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363
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
z 12. augusta 2010
o monitorovaní emisií, technických poiadaviek
a veobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov
zneèisovania ovzduia a kvality ovzduia v ich okolí

Ministerstvo pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ïalej
len ministerstvo) pod¾a § 33 písm. i) zákona
è. 137/2010 Z. z. o ovzduí (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Predmet vyhláky
Táto vyhláka ustanovuje
a) monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov
a kvality ovzduia v ich okolí,
b) spôsob a poiadavky na zisovanie a preukazovanie
mnostva vypúaných zneèisujúcich látok,
c) spôsob a poiadavky na zisovanie a preukazovanie
údajov o dodraní urèených emisných limitov,
d) spôsob a poiadavky na zisovanie a preukazovanie
údajov o dodraní urèených technických poiadaviek a urèených veobecných podmienok prevádzkovania,
e) spôsob a poiadavky na monitorovanie a preukazovanie kvality ovzduia prevádzkovate¾mi stacionárnych zdrojov,
f) náleitosti protokolov z kontinuálneho monitorovania emisií,
g) náleitosti protokolov z kontinuálneho monitorovania kvality ovzduia.
§2
Monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov
a kvality ovzduia v ich okolí
(1) Monitorovaním emisií zo stacionárnych zdrojov
zneèisovania ovzduia (ïalej len stacionárny zdroj)
sa zisujú a preukazujú údaje o
a) mnostve zneèisujúcej látky vypustenej zo stacionárneho zdroja do ovzduia (ïalej len mnostvo
emisie),
1

b) dodriavaní emisných limitov, technických poiadaviek a veobecných podmienok prevádzkovania (ïalej len emisná poiadavka), ktoré sú
1. ustanovené osobitným predpisom,1)
2. urèené obvodným úradom ivotného prostredia
pod¾a § 26 alebo § 31 ods. 2 zákona, v súhlase alebo v rozhodnutí, alebo
3. urèené v integrovanom povolení.2)
(2) Na úèely zisovania a preukazovania údajov o dodraní ustanovenej alebo urèenej emisnej poiadavky
sa zisuje hodnota fyzikálno-chemickej velièiny, ktorou
je vyjadrená prísluná emisná poiadavka (ïalej len
emisná velièina), ktorá musí by reprezentatívna a vedecky odôvodnená.
(3) Hodnota emisnej velièiny sa monitoruje
a) technickým výpoètom reprezentatívnej hodnoty
emisnej velièiny alebo jej najvyej technicky monej
hodnoty (ïalej len technický výpoèet),
b) diskontinuálnym oprávneným meraním, ktoré vykonáva oprávnená osoba pod¾a § 20 ods. 2 zákona
a ktorého vykonanie sa oznamuje príslunému orgánu ochrany ovzduia pod¾a § 15 ods. 1 písm. q) zákona (ïalej len diskontinuálne meranie); diskontinuálne meranie sa èlení na
1. jednorazové oprávnené meranie, ktoré sa vykoná
len jeden raz (ïalej len jednorazové meranie),
2. periodické oprávnené meranie, ktoré sa vykonáva
v pravidelných intervaloch (ïalej len periodické
meranie),
c) kontinuálnym meraním, ktoré sa vykonáva s pouitím automatizovaného meracieho systému emisií
pod¾a § 15 ods. 1 písm. h) zákona.
(4) Spôsob a poiadavky monitorovania mnostva
emisie a údajov o dodraní emisnej poiadavky sa èlenia pre
a) zariadenie na spa¾ovanie palív, piestový spa¾ovací

) Napríklad vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 358/2010 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické poiadavky a veobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa pouívajú organické rozpúadlá, a monitorovanie ich emisií, vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky è. 361/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické poiadavky a veobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov zneèisovania ovzduia prevádzkujúcich zariadenia pouívané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob
a poiadavky na zisovanie a preukazovanie údajov o ich dodraní, vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduí.
2
) § 8 ods. 6 zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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motor, zariadenie na nepriamy procesný ohrev a plynovú turbínu (ïalej len energetické zariadenie),
spa¾ovòu odpadov alebo zariadenie na spoluspa¾ovanie odpadov (ïalej len zariadenie na spa¾ovanie
odpadov),
stacionárny zdroj, jeho èas alebo zariadenie iné ako
energetické zariadenie alebo zariadenie na spa¾ovanie odpadov (ïalej len technologický zdroj),
stacionárny zdroj, jeho èas alebo zariadenie, ktoré
má úèelový charakter a na jednom mieste sa prevádzkuje doèasne (ïalej len prenosný zdroj),
zálonú, pièkovú, nábehovú a inú obdobnú obèas
vyuívanú èas stacionárneho zdroja vrátane záloných, nábehových a iných obdobných palív, ktorej
úèel vyplýva z dokumentácie a z ktorej sa zneèisujúca látka môe pod¾a platnej dokumentácie odvádza do ovzduia 500 hodín a menej za rok (ïalej len
obèasný zdroj).

(5) Monitorovaním kvality ovzduia v okolí stacionárneho zdroja pod¾a § 15 ods. 1 písm. i) zákona sa zisujú
a preukazujú údaje o dodriavaní limitných hodnôt
a zisujú ïalie údaje o parametroch kvality ovzduia,
ktoré
a) ustanovuje osobitný predpis,3)
b) sú urèené v súhlase, v rozhodnutí alebo v integrovanom povolení.
