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PROTOKOL 0 SKÚŠKE Č . 467/2019
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Č íslo vzorky : B250/2019

Objednávatel' : Výroba Medzistienok s.r.o. Gottwaldova 67/37 991 06 Želovce I ČO : 47535407
Majitel' : objednávatel'
1x vz. včelí vosk
Predmet skúšky:
Dátum odberu : 18.1.2019
Vzorky odobral : Objednávatel'
čas: 10:20
Dátum prevzatia skúšobnej vzorky do laboratória : 21.1.2019
Spôsob doru čenia : Poštou
Dátum ukončenia skúšok : 25.1.2019

VÝSLEDKY SKÚŠOK

Č .vzorky

označenie vzorkV

B250/2019

1 x vz. včelí vosk - medzistienka

Cieleným vyšetrením sa v dodanej vzorke prítomnos ť mikroorganizmu Paenibacillus larvae nepotyrdila.

Použité metódy:
ŠPP 2.3.33

Bakteriologické vyšetrenie v čiel, ich vývojových štádií a v čelích produktov. Príloha č.1: A
Rod Paenibacillus

Prehlasujeme, že výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu skušky a nenahrádzajú rozhodnutia orgánov štátneho
odborného dozoru. Tento protokol móže byt' reprodukovaný iba celý, po častiach len s písomným súhlasom
skúšobného laboratória. Neistota merania je stanovená v súlade s platnými technickými predpismi. Meradlá a
meracie zariadenia použité na skúšky boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov.
SA/SN - takto ozna čené skúšky sú vyšetrené formou subdodávky a sú/nie sú akreditované
* - vzorky mimo limit

č íslo dokumentu: 496

Štátny veterinárny a potravinový ústav
List č. 2 /2
Veterinárny a potravinovy ústav v Dolnom Kubíne - skúšobné laboratórium Dolný Kubín

Protokol o skúške č . 467/2019
Dátum vystavenia protokolu :
Za správnost' :

25.1.2019
Mojžišová And a, Ing., PhD.

Protokol o skúške dostane :

1x Výroba réstienok s.r.o., Gottwaldova 6 -7/37, 991 06 želovce
2x archív
štátny veterinárny a potwinový
Vetehnarny a petravinový

v Dofmra Kí

Jánokov4 1611/50

0.2f-3
Protokol o skúške schválil .
r. Peter Mydlo
riaditel' VPú

č íslo dokumentu: 496
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e-mail: marketing.rs@alsglobal.com

ALS

AfN - alcreditovaná skáškaineakreditovaná skUška

PROTOKOL 0 SKISKACH č. 1149/2019
Počet výtlačkov : 3
Počet strán : 1
Strana 1/1
ŽIADATEĽ : VÝROBA MEDZISTIENOK s.r.o., Gottwaldova 67/37, 991 06 Želovce
IČO žiadate ľa : 47535407
Miesto a čas odberu: Želovce, 24.1.2019
Vzorka : medzistienka
odber vykonal žiadate ľ, rozsah vyšetrenia pod ľa požiadavky žiadatel'a
24.1.2019
24.1.2019

Dátum prevzatia skúšobnej vzorky do laboratória :
Dátum vykonania skúšok a vystavenia protokolu:
Nález platí len pre doru čenú vzorku.
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Hodnoteny ukazovatel

Metóda

Enterobacteriaceae
Paenibacillus larve
Salmonella sp. / 25 R

STN EN ISO 21528-1, STN EN 2152

Použité skratky :

ŠPP 2.3.33

SA

STN EN ISO 6579-1

A

STN Slovenská technická norma,
-

ŠPP - štandardný

Jednotka

Typ
skušky
A

KTJ/
-

Hodnota
<1.10I
neprítomný
nezistené

pracovny postup. KTJ kolóniu tvoriace jednotky
-

SA - subdodávka akreditovaná
V prípade neistoty sa jedná o rozšírenú kombinovanú neistotu merania, koefIcient rozšírenia k = 2
(s pravdepodobnosťou 95 %), nezahrňuje neistotu vzorkovania
Odchýlky od skúšobných metód: nie sú
Tento protokol m čže byť reprodukovaný inak ako celý len s plsomným súhlasom skúšobného laboratória.
Výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu.skúšky a nenahrádzajú rozhodnutia orgánov štátného odborného dozoru.
Laboratórium je akreditované SNAS, ktorý je signatárom ILAC MRA v oblasti akreditácie laboratóril

Schválil :

Vyhotovil a za správnosť zodpovedá: Štefáni
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Ing. Ľuboš Fraňo
riaditeľ skúšobného laboratória

Neistota
merania
-

