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Protokol o skúškach vzorky č. 1974/22 

2.Zákazník IČO:00610968 

RÚVZ so sídlom v Trenčíne, Nemocničná č.4., Trenčín, PSČ 91104 

3.Kde odobraná 4.Kým a kedy odobraná 

Firma Zelená voda Gašpárek, Cichovský 
osoba 

čas 11:37 miesto štrkovisko 
dňa 20/06/22 objekt pláž Bolt 

ulica 

~~~s 
Reg. No. 067/S-153 

Akr akreditovaná metóda 
Nie neakreditovaná metóda 

obj. 

5. Príjem vzorky 

centrálny príjem 

čas 13:00 
dňa 20/06/22 
stav súhlas 

osada časť Zelená voda Akreditácia 1 odber vzoriek: Nie 
obec Nové Mesto nad Váhom -- skúšky: viď. bod 8 

6.0značenie vzorky 7.Číslo vzorky registračné : 

Nové Mesto nad Váhom, Rekreačná oblasť- Zelená vo~a, plážovisko BOLT, mólo 

voda kúpalisko prírodné 

Vyhláška MZ SR č.308/2012 Z.z. 

analýza začatá dňa 20/06/22 

a.Výsledky skúšok 
# ukazovateľ 

celkový dusík 
farba senzoricky 
fosfor celkový 
nasýtenie vody kyslíkom 
plávajúce znečistenie 
priehľadnosť 

reakcia vody 
teplota vody 

Escherichia coli 
chlorofyl a 
cyanobaktérie 
črevné enterokoky 

1 
dozor štátny 

analýza ukončená dňa 22/06/22 

jednotka hodnota metóda neistota 

[mg/I] < 0.5 ŠPP - 11/11 % 

[mg/I] 10 ŠPP - 13/II 

[mg/I] < o.os ŠPP- 19/11 % 

%nasýtenia 102.8 ŠPP - 6/11 

[] negatívn,e senzorická 

[m] 2 
[] 8.27 ŠPP - 22/11 ± 0.2 

[OC] 24.3 ŠPP- 88/II ± 0.3 

KTJ/lO0ml 50 ŠPP - 4/III %18 

[µg/I] 3.9 ŠPP - 10/IV 

[bunky/ml] 60 ŠPP - 11/IV 

KTJ/l00ml 17 ŠPP - 3/III %19 

reg#46353 

ext# HŽPaZ 

int# CP-3571 

Q) 

limit Q) limit© AkrKdeSub min max OO!M N 

Akr nemá 

Akr nemá 

Akr nemá 

Nie 80 nemá 

NieTer nemá 

NieTer 1 

Akr nemá 

AkrTer nemá 

Akr 1000 

Nie 50 

Nie nemá 

Akr 400 

2018-4 wptvydsx 
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Prehlásenie 
- výsledky skúšok sa týkajú iba skúšaných vzoriek 
- protokol možno reprodukovať iba celý 

Legenda 
OCHFA ŽaPP Oddelenie fyzikálnych a chemických analýz životného a pracovného prostredia 
© Upozornenie: vyhláška, limity a ich prekročenie 

(j) , 
9.Sprava 

Počasie: slnečno. 

Odpad vizuálne: negatívny 
Plávajúce znečistenie- vizuálne: negatívne 
Cyanobaktérie- vizuálne- negatívne. 
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Akr akreditovaná metóda 
Nie neakreditovaná metóda 

Legenda 
< pod LOQ 
M medzná hodnota 
I indikačná hodnota 
O odporúčaná hodnota 

Akr akreditovaná metóda 
Kde Ter terén/laboratórium 
Sub cudzia subdodávka 

N najvyššia medzná hodnota 
V vyhovuje 
ŠPP štandardný pracovný postup 

D.D. : Peridinium aciculiferum, Stephanodiscus sp., Peridinium cinctum, Tetraedron. 
Neakreditovaný odber RÚVZ Trenčín. 
'=s=====================a====================' 
Schválil: 
Vybavuje: 

RNDr. Branislav Cích vedúci L RÚVZ 
Bc. I.Adamcová, Mgr.S.Vlková 
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Voda určená na kúpanie (VUK) 
Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom 

Odberné miesto: plážBeach Bar Zelená voda (pôvodne pláž Bolt) 

• Výsledky monitorovania VUK - kúpacia sezóna 2022 

Dátum odberu Hodnotenie 

20.06.2022 Vzorka vody v čase odberu vyhovovala požiadavkám 
predsezónny odber vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z. 

11.07.2022 

25.07.2022 

08.08.2022 

22.08.2022 

Výsledky monitorovania VUK Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom 
pre kúpaciu sezónu 2022 sú aktualizované na stránkach Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne www.ruvztn.sk . 

V rámci lokality Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom nie je v súčasnosti 
prevádzkované žiadne prírodné kúpalisko (v zmysle Vyhlášky MZ SR 
č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody 
a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov 
a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku). 
Vzhľadom na uvedené, aj napriek pravidelnému monitorovaniu kvality vody 
určenej na kúpanie, je na lokalite kúpanie na vlastné riziko. 