(6) Kvalita ovzduia v okolí stacionárneho zdroja sa
monitoruje
a) kontinuálnym meraním hodnôt velièín, ktorými je
vyjadrená prípustná úroveò zneèistenia ovzduia,
a súvisiacich meteorologických parametrov na stálych miestach,
b) periodickým meraním velièín pod¾a písmena a), ktoré sa vykonáva pravidelným periodickým vzorkovaním alebo periodickým meraním na stálych miestach,
c) indikatívnym oprávneným meraním kvality ovzduia (ïalej len indikatívne meranie), ktoré sa vykonáva obèasným vzorkovaním alebo obèasným meraním na stálych miestach,
d) periodickým meraním alebo indikatívnym meraním
obsahu iných zneèisujúcich látok v ovzduí alebo
na iných miestach ako pod¾a písmena a),
e) èasovo obmedzeným prieskumným oprávneným
meraním kvality ovzduia (ïalej len prieskumné
meranie), ktorým sa zisuje potreba a spôsob monitorovania velièín pod¾a písmen a) a d) a vhodnos
umiestnenia alebo poètu stálych meracích miest
1. kvality ovzduia pred uvedením a po uvedení nového stacionárneho zdroja do prevádzky,
2. vplyvu jestvujúceho stacionárneho zdroja na kvalitu ovzduia v jeho okolí,
f) kombináciou spôsobov pod¾a písmen a) a e).
3
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§3
Spôsob a poiadavky na zisovanie a preukazovanie
mnostva vypúaných zneèisujúcich látok
(1) Mnostvo emisie sa zisuje pre zneèisujúcu látku,
a) pre ktorú je ustanovená alebo urèená emisná poiadavka alebo poiadavka na zisovanie mnostva
emisie,
b) ktorá vzniká z paliva, suroviny alebo inej obdobnej
látky, pre ktorú je ustanovená alebo urèená emisná
poiadavka alebo poiadavka na zisovanie mnostva emisie,
c) ktorá podlieha poplatkovej povinnosti,4)
d) pre ktorú je urèený národný emisný strop.5)
(2) Mnostvo emisie sa zisuje ako súèet mnostiev
zneèisujúcej látky, ktoré sú vypustené do ovzduia
z celého stacionárneho zdroja, vetkými spôsobmi, poèas vetkých výrobno-prevádzkových reimov a ïalích
nevýrobných stavov a èinností vrátane mimoriadnych
udalostí, ktoré za obdobie zisovania mnostva emisie
skutoène nastali; mnostvo emisie sa èlení pod¾a poplatkových reimov, ak ide o zneèisujúce látky, ktoré
podliehajú poplatkovej povinnosti.
(3) Mnostvo emisie poèas prevádzky stacionárneho
zdroja alebo jeho èastí v súlade s dokumentáciou sa
zisuje postupom schváleným pod¾a § 26 ods. 3
písm. b) zákona s prihliadnutím na poiadavky, ktoré
sú uvedené v prílohe è. 1.
(4) Postupy výpoètu mnostva emisie a ich poradie
pod¾a technickej odôvodnenosti sú:
a) výpoèet pod¾a jednoznaènej emisnej závislosti, ak
závislos, ktorej charakteristiky sú uvedené v prílohe è. 1, vyplýva z vlastností technológie,
b) automatizovaný výpoèet, ak sa údaje o dodraní urèených emisných limitov a o mnostve emisie zisujú
kontinuálnym meraním s pouitím automatizovaného meracieho systému emisií pod¾a § 7,
c) výpoèet s pouitím reprezentatívneho individuálneho emisného faktora alebo reprezentatívneho hmotnostného toku, ak sa dobrovo¾ne na úèely výpoètu
mnostva emisie zisujú periodickým meraním,
d) výpoèet s pouitím emisného faktora, ktorý sa zisuje periodickým meraním na úèely preukázania dodrania urèeného emisného limitu, ak je z h¾adiska vypusteného mnostva emisie reprezentatívny,
e) výpoèet s pouitím hmotnostného toku alebo koncentrácie, ktoré sa zisujú periodickým meraním na
úèely preukázania dodrania urèeného emisného limitu, ak sú z h¾adiska vypusteného mnostva emisie
reprezentatívne,
f) výpoèet pod¾a veobecnej emisnej závislosti uverejnenej vo vestníku ministerstva a hodnôt parametrov
palív, surovín a technicko-prevádzkových zariadení,
ak hodnoty parametrov sú z h¾adiska vypusteného
mnostva emisie reprezentatívne; týmto výpoètom je
súèasne zoh¾adnené aj mnostvo emisie poèas nábe-

) Vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 360/2010 Z. z. o kvalite
ovzduia.
4
) Zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení neskorích predpisov.
5
) § 17 ods. 2 písm. a) zákona è. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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hov, zmeny výkonu a odstavení pod¾a uverejnených
podmienok,
výpoèet s pouitím veobecného emisného faktora,
ktorý je uverejnený vo vestníku ministerstva, a hodnôt parametrov pod¾a písmena f), ak hodnoty parametrov sú z h¾adiska vypusteného mnostva emisie
reprezentatívne; týmto výpoètom je súèasne zoh¾adnené aj mnostvo emisie poèas nábehov, zmeny výkonu a odstavení pod¾a uverejnených podmienok,
výpoèet pod¾a emisnej závislosti alebo s pouitím
emisného faktora, ktoré sú publikované v technických normách, smerniciach, pokynoch, návodoch
a iných obdobných dokumentoch vydaných alebo
vyhlásených kompetentným normalizaèným orgánom, orgánom alebo odbornou intitúciou Európskej únie a jej èlenských tátov, Organizácie Spojených národov, medzinárodnej zmluvy alebo
medzinárodného dohovoru, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo inou medzinárodne akceptovanou environmentálnou organizáciou, agentúrou
alebo odborným zdruením, a hodnôt parametrov
pod¾a písmena f), ak hodnoty parametrov sú z h¾adiska vypusteného mnostva emisie reprezentatívne,
iný vhodný postup výpoètu, ktorý vyplýva z vlastností technológie, vrátane výpoètu z hodnôt urèených emisných limitov alebo iného obdobného
odborno-technického odhadu, ktorý v najvyej
miere spåòa poiadavky, ktoré sú uvedené v prílohe
è. 1 v prvom bode,
kombinácia postupov, ktoré sú uvedené v písmenách a) a i).

