. Hmotnostná koncentrácia plynných
organických látok v položke 5 je vyjadrená pri teplote O"C, tlaku 101,3 kPa vo vlhkom plyne.

2) Charakteristická neistota pre daný rozsah merania, ktorá je dosiahnuteI'ná za štandardných podmienok predpísaných uvedenou
metodikou a zavedenými postupmi merania, vyjadrená ako rozšírená neistota s faktorom pokrytia k = 2 pri 95 % štatistickej
pravdepodobnosti pre príslušný rozsah odberu vzorky alebo merania v jednotkách ako meraná veličina, ak v tabuI'ke nie je uvedené
inak.

3) Metodika podl'a noriem STN ISO 12039 a STN ISO 10849 v položkách 3, 4 a II sa na účel oprávneného merania použije, iba ak je
určená platným súhlasom, rozhodnutím, alebo iným povolením orgánu štátnej správy, alebo je uvedená v platnej dokumentácii
príslušného zdroja znečisťovania.

4) Rozsah a neistota sú vyjadrené ako objemový zlomok v percentách.
5) Charakteristická neistota hmotnostného toku pre úroveň koncentrácie TZL (20 až I 000) mg/nr'. Pre nižšie koncentrácie TZL sa

neistota určí ako odmocnina kvadratického súčtu príspevku neistoty stanovenia koncentrácie TZL podľa vzťahu v položke I
a príspevku neistoty merania objemového prietoku podl'a položky 14.

6) Vyjadrovanie názorov a interpretácií.
7) Diskontinuálne meranie emisií podl'a STN EN 15259.
8) Odber je integrálnou súčasťou metódy
9) Sféra uplatnenia - odbor oprávnenej technickej činnosti podI'a § 20 ods. l písm. a) prvého bodu zákona Č. 137/2010 Z. z.
10) Sféra uplatnenia - odbor oprávnenej technickej činnosti podl'a § 20 ods. l písm. a) tretieho bodu zákona č. 137/2010 Z. z.
II) Pre oprávnené meranie sa požiadavky na meranie v teréne a kontrolu/platnosť výsledku uplatňujú podľa STN EN 14792
12) Vrátane podieluôOj, ktorý pri podmienkach odberu prejde predsadeným filtrom TZL

Neistota U(k=20
30%

výpočet
z položiek l a
14

hmotnostný tok
TZL

Rozsah:
(0,0002 až 3 500)
kg/h

výpočet
z položiek 7 a
14

31 %hmotnostný tok
FvTZL

16

Stacionárne
zdroje
znečisťovania
ovzdušia"

výpočet
z položiek 5 a
14

hmotnostný tok
plyn né organické
látky vyjadrené
akoTOC

STN EN ISO 11771
(IPP/e-HT/I0104)

20%

~'~~-}-;~~~~~~ -,
/':/ r-.ONA rtKry ~>.

.--'/"';<1:") _. ''6/>~~:-.
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Osoby spôsobilé vyjadrovať názory a interpretácie

Meno a priezvisko, tituly Spôsobilosť vyjadrovať názory a interpretácie -
- číslo položky v rozsahu akreditácie

Milan Chovanec, Ing. Tabuľka 1, položka 1 až 16
Peter Jenôfí Tabuľka 1, položka 1 až 16

Tabuľka 2: Skúšky vôd

Objekt skúš~ Zavedená metóda
('iS Vlastnosť / Ostatné špecíňkácle~

>N Predmet/ Parameter / Princíp / (rozsah, neistota, účel,o- Matrica / Druh/ Označenie modifikácialvalidácia,o Ukazovateľ!~ Prostredie Typ názory/interpretácie, atď.)
Analyt

pH potenciometria STN ISO 10523 Rozsah: Neistota U(k=2) '}:
l (PP ENY 004/pH) (4 - 10) 0,1-

elektrolytická
STN EN 27888 Rozsah: Neistota U(k=2) '):2 vodivosť pri konduktometria (PP ENY 005/EK) (10- 2 000) ms.m' 1%25°C-

Rozsah: Neistota U(k=2) l):

3
nerozpustené gravimetria STN EN 872 (2 - 50) mg!1 11 %látky sušené (PP ENY OOl/NL)

(51 - I 000) mg!1 5 %f---
rozpustené látky STN 757373 Rozsah: Neistota U(k=2) '}:

4 - sušené gravimetria (PP ENY 002/RL (10 - 500) mg/l 10%
- žíhané pp ENY 002!RAS) (501 -ID 000) m~1 2% 1t---

PP ENY 008/S04 Rozsah: Neistota U(k=2) '):5 sírany gravimetria (STN ISO 9280) ( IO- 5 000) mg/l lO %t---
Rozsah: Neistota U(k=2) '): iSTN ISO 10359-1,26 fluoridy potenciometria [SE

(PP ENY 006)
(0,14 - 2 000) mg/l 10%

l--
Rozsah: Neistota U(k=2) '):

7
ortofosforečnany

spektrofotometria
STN EN ISO 6878

(0,04 - 0,65) mgl/l 10%a celkový fosfor (PP ENY OIO!P) (0,66 - 10) mgI/I 7%t---
amónne ióny a Rozsah: Neistota U(k=2) '):

8
Podzemné,

amoniakálny spektrofotometria STN ISO 7150-1
(0,04 - 1,0) mgllI 20%povrchové a

dusík (PP ENY 0161NH4) (1, I - 40) mgllI 2%- odpadové vody
Rozsah: Neistota U(k=2) l):STN ISO 105669 hliník spektrofotometria

(PP ENY 018/AI) (0,017 - 0,50) mglll 12%
- (0,51 -25) mgl/l 5%

10 alkalita KN~.s odmemá analýza STN EN ISO 9963 Rozsah: Neistota U(k=2) l):

(PP ENY 011/NK) (0,4 - 20) mmol/l 10%f---
chemická STN 757376 Rozsah: Neistota U(k=2) '):

II spotreba kyslíka odmemá analýza STN ISO 6060 (5 - 30) mgl/I 15%
f--- CHSKcr (PP ENY 012!CHSK) (31 - 700) mg1l1 10%

biologická
STN EN 1899-1 Rozsah: Neistota U(k=2) '):

12 spotreba kyslíka odmemá analýza
(PP ENY 013/BSKs) (3 - ISO) mgl!l 15%

t--- BSKs (151 - 6 000) mgl!1 10%

STN ISO 6058
Rozsah: Neistota U(k=2) '}:

13 vápnik odmemá analýza (PP ENY 014!Ca) (2 - 100) mg1l1 10%
t--- (1OI - 1 000) II!gl/1 7%

suma Ca+ Mg STN ISO 6059 Rozsah: Neistota U(k=2) '):
14

(tvrdosť) odmemá analýza
(PP ENY 015/Tc) (0,05 - 2,5) mmol!1 10%

(2,6 - 25) mmol/l 7%t---
Rozsah: Neistota U(k=2) '}:STN ISO 929715 ch loridy odm ern á analýza

(PP ENY 007/CI) (5 - 150) mg/l 20%
(151 - 3 000) mg/l 7%

l} U rozšírená neistota merania určená s koeficientom merania k=2 vyjadrená pri štatistickej pravdepodobnosti 9~~ffi=--~.;I4rená v %
z výsledku skúšky (uvedené hodnoty predstavujú maximálne neistoty zodpovedajúce najnižším koncentrá~.á~rainéi'\'~"'e4\:(,?ých~~ p 1 ~/ " ...l .,.. .,~ll" ~. "OS·~- ,-~ I _\íl (/5 ! J;:;:-.; ~ ..\.\
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Tabul'ka 3 : Odber vzoriek - oprávnené merania emisií

= Ob.iekt Metóda
..!l:: Ostatné>N Miesto Druh/,g

Predmet Vlastnosť Označenie špecifikácieo odberu Princíp~

znečisťujúce látky odber na fi Iter
STN EN 13284-1

Odpadové plyny" v tuhom (IPP/e- TZLlI/04)
l skupenstve - potrubie 2)

položka Č. l
gravimetrická izokinetická

STN ISO 9096
v tabuľke 1 metóda (lPP/e-TZLlII04)

STN ISO 15713
(IPP/e-HF/4/04)

anorganické látky
STN EN 1911
(IPP/e-HCl/14/05)

Odpadové plyny'! vo forme plynov absorpcia do absorpčného
2 a pár- potrubie 2)

roztoku STN 834728 časť
položka 6, 8, 9 a 10 1,2
v tabuľke I (IPP/e-NH3/l5/05)

STN EN 14791
(IPP/e-S02/l8/09)

Odpadové plyny') STN EN 13284-1 L)

fluoridy v TZL odber na filter (lPP/e-TZLll/04)

3 vyjadrené ako F"- potrubie
položka Č. 7 gravimetrická izokinetická STN ISO 9096
v tabuľke 1 metóda (IPP/e-TZLll/04)

Odpadové plyny" vlhkosť - ,!)

4
objemový diel H20 potrubie kondenzačno - adsorpčne

STN EN 14790
pár - položka Č. 15 (IPP/e-W/6/04)
tabuľka I

l) Diskontinuálne meranie emisií podľa STN EN 15259
2) Vyjadrovanie názorov a intrerpretácií

Osoby spôsobilé vyjadrovat' názory a interpretácie( odbery vzoriek)

Meno a priezvisko, tituly Spôsobilosť vyjadrovať názory a interpretácie -
- číslo položky v rozsahu akreditácie

Milan Chovanec, Ing. Tabuľka 3, položka 1 až 4
Peter Jenôfi Tabuľka 3,j~oložka 1 až 4

--~~,,:, .•..
h';/" 'ON'l A'í .""./;«,0 \ r v ,.f:j(:"<:".
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Tabuľka 4: Odber vzoriek - vody

'l,,"

. Metóda',~ 'o,( 1'-' "",
.,J2 . , ., .cObjekt_
>!SI '1. .e-~

,,' '~-0

e
,,;,

1$ Predmet ~·ú ", Vlastnosť l' .Míesto
g.., -: , ,.K '~. Odb".·

rk ~ íí'. ~ -'~;
''<[.

;:'u . ent

" . ::.t.>,~' ;;t

~

'it,'j ()sf8tné -
pznače:u :~pe~i~Iuie~e

, 'iii ~.

"6 .>;d: ,';;~1 I ,'"
. h .~ Drulfl ;,;. .,~

,"" o' .," iP,tin~ip

r: .",..

STN EN ISO
5667-1

výkon skúšok STN EN ISO
uvedený v tabul'ke povrchové toky, bodová vzorka 5667-31 I Povrchová voda 12 vodné nádrže STN ISO 5667-4
v rozsahu STN ISO 5667-6akreditácie

STN ISO 5667-14
(pP ENY 030)
STN EN ISO

výkon skúšok kanalizačné 5667-1Odpadová voda
stavby bodová vzorka STN EN ISOsplašková, uvedený v tabul'ke
technologické časovo proporcionálna 5667-32 I priemyselná a voda 2
stupne a prietokovo proporcionálna STN ISO 5667-10z technologických v rozsahu ČOV zlievaná vzorka

STN ISO 5667-14stupňov ČOY akreditácie
vyústenia PP ENY 030

STN EN ISO
výkon skúšok 5667-1

STN EN ISOI Podzemná voda I ~vedený v tabuľke vrty
bodová vzorka 5667-33 studne

STN ISO 5667-11v rozsahu
STN ISO 5667-14akreditácie
(PP ENY 030)
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