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Príloha j e neoddeliteťnou sítčasťou
uvedeného osvedčenia

Rozsah akreditácie

Názov akreditovaného subjektu: Enviroservis, §. r. o.
Priemyselná 12

965 63 Žiar nadHronom

Laboratórium s fixným rozsahom

abul'ka rávnené technické činnosti (meranie emisií

cÉ

)N

tr

Obiekt skúšky zavedená metóda

Ostatné špecifikáciePredmet /
Matrica /
prostredie

Vlastnosť /
Parameter /
Ukazovate|'l

Analvt

Princíp /
Druh /
Typ

označenie

1

Odpadové
plyny8)

tuhé znečisťujúce
|átky (TZL)

manuálna
gravimetrická
metóda

STN EN 13284-13)
(lPPleTZLlll04)

Rozsah'):
(0,5 až 6,4) mglm3
(6,5 až l9,9) mglm3
(20 až 50) mllm3

Neistota U(k=2) 
l): 

^

10.6,x +0,2) mgim'
(0, 1 3-x + 3,2) mglm3
29%

(20 až 1000) mgimj 29%

2 oxid siričitý (SO2)

NDIR

STN P CEN/TS
1,702l
STN ISo 7935|2\
(IPPle-PZLl2lj4)

Rozsah l),

(8 až 8 580) mgim3
Neistota U,!=r)"
5%
6%

lU,

3
oxid uhol'natý
(Co)

STN Iso 15058
STN ISo 120394)
(IPPle-PZL/2l04\

Rozsah l

(6 až 6 250) mglm3
Neistota Uk=r)"'.
5%

4
oxidy dusíka
vyjadrené ako NO2

clremilurnini-
niscencia

STN EN 14792
sTN ISo 108494)
(IPPlg-PZL/2/04\

Rozsah l

(3 až5 125)mglm3
Neistota Ug=z1'):
6%

5

plynné organické
látky vyjadrené
ako uhlík (TOC)

plameňovo-
ionlzačný
detektor (FlD)

STN EN l26l9
(IPP/e-TOC/ l 6i08)

Rozsah'/:
(0,4 až l000) mg/m3

Neistota U&=r)'''.
19%

6
fluór ajeho plynné
zlúčeniny
vyjadrené ako HF

potencio-
metria
s iónovo-
selektívnou
e|ektródou
(ISE)

STN ISo l57l3
(lPPle-HFl4l04)

Rozsah'):
(0,10 až0,40) mg/m3
(0,41 až 10 000)
mg/m3

Neistota Ult=zt'':
0,03 mg/m'
19 o/o

7
fluoridy v TZL
vy,jadrené ako F-

potencio-
metria
s iónovo-
selektivnou
elektródou
(ISE)

EPA Met. l3B
(IPPle-F13l04)

Rozsah l),

(0, l0 až 0,30) mg/m3
(0,3l až 680) rngán3

Neistota Ug.=z)'':
0,03 mg/m'
30 ?'o

8

plynné anorganické
zlúčeniny chlóru
vyjadrené ako HCl
(okrem Cl,)

spektro-
fotometria

STN EN l9l l
(IPP/e-HCl/ l 4i05)

Rozsah l).

(1 až 6,0) mg/m3
(6,1 až 5 000) mglm3

Neistota Ult:zt'
0,3 mg/m'
5%

9
amoniak a jeho
plynné zlúčeniny
vyiadrené ako NHl

spekh,o-
íbtometria

STN 83 4728-1,-2,-4
(IPP/e-NH.y'l5l05)

Rozsah']:
( l až 8,0) nrg/m3
(8,l až 400) mg/nr3

Neistota V(n=rl'''
0,6 mglm'
8%

10
oxidy síry
lyjadrené ako SO2 titrácia

STN EN l479l
(IPP/e-SO1l8/09)

Rozsah'):
(l l až 200) mg/m3
(20l až 5 000)
mg/m3

Neistota IJn=rl'):ll mg/m' _=:
5% 

7§oo*oon
i%\

11 kyslík (02) para-
magneticky

STN EN 14789
STN lso 120394)
(lPPle-PZL/2l04)

Rozsah:
(0,3 až l1,0)%
(11.1až25.0\%

il!,:):p,n,,rdk
0,5 %l\7 \.Ý"\^ I'^,?

Wý

)

,)
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Príloha j e neoddeliteťnou sťtčasťou

Poznámky:
l) Hmotnostná koncentrácia^znečisťujúcej látky v odpadovom plyne vpoložkách l až4 a6ažl0 v mglm3 aobjemový prietok plynu

vuzavretom potrubí vm3/s sú vyjadrené pri teplote OoC, tlaku l01,3kPa v suchom plyne. Hmotnostná kbncenirácia plynnY,ch

_ organickýchlátokvpoložke5jevy,jadrenápriteploteO"C,tlakul01,3kPavovlhkomplyne.
2) Charakteristická neistota pre daný rozsah merania, ktorá je dosiahnutel'ná za štandardnýcň po<lmienok predpisaných uvedenou metodikou

a zavedenými postupmi merania, rl,jadrená ako rozšírená neistota s faktorom pokrytia k : 2 pri 95 % štatistickej pravdepodobnosti pre
_. príslušný rozsah odberu vzorky alebo merania vjednotkách ako meraná veličina, ak v tabul'ke nieje uvedené inak.
3) STN EN 13284-| sa uplatňuje ako štandardná referenčná metodika aj pre pdpady, ak v súhlasě, povolení alebo dokumentácii objektu
,. oprávneného merania je uvedená metodika podl'a STN ISO 9096 alebo pre plynové turbíny uvedená metodika podl'a STN ISO l l 042- 1 .a)Metodika podl'a noriem STN ISO 12039 a STN lSO 10849 v položkách 3,4 a l1 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
pdslušného zdroja znečisťovania.

5) Rozsah a neistota sú vyjadrené ako objemový zlomok v percentách.
Ó) Charakteristická neistota hmotnostného toku pre úroveň koncentrácteTZL (20 až 1000) mg/m3. Pre nižšie koncentrácie TZL sa neistota

určí ako odmocnina kvadratického súčtu príspevku neistoty stanovenia koncentrácie TZLpo<ll'a vzťahu vpoložke l apdspevku neistoty
merania objemového prietoku podl'a položky 14.

i; Vyja<lrouanie názorov a interpretácií.
8) Diskontinuálne meranie emisií podl'a STN EN l5259.
9; Odberje integrálnou súčasťou metódy.
l0; Sféra uplatnenia - odbor oprávnenej technickej činnosti podl'a § 20 ods. l písm. a) prvého bodu zákona č. l37l20l0 Z. z. o ovzduši

v zneni neskorších predpisov, výkon činnosti uzákaznika,
"; Sféra uplatnenia - odbor oprávnenej technickej činnosti podl'a § 20 ods. l pism. a) tretieho bodu zákona č.l3'7l20l0 Z,z. oovzduši

v zneni neskorších predpisov, výkon činnosti u zákaznika.
|2; Pre oprávnené meranie sa požiadavky na meranie v teréne a kontrolu/platnosť výsledku uplatňujú po<ll'a STN P

§

ll y
ll ů

R

uvedeného osvedčenia

§l
!
>N

o
Fr

obiekt skúšky zavedená metóda

Ostatné špecifikáciePredmet /
Matrica /
prostredie

Vlastnost'/
Parameter /
Ukazovatel'/

Analvt

Princíp /
Druh /
Typ

označenie

l2

Odpadové
plyny8)

oxid uhličitý (CO2) NDIR STN ISo 12039
(lPPle-PZLl2l}4)

Rozsah:
(l až20)%

Neistota U,u=r,'),
1oÁ4l

l0)

13
rýchlosť prudenia
plynu

Pitot-
prandtlova

sonda -
dvnamický tlak

STN EN ISo l69l l-
1|4)

sTN ISo 1078015)

(IPP/e-SRV/5/04)

Rozsah:
(3,0 až 5,0) m/s
(5,1 až 50,0) m/s

Neistota Ug=z1'):
5%
l0%

) lU)

l4 objemový prietok
plynu

meranle
prierezu
potrubia,
vÝoočet

Rozsah:
(0,t0 až 0,30) m3/s
(0,31 až 565) m3/s

Neistota tJtt:zt ''i
0,02 m'/s
6%

t5
vlhkosť -
objemový diel H2O
pár

kondenzačno-
adsorpčne;
gravimetricko-
adsorpčne

STN EN 14790
(IPP/e-W6/04)

Rozsah:
(0,4 až l0,0) %
(l1,1až25,0)%
(25,1 až 38,0) %
(38,1 až 50,0) %

Neistota |)p,=z1'):

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

16

stacionárne
zdroje
znečisťovania

, ,, 8)
oVZdusla

hmotnostný tok -
TZL

výpočet
z položiek
l a14

sTN EN ISo l l77l
(IPP/e-HT/1 0/04)

Rozsah:
(0,0002 až 3 500
kg/h)

Neistota Uk=r)"
30%

hmotnostný tok -
F'vTZL

výpočet
zpoložiek
7 a14

3l%

hmotnostný tok -
plynné organické
látky vyjadrené
ako TOC

výpočet
z položiek
5a14

20%

hmotnostný tok -
ostatné
znečisťujúce látky

qipočet
zpoložiek
(2,3,4,6),
(8,9,l0)
a14

10%

predchádzajúca metodika STN ISO 9096.
15) Pre plyny s približne rovnakou hustotou ako vzcluch.

§

SNAS
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Príloha j e neoddeliteťnou súčast'ou

v6d

uvedeného osvedčenia

osobv spósobilé wiadrovat' n a inte o e meranra eml§l
Meno a priezvisko, tituly Spósobilosto vyjadrovat' názory a interpretácie -

- číslo položkv v rozsahu akreditácie

Milan Chovanec, Ing. Tabufka 1,položky 1 až16

Peter Jenófi Tabul'ka l, položky l až 16

abul'ka 2: S

cn

>N

Pr

Objekt skúšky zavedená metóda

Ostatné
špecifikácie

Predmet i
Matrica /
prostredie

Vlastnost'/
Parameter /
ukazovatelo /

Analyt

Princíp /
Druh /
Typ

označenie

1

Podzemné,
powchové
a odpadové vody

pH potenciometria STN EN ISo 10523
GP ENV 004/oH)

) elektrolytická vodivosť pri
25,C

konduktometria
STN EN 27888
(PP ENV 005/EK)

3
nerozpustené látky sušené
NLros

gravimetria

STN EN 872
(PP ENV 00l/r{L)

4
ro4pustené látky
- sušené RLlg5
- žíhané RL..n

sTN 75 7373

eP E}n/ 002/RL,
PP ENV 002/RAS)

sírany
PP ENV 008/So4
(Ll)

6 fluoridy potenciomeřia ISE sTN ISo 10359-1
GP E].n/ 006)

7 celkový fosfor

spektrofotometria

STN EN ISo 6878
(PP ENV 0l0/P)

8
amónne iónyNHa*
a amoniakálny dusík N-NHa

STN ISo 7l50-1
(PP ENV 0I6ATH4)

9 hliník STN ISo 10566
(PP ENV 018/Al)

10 alkalita KNIq,5

odmerná analýza

STN EN ISo 9963-1
(PP ENV 01lNK)

11
chemická spotreba kyslíka
dvojchromanom CHSKc.

sTN 75 7376
sTN ISo 6060
(PP Et.{'ý 012/CHSK)

12
biochemická spotreba
kyslíka BSKs

STN EN 1899-1
(PP ENV 013/BSK§)

13 vápnik STN ISo 6058
(PP ENV Ol4lCa)

14
suma Ca + Mg
(tvrdosť)

STN ISo 6059
(PP B].n/ 0l5/Tc)

15 chloridy STN ISo 9297
(PP ENV 007/Cl)

Poznámky:
Ll - pracovný po§tup bol vypracovaný podťa noímy STN ISO 9280, ktorá bola zrušená.
ISE - iónovo-selektívna elektróda

:Al2Ir.
9

§ffii
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Príloha j e neoddelitelhou s{tčast'ou
uvedeného osvedčenia

Tabuloka 3: Odber vzoriek - Oprávnené technické činnosti (meranie emisií)

)N
o
oi

Objekt Metóda

Ostatné
špecifikáciePredmet vlastnosto

Miesto
odberu

Druh /
Princíp označenie

1

Odpadové
plyrry')

znečisťujúce
látky v tuhom
skupenstve -
položka l
v tabuťke 1

poťubie

odber na irlter

gravimetrická
izokinetická metóda

STN EN 13284-1
(|PPle-TZLlll04)

2) 3) 4)
)

2

anorganické
látky vo forme
plynov apár -
položky 6, 8, 9
a 10 v tabuťke 1

absorbcia do
absorpčného roztoku

STN ISo l57l3
(IPPle-HF/4/04)

sTN EN l91 l
(IPP/e-HCVl4/05)

STN 83 4728-1,-2
(IPP/e-NH3/l5l05)

STN EN 1479l
(IPP/e-SOz/l8/09)

2) 3) 4)

3

fluoridy v TZL
vyjadrené ako F-

- položka7
v tabuťke l

odber na filter

gravimetrická
izokinetická metóda

EPA Met, 13 B
sTN EN 13284-|
(IPPle-F13l04)

2) 3) 4)

4

vlhkosť -
objemový diel
HzO par-
položka 15

v tabuťke 1

kondenzačno-adsorpčne
STN EN 14790
(IPP/e-W/6/04) 2) 3)

Pozrrámky:

]) Distontinuálne meranie emisií podťa STN EN t525g.

i) Vyjaarova nie názorov a interpretacií.
') Sfera uplatnenia - odbor oprávnenej technickej činnosti podťa § 20 ods.

o ovzduší v znenineskorších predpisov, výkon činnostiu zákaznka.
a; Sfera uplafirenia - odbor oprávnenej technickej činnosti podťa § 20 ods.

o ovzduší v zneni neskorších predpisov, výkon činnosti tl zákazníka.

písm. a) prvého bodu zákona č. 13712010 Z. z.

písm. a) tretieho bodu zákona č. 137 /2010 Z. z.

Osoby sp6sobilé vyjadrovať názory a interpretácie (odbery vzoriek - oprávnené merania emisií)

Meno a priezvisko, tituly Spósobilosto vyjadrovat' názory a interpretácie -
- číslo položky v rozsahu akreditácie

Milan Chovanec, Ing. Tabulka 3,položky l až4

Peter Jenófi Tabul'ka 3, položky 1 až 4

3ffil
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Príloha je neoddelitelhou stitčast'ou
uvedeného osvedčenia

Odbera 4: vzoriek -

1 povrchová voda

odber na výkon
skúšok uvedený
v rozsahu
akreditácie,
neakreditovaných
skrišok a slóšok
vykonávaných
v subdodávke

povrchové
toky,
vodné nádrže

bodová vzorka

STN EN ISo 5667-1,-3,-6,-
l4
STN ISo 5667-4
(PP ENV 030)

2 Odpadová voda

kanalizaěné
stavby,
technologické
stavby, ČOV,
vyústenia

bodová vzorka
časovo
proporcionálna
a prietokovo
proporcionálna
zlievanávzorka

STN EN ISo 5667-1,-3,-14
STN ISo 5667-10
(PP ENV 030)

3 podzemná voda vrty,
studne

bodová vzorka
STN EN ISo 5667-1,-3,-14
STN ISo 5667-11
(PP ENV 030)

,< {< {<

ffi

cl!

>N

otr

Objekt Metóda
Ostatné

špecifikáciePredmet Vlastnost' Miesto
odberu

Druh /
Princíp označenie