(5) Reprezentatívny individuálny emisný faktor pod¾a odseku 4 písm. c) alebo reprezentatívny hmotnostný tok pod¾a odseku 4 písm. e), ak nie je urèené inak
v súhlase alebo v rozhodnutí, sa zisuje
a) jednorazovým meraním, ak ide o prípady pod¾a § 6
ods. 1, alebo
b) periodickým meraním v intervale, ktorý je
1. es kalendárnych rokov, ak ide o zneèisujúce
látky a technologický zdroj pod¾a § 6 ods. 4
písm. c) alebo energetické zariadenie pod¾a § 8
ods. 3 písm. c),
2. 36 mesiacov, ak ide o prenosný zdroj,
3. tri kalendárne roky v ostatných prípadoch ako
pod¾a prvého a druhého bodu.
(6) Na diskontinuálne meranie reprezentatívneho individuálneho emisného faktora alebo reprezentatívneho hmotnostného toku sa uplatòujú poiadavky na zisovanie údajov o dodraní emisného limitu, ktorý je
vyjadrený ako limitný emisný faktor alebo ako hmotnostný tok diskontinuálnym meraním, ktoré sú uvedené v § 4, 6 a 13 okrem vo¾by reprezentatívneho
výrobno-prevádzkového reimu.
(7) Mnostvo emisie sa vypoèíta vybraným postupom
pod¾a odseku 4, ktorý v závislosti od vlastností
výrobno-prevádzkového reimu alebo nevýrobného
stavu v najvyej miere spåòa poiadavky, ktoré sú uvedené v prílohe è. 1 v prvom bode alebo ich kombináciou,
ak
a) ide o výrobno-prevádzkové reimy a nevýrobné stavy, pre ktoré nie sú postupy výpoètu mnostva emisie schválené pod¾a odseku 3,
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b) sa vypustené mnostvo emisie nezistí urèeným spôsobom,
c) je kontinuálne meranie nefunkèné alebo nie je v prechodnom období naintalované a poèas prechodného obdobia do vydania súhlasu na prevádzku automatizovaného meracieho systému emisií.
(8) Podrobnosti o poiadavkách na postup výpoètu
mnostva emisie, o jednoznaènej emisnej závislosti
a o zisovaní reprezentatívneho individuálneho emisného faktora a reprezentatívneho hmotnostného toku
sú uvedené v prílohe è. 1; poiadavky na reprezentatívnos individuálneho emisného faktora alebo hmotnostného toku sa uplatòujú aj na hmotnostnú koncentráciu, odluèovaciu úèinnos alebo iný parameter emisií
a na reprezentatívne hodnoty vzahových parametrov
palív, surovín, technicko-prevádzkových zariadení alebo èasu prevádzky, ak sa na úèely výpoètu mnostva
emisie zisujú diskontinuálnym meraním.
§4
Spôsob a poiadavky na zisovanie a preukazovanie
údajov o dodraní urèeného emisného limitu
(1) Údaje o dodraní urèeného emisného limitu sa
zisujú spôsobom pod¾a § 5 a 9, ak neustanovuje inak
osobitný predpis1) alebo nie je urèené inak v súhlase,
v rozhodnutí alebo v integrovanom povolení alebo v odseku 2
a) po zábehu v skúobnej prevádzke technológie stacionárneho zdroja alebo jeho èasti (ïalej len zábeh
technológie), ak je potrebný; podmienka zábehu sa
neuplatòuje, ak ide o technický výpoèet,
b) po zábehu technológie po kadej zmene stacionárneho zdroja, jeho èasti alebo zariadenia, ktorá má
vplyv na emisie; premiestnenie prenosného zdroja
sa na úèely zistenia údajov o dodraní urèených
emisných limitov nepovauje za jeho zmenu,
c) po zmene urèeného emisného limitu alebo zmene
poiadaviek jeho dodrania osobitným predpisom,1)
rozhodnutím alebo integrovaným povolením v lehote
a spôsobom pod¾a odsekov 3 a 7,
d) ak osobitný predpis1) ustanoví nový emisný limit
alebo nové poiadavky jeho dodrania v lehote a spôsobom pod¾a odsekov 3 a 7,
e) v termíne urèenom v súhlase, ak ide o prípady pod¾a
§ 6 ods. 8,
f) pri prvom plánovanom spustení, zábehu, funkènej
alebo inej obdobnej prevádzkovej skúke alebo revízii obèasného zdroja.
(2) Údaje o dodraní urèeného emisného limitu sa
nezisujú, ak neustanovuje inak osobitný predpis1)
alebo nie je urèené inak v súhlase, v rozhodnutí alebo
v integrovanom povolení, alebo v prípade pochybnosti
pod¾a § 6 ods. 8 urèené inak, ak
a) ide o veobecný emisný limit a zneèisujúcu látku,
pre ktorú sa iadosou o vydanie súhlasu alebo integrovaného povolenia (ïalej len iados) bez pochybnosti preukáe, e sa v neèistenom odpadovom
plyne nevyskytuje alebo nemôe za iadnych okolností vyskytova v koncentrácii vyej ako 10 %
z hodnoty veobecného emisného limitu, najmä
vzh¾adom na vlastnosti technologického procesu
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alebo zariadenia, na fyzikálno-chemické vlastnosti
a látkové zloenie palív a surovín, na sledovanie látkového zloenia palív a surovín, monitorovanie údajov o prevádzke technologického procesu alebo zariadenia a na oznamovanie ich zmien,
ide o veobecný emisný limit a zneèisujúcu látku,
pre ktorú sa iadosou bez pochybnosti preukáe, e
reprezentatívnu alebo najvyiu monú hodnotu
emisnej velièiny nemono zisti ani oprávneným meraním, ani technickým výpoètom,
ide o energetické zariadenie a zneèisujúce látky
a palivá, ktoré sú uvedené v § 8 ods. 4,
ide o zariadenie na spoluspa¾ovanie odpadov a zneèisujúcu látku, pre ktorú sa iadosou preukáe, e
sú splnené predpoklady, ktoré sú uvedené v § 9
ods. 8 písm. d),
stacionárny zdroj, jeho èas alebo zariadenie nie je
poèas intervalu periodického merania v prevádzke
viac ako 500 hodín, ak sa to uvedie a odôvodní
v oznámení o dodriavaní emisných limitov pod¾a
§ 15 ods. 1 písm. e) zákona; uvedené sa neuplatòuje,
ak ide o
1. energetické zariadenie s menovitým tepelným príkonom 50 MW a vyím,
2. zariadenie na spa¾ovanie odpadov,
sa iadosou preukáe, e emisie zneèisujúcej látky
zo stacionárneho zdroja, z jeho èasti alebo zo zariadenia nie sú zniované v technologickom zariadení
na to urèenom alebo nemôu by ovplyvòované riadením výrobno-technologického procesu alebo stavom výrobno-technologických zariadení; uvedené sa
neuplatòuje, ak ide o zariadenia pod¾a písmena e)
prvého a druhého bodu.

(3) V prípadoch pod¾a odseku 1 písm. c) a d), ak osobitný predpis1) neustanovuje inak alebo nie je urèené
inak v súhlase, v rozhodnutí alebo v integrovanom povolení, dodranie zmeneného alebo nového emisného
limitu a splnenie zmenených alebo nových poiadaviek
sa zisuje a preukazuje
a) do urèeného intervalu periodického merania od termínu platnosti zmeneného alebo nového emisného
limitu, zmenených alebo nových poiadaviek jeho
dodrania, ak ide o interval periodického merania jeden rok a kratí a dodranie sa preukazuje
1. oznámením pod¾a odseku 8 písm. c) druhého
bodu,
2. technickým výpoètom alebo
3. správou o prvom periodickom meraní pod¾a § 20
ods. 8 zákona,
b) do roka od termínu platnosti zmeneného alebo nového emisného limitu a zmenených alebo nových poiadaviek jeho dodrania, ak ide o interval periodického merania dlhí ako jeden rok a dodranie sa
preukazuje
1. oznámením pod¾a odseku 8 písm. c) druhého bodu alebo
2. technickým výpoètom,
c) do dvoch rokov od termínu platnosti zmeneného alebo nového emisného limitu a zmenených alebo nových poiadaviek jeho dodrania, ak ide o interval
periodického merania dlhí ako jeden rok a dodranie sa preukazuje správou o periodickom meraní,
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d) od uvedenia stacionárneho zdroja alebo jeho èasti do
uívania po zmene, ktorou sa dosiahnu zmenené
alebo nové emisné limity, zmenené alebo nové poiadavky jeho dodrania, ak sa emisné hodnoty zisujú
kontinuálnym meraním a automatizovaný merací
systém emisií sa zmení alebo intaluje v rámci príslunej zmeny stacionárneho zdroja alebo jeho èasti
pod¾a odseku 4,
e) v lehote a spôsobom pod¾a odseku 7 do zmeny meracej èasti naintalovaného automatizovaného meracieho systému emisií alebo naintalovania nového
automatizovaného meracieho systému emisií pod¾a
odsekov 5 a 6,
f) pri prvej plánovanej prevádzke obèasného zdroja po
termíne platnosti zmeneného alebo nového emisného limitu, zmenených alebo nových poiadaviek jeho
dodrania.
(4) Ak sa automatizovaný merací systém emisií intaluje súèasne s technológiou stacionárneho zdroja
alebo v rámci zmeny stacionárneho zdroja alebo jeho
èasti, údaje o dodraní urèených emisných limitov
a mnostvo emisie sa kontinuálnym meraním zisujú
od uvedenia stacionárneho zdroja alebo jeho èasti do
uívania; ak sa automatizovaný merací systém emisií
intaluje samostatne, skúobná prevádzka automatizovaného meracieho systému emisií je jeden mesiac a
es mesiacov.
(5) Automatizovaný merací systém emisií sa zmení
alebo naintaluje a údaje o dodraní urèeného emisného limitu a mnostvo emisie sa zisujú kontinuálnym
meraním, ak poiadavka na zmenu alebo na naintalovanie automatizovaného meracieho systému emisií vyplynie z osobitného predpisu,1) ktorý neustanovuje
inak, alebo nie je urèené inak v súhlase, v rozhodnutí
alebo v integrovanom povolení, do
a) jedného roka od termínu platnosti zmeneného emisného limitu alebo zmenených poiadaviek jeho dodrania, ak ide o zmenu vyhodnocovacej èasti naintalovaného automatizovaného meracieho systému
emisií,
b) troch rokov od
1. termínu platnosti zmeneného emisného limitu
alebo zmenených poiadaviek jeho dodrania, ak
sa iadosou preukáe nutnos podstatnej zmeny
naintalovaného automatizovaného meracieho
systému emisií a ak sa iados podá v lehote prvého oprávneného merania pod¾a odseku 7,
2. termínu platnosti nového emisného limitu, ak ide
o naintalovanie nového automatizovaného meracieho systému emisií,
3. termínu platnosti emisného limitu pre nové stacionárne zdroje, ak ide o jestvujúce stacionárne
zdroje.
(6) Automatizovaný merací systém emisií sa zmení
alebo naintaluje a údaje o dodraní urèeného emisného limitu a mnostvo emisie sa zisujú kontinuálnym
meraním do troch rokov od roka nepreukázania alebo
pominutia dôvodov na nahradenie kontinuálneho merania periodickým meraním alebo pominutia dôvodov
na nezisovanie údajov o dodraní urèených emisných
limitov kontinuálnym meraním, ak osobitný predpis1)
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neustanovuje inak alebo nie je urèené inak v súhlase,
v rozhodnutí alebo v integrovanom povolení.
(7) Do vydania súhlasu na prevádzku naintalovaného automatizovaného meracieho systému emisií po
zmene jeho meracej èasti alebo do vydania súhlasu na
prevádzku nového automatizovaného meracieho systému emisií pod¾a odsekov 5 a 6 sa údaje o dodraní urèených emisných limitov preukazujú periodickým meraním v intervale pod¾a
a) § 6 ods. 4 písm. a), ak ide o technologický zdroj,
b) § 8 ods. 3 písm. a), ak ide o energetické zariadenie,
c) § 9 ods. 5, ak ide o zariadenie na spa¾ovanie odpadov.
(8) Dodranie emisného limitu sa preukazuje
a) technickým výpoètom, ktorého náleitosti ustanovuje § 5 ods. 5,
b) správou o diskontinuálnom meraní, ak sa hodnoty
emisných velièín zisujú diskontinuálnym meraním
pod¾a § 6, 8 a 9,
c) oznámením, ktoré okrem ustanovených informácií
pod¾a § 15 ods. 1 písm. e) zákona obsahuje aj
1. struèné zhodnotenie stavu a prevádzky stacionárneho zdroja, jeho èasti a zariadení s dôrazom
na skutoènosti, ktoré môu vies k zmene hodnôt
emisných velièín, ktoré boli zistené ostatným
technickým výpoètom alebo diskontinuálnym
meraním v rokoch, v ktorých sa nevykonáva diskontinuálne meranie,
2. informáciu o dodraní urèeného emisného limitu
pre nové stacionárne zdroje, ak ide o jestvujúce
stacionárne zdroje, o dodraní zmeneného emisného limitu, o splnení zmenených alebo nových
poiadaviek dodrania emisného limitu v prípadoch pod¾a odseku 1 písm. c) a d), ak ide o prvé
oznámenie a dodranie emisného limitu alebo
splnenie poiadaviek jeho dodrania vyplýva
z predchádzajúceho technického výpoètu alebo
z ostatnej správy o diskontinuálnom meraní,
d) protokolom alebo inou obdobnou správou o výsledku oprávneného merania emisnej hodnoty tandardnou referenènou metódou, ktoré bolo vykonané
ako súèas skúok automatizovaného meracieho
systému emisií, ak sa dodranie emisného limitu
zisuje kontinuálnym meraním a ide o prvú úplnú
kontrolu automatizovaného meracieho systému
emisií pod¾a § 11 ods. 3 písm. e),
e) protokolom z celoroèného vyhodnotenia kontinuálneho merania a èiastkovými protokolmi, v ktorých je
vyhodnotené nedodranie emisného limitu, ak nebol
dodraný.
§5
Technický výpoèet údajov
o dodraní urèených emisných limitov
(1) Údaje o dodraní urèených emisných limitov sa
zisujú technickým výpoètom, ak
a) to ustanovuje osobitný predpis,1)
b) sa iadosou preukáe, e mono vypoèíta reprezentatívnu hodnotu emisnej velièiny alebo najvyiu
monú hodnotu emisnej velièiny, ak nejde o stacionárnych zdroj pod¾a odseku 2.
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(2) Technický výpoèet sa neuplatòuje, ak ide o
a) energetické zariadenia a emisné hodnoty, ktoré sa
zisujú kontinuálnym meraním pod¾a § 8 ods. 1,
b) zariadenia na spa¾ovanie odpadov okrem monosti
preukázania predpokladov, ktoré ustanovuje § 9
ods. 8 písm. d), ak ide o spoluspa¾ovanie odpadov.
(3) Reprezentatívnu hodnotu emisnej velièiny mono
vypoèíta, ak emisie zneèisujúcej látky nie sú zniované v technologickom zariadení na to urèenom alebo riadením výrobno-technologického procesu, vo¾bou druhu a zloenia paliva, suroviny, najmä ak ide
o jednoznaènú emisnú závislos; technické poiadavky
jednoznaènosti emisnej závislosti sú uvedené v prílohe
è. 1 druhom bode.
(4) Najvyiu monú hodnotu emisnej velièiny mono vypoèíta z najvyie moného mnostva zneèisujúcej látky, ktoré môe pod¾a súèasného stavu poznania
prírodných a iných technických zákonitostí v príslunej technológii alebo procese vzniknú alebo sa uvo¾ni,
a zo tatisticky najniie moného objemového prietoku odpadového plynu, ak ide o koncentráciu; s vplyvmi
odluèovania alebo iného zniovania mnostva zneèisujúcej látky sa neuvauje.
(5) V iadosti pod¾a odseku 1 písm. b) sa okrem ustanovených náleitostí iadosti o vydanie súhlasu alebo
iadosti o vydanie integrovaného povolenia uvedie aj
úplný opis technického výpoètu, údaje o vetkých pouitých hodnotách velièín a koeficientov, údaj o presnosti výpoètu a o odbornej literatúre, ktoré sa vo výpoète pouili alebo na ktorých je výpoèet zaloený.
(6) Ak sa údaje o dodraní urèeného emisného limitu
zisujú technickým výpoètom, pre príslunú zneèisujúcu látku a miesto platnosti urèeného emisného limitu sa diskontinuálne meranie alebo kontinuálne meranie neuplatòuje, ak v odôvodnených prípadoch pod¾a
§ 6 ods. 8 nie je ustanovené inak.
§6
Diskontinuálne meranie údajov
o dodraní urèeného emisného limitu
(1) Údaje o dodraní urèeného emisného limitu sa
zisujú jednorazovým meraním alebo sériou jednorazových meraní, ak sa nezisujú technickým výpoètom a
a) ide o obèasné zdroje; uvedené neplatí pre obèasné
spa¾ovacie zariadenia so súhrnným menovitým tepelným príkonom 50 MW a vyím a obèasné zariadenia na spa¾ovanie odpadov pod¾a odseku 10,
b) vzniknú odôvodnené pochybnosti o správnosti technického výpoètu alebo o dodraní emisného limitu
pod¾a odseku 8.
(2) Údaje o dodraní urèeného emisného limitu sa
zisujú periodickým meraním, ak
a) sa nezisujú technickým výpoètom, jednorazovým
meraním alebo kontinuálnym meraním,
b) stacionárny zdroj, jeho èas alebo iné prísluné zariadenie je poèas urèeného intervalu periodického
merania v prevádzke najmenej 240 hodín, ak nie je
urèené inak v súhlase, v rozhodnutí, v integrovanom
povolení alebo v odsekoch 10 a 12.
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(3) Interval periodického merania ustanovuje § 8, ak
ide o energetické zariadenia, a § 9, ak ide o zariadenia na
spa¾ovanie odpadov, a pre pecifické prípady odsek 10.
(4) Interval periodického merania, ak ide o technologický zdroj, je
a) jeden kalendárny rok, ak je kontinuálne meranie nahradené periodickým meraním, a v prechodnom období do naintalovania automatizovaného meracieho systému emisií,
b) tri kalendárne roky, ak
1. sa hmotnostný tok zneèisujúcej látky v mieste
platnosti urèeného emisného limitu rovná
0,5-násobku limitného hmotnostného toku alebo
je vyí ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku a nií ako 10-násobok limitného hmotnostného toku,
2. je emisný limit vyjadrený ako limitný emisný faktor v dennom priemere alebo mesaènom priemere,
3. pre zneèisujúcu látku nie je urèený limitný
hmotnostný tok,
c) es kalendárnych rokov, ak je
1. hmotnostný tok zneèisujúcej látky v mieste platnosti urèeného emisného limitu nií ako
0,5-násobok limitného hmotnostného toku,
2. emisný limit vyjadrený ako limitný emisný faktor
v roènom priemere,
d) 36 mesiacov, ak ide o prenosný zdroj,
uvedené sa neuplatòuje, ak ustanovuje inak osobitný
predpis1) alebo je urèené inak v súhlase, v rozhodnutí
alebo v integrovanom povolení, alebo ide o osobitné prípady pod¾a odsekov 7, 8, 10 a 12.
(5) Limitný hmotnostný tok je hmotnostný tok zneèisujúcej látky ustanovený ako veobecný emisný limit alebo ako hmotnostný tok, pod¾a ktorého je urèený
veobecný emisný limit vyjadrený ako hmotnostná
koncentrácia pre danú zneèisujúcu látku okrem
a) organických zneèisujúcich látok vo forme plynov
a pár vyjadrených ako celkový organický uhlík, pre
ktoré je limitný hmotnostný tok 1 kg za hodinu,
b) oxidu uho¾natého, pre ktorý je limitný hmotnostný
tok 5 kg za hodinu.
(6) Hmotnostný tok zneèisujúcej látky sa na úèely
porovnania s limitným hmotnostným tokom posudzuje
pod¾a najvyej hodnoty z hodnôt, ktoré sú uvedené
v dokumentácii alebo sú zistené diskontinuálnym meraním; najvyia hodnota sa uplatòuje a do zmeny dokumentácie alebo zmeny stacionárneho zdroja alebo
jeho èasti.
(7) Ak ide o technologický zdroj, interval periodického merania mono predåi z jedného kalendárneho
roka a na tri kalendárne roky a z troch kalendárnych
rokov a na es kalendárnych rokov, ak sa iadosou
a najmenej dvoma po sebe nasledujúcimi periodickými
meraniami preukáe, e najvyia hodnota emisnej velièiny nepresahuje 50 % z hodnoty emisného limitu
a sú predpoklady jeho trvalého dodrania najmä vzh¾adom na
6

Strana 3099

a) vlastnosti technologického procesu alebo zariadenia,
b) látkové zloenie a fyzikálno-chemické vlastnosti palív a surovín,
c) technológiu a zariadenia na zniovanie emisií v technologickom zariadení na to urèenom alebo ich rieenie vlastným výrobno-technologickým procesom,
d) vlastnosti a systém riadenia technologického procesu a procesu na zniovanie emisií a systém vedenia
prevádzkovej evidencie a kontroly,
e) kontinuálne meranie, spracovanie, zaznamenávanie, vyhodnocovanie dodriavania a uchovávanie výsledkov meraní vybraných technicko-prevádzkových parametrov,
f) sledovanie ïalích parametrov a údajov, ako sú uvedené v písmene e), ktoré sú podstatné na dodranie
urèených emisných limitov, najmä zmeny druhu paliva, surovín, podstatnej zmeny technológie alebo
spôsobu prevádzky a oznamovanie ich zmien,
g) systém udriavania a obnovy výrobno-technologických zariadení a zariadení na zniovanie emisií,
h) systém environmentálneho manaérstva.
(8) Periodické meranie mono urèi, aj ak to odseky 3
a 4 neustanovujú, intervaly periodického merania, ktoré ustanovuje odsek 4, mono skráti najviac na jeden
kalendárny rok, predåený interval periodického merania mono zmeni alebo vydaný súhlas zrui, alebo
mono urèi vykonanie jednorazového merania, ak
a) sa to navrhuje v závereènom stanovisku z posúdenia
vplyvu navrhovanej èinnosti na ivotné prostredie,6)
b) je to odôvodnené vzh¾adom na umiestnenie stacionárneho zdroja a ovplyvòovanie kvality ovzduia
jeho prevádzkou alebo sú opakované dôvodné sanosti na zneèisovanie ivotného prostredia zo stacionárneho zdroja,
c) to navrhne inpekcia alebo oprávnený posudzovate¾
v odbornom posudku pod¾a § 17 ods. 4 zákona, ak
ide o nový stacionárny zdroj alebo o zmenu povoleného stacionárneho zdroja, jeho èasti alebo zariadenia a je to potrebné vzh¾adom na vlastnosti palív, surovín, technológie, zariadení a systému ich riadenia,
d) sa nedodrujú parametre alebo mnostvo palív, surovín a ostatných pomocných materiálov, technicko-prevádzkové parametre alebo technicko-organizaèné opatrenia pre prevádzku stacionárneho
zdroja, jeho èasti alebo zariadenia, ktoré sú predpokladom na trvalé dodriavanie emisného limitu alebo sú o ich plnení odôvodnené pochybnosti,
e) sa zistí neplatnos alebo podstatná zmena podmienok technického výpoètu,
f) sa zistia nové skutoènosti o monosti výskytu ïalích zneèisujúcich látok alebo sú odôvodnené pochybnosti o plnení podmienok, pri ktorých sa údaje
o dodraní urèených emisných limitov nezisujú,
g) sú iné odôvodnené pochybnosti o dodriavaní emisného limitu, o reprezentatívnosti výsledku diskontinuálneho merania z dôvodu osobitných podmienok
jeho vykonania alebo v dôsledku zmeny stavu vedeckého poznania a súèasného stavu techniky merania
alebo v dôsledku nových vedeckých zistení o emi-

) § 37 zákona è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
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siách zo stacionárneho zdroja, jeho èasti alebo zariadenia.
(9) Diskontinuálne meranie sa vykonáva za podmienok a vo výrobno-prevádzkovom reime, pri ktorom
a) je urèený emisný limit, ktorého dodranie sa preukazuje,
b) platí povinnos dodriavania urèeného emisného limitu,
c) sú splnené podmienky zisovania údajov o dodraní
urèených emisných limitov pod¾a osobitného predpisu,1) súhlasu, rozhodnutia, integrovaného povolenia alebo dokumentácie, ak sú urèené,
d) sú splnené osobitné podmienky diskontinuálneho
merania, ak sú urèené,
e) sa zistia reprezentatívne a vedecky odôvodnené hodnoty emisnej velièiny pod¾a normatívnych aj odporúèaných poiadaviek a postupov metodiky pre meranie danej fyzikálno-chemickej velièiny, ktorá
zodpovedá poiadavkám pod¾a § 13 vrátane dodrania príslunej presnosti výsledku, ak nie je v prípadoch pod¾a odseku 12 v súhlase, v rozhodnutí alebo
v integrovanom povolení urèená osobitná podmienka diskontinuálneho merania,
f) sú parametre palív a surovín a technicko-prevádzkové parametre výrobno-technologických a odluèovacích zariadení v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami prevádzky a merania
urèenými v súhlase, v rozhodnutí alebo v integrovanom povolení a súèasne zodpovedajú beným hodnotám.
(10) Ak urèený pecifický emisný limit platí pre
a) osobitný prechodový stav alebo iný osobitný
výrobno-prevádzkový reim,
b) obèasné energetické zariadenie s menovitým tepelným príkonom 50 MW a väèím,
c) obèasné zariadenie na spa¾ovanie odpadov,
1. poiadavky odseku 9 sa vzahujú na prísluný
osobitný prechodový stav alebo iný osobitný
výrobno-prevádzkový reim,
2. periodické meranie pod¾a odsekov 3 a 4 sa vykoná, len ak je v danom èasovom intervale periodického merania takýto osobitný prechodový stav
alebo iný osobitný výrobno-prevádzkový reim
plánovaný alebo obèasné zariadenie plánovane
uvedené do prevádzky, najmenej vak raz za es
kalendárnych rokov.
(11) Podrobnosti o èlenení technológií, o podmienkach diskontinuálneho merania a hodnotenia poiadaviek dodrania urèeného emisného limitu sú uvedené
v prílohe è. 2. Príloha è. 2 sa vzahuje aj na vybrané
technológie a zariadenia, pre ktoré osobitný predpis1)
neustanovuje iné podmienky a poiadavky preukazovania dodrania urèeného emisného limitu alebo ak nie
je urèené inak v súhlase, v rozhodnutí alebo v integrovanom povolení.
(12) Osobitné podmienky zisovania údajov alebo
preukázania dodrania urèeného emisného limitu sú
moné, ak sa iadosou preukáe, e nemono
a) dodra podmienky diskontinuálneho merania pod¾a odsekov 9 a 11 ani po vyèerpaní dostupných
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technických a technicko-organizaèných moností
na ich zabezpeèenie vrátane
1. dôsledného zhodnotenia monosti zabezpeèenia
poiadavky na reprezentatívne meranie pri najbliej rekontrukcii stacionárneho zdroja alebo
jeho èasti,
2. prehodnotenia monosti vykonania reprezentatívneho merania v závislosti od vývoja súèasného
stavu techniky diskontinuálneho merania pod¾a
§ 13,
b) vzh¾adom na vyjadrenie emisného limitu alebo technické danosti stacionárneho zdroja alebo jeho èasti
zisti údaje o dodraní urèeného emisného limitu
priamym meraním a hodnotu emisnej velièiny mono vypoèíta z parametrov neèistených odpadových
plynov zistených diskontinuálnym meraním a z vedecky odôvodnených alebo experimentálne zistených hodnôt parametrov technológie alebo odluèovacích zariadení.
§7
Kontinuálne meranie emisií a náleitosti protokolov
z kontinuálneho monitorovania emisií
(1) Kontinuálnym meraním sa údaje o dodraní urèeného emisného limitu a mnostvo emisie zisujú, ak to
pre
a) technologický zdroj ustanovuje odsek 2,
b) energetické zariadenie ustanovuje § 8,
c) zariadenie na spa¾ovanie odpadov ustanovuje § 9,
d) stacionárny zdroj, jeho èas alebo zariadenie ustanovuje osobitný predpis1)
a nie je vydaný súhlas, rozhodnutie alebo integrované
povolenie na zisovanie údajov o dodraní urèených
emisných limitov technickým výpoètom, alebo nahradenie kontinuálneho merania periodickým meraním
pod¾a odsekov 3 a 5.
(2) Ak ide o technologický zdroj, kontinuálnym meraním sa údaje o dodraní urèeného emisného limitu
a mnostvo emisie zisujú v mieste platnosti emisného
limitu, v ktorom je hmotnostný tok zneèisujúcej látky
vyí ako desanásobok limitného hmotnostného toku,
ak neustanovuje inak osobitný predpis1) alebo nie je
urèené inak v súhlase, v rozhodnutí alebo v integrovanom povolení.
(3) Ak ide o technologický zdroj, kontinuálne meranie mono nahradi periodickým meraním, ak sa preukáe, e
a) zisovanie reprezentatívnych hodnôt emisnej velièiny neumoòuje súèasný stav techniky a metódy
kontinuálneho merania pod¾a § 13 a súèasne priame
kontinuálne meranie nemono nahradi nepriamym
kontinuálnym meraním alebo inou osobitnou podmienkou kontinuálneho merania pod¾a odseku 4, ak
nedôjde k zmene súèasného stavu techniky kontinuálneho merania alebo k zmene osobitných podmienok,
b) hmotnostný tok nie je vyí ako desanásobok limitného hmotnostného toku viac ako 1 000 hodín v kalendárnom roku v ¾ubovo¾ných dvoch z troch po sebe
nasledujúcich kalendárnych rokov prevádzky a sledovanie èasu prevádzky alebo trvania výrobno-pre-
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vádzkového reimu, poèas ktorého je hmotnostný
tok vyí, sa oznamuje pod¾a § 15 ods. 1 písm. e) zákona ako súèas oznámenia o stacionárnom zdroji,
emisiách a dodriavaní emisných limitov a emisných
kvót,
c) podiel mnostva emisií zneèisujúcej látky v mieste
platnosti emisného limitu nie je vyí ako 10 % z celkového mnostva emisií zneèisujúcej látky, ktoré je
vypustené zo vetkých potrubí stacionárneho zdroja,
d) najvyia hodnota emisnej velièiny nemôe by za
iadnych okolností vyia ako hodnota emisného limitu a sú splnené predpoklady dodriavania emisného limitu pod¾a § 6 ods. 7.
(4) Hmotnostný tok pod¾a odseku 2 a podmienky nahradenia kontinuálneho merania pod¾a odseku 3 sa
posudzujú pod¾a
a) najvyieho oèakávaného hmotnostného toku pri
ustálenej prevádzke pod¾a dokumentácie, ak sa
automatizovaný merací systém emisií intaluje súèasne s technológiou alebo v rámci zmeny technológie,
b) najvyej hodnoty uvedenej v dokumentácii alebo
zistenej diskontinuálnym meraním, ak sa automatizovaný merací systém emisií intaluje samostatne.
(5) Osobitné podmienky kontinuálneho merania
údajov o dodraní urèeného emisného limitu vo vybraných prípadoch sú uvedené v prílohe è. 3. Urèenie
iných osobitných podmienok kontinuálneho merania
tým nie je dotknuté.
(6) Po naintalovaní automatizovaného meracieho
systému emisií sa podmienky, ktoré umoòujú nahradenie kontinuálneho merania technickým výpoètom
alebo periodickým meraním, neuplatòujú, ak nedôjde
k zásadnej zmene stacionárneho zdroja alebo jeho èasti.
(7) Automatizovaný merací systém emisií, jeho technické meracie, prepoèítavacie a vyhodnocovacie prostriedky a systém kontroly a riadenia kvality v závislosti od svojho úèelu pri intalácii a poèas prevádzky
musia, ak neustanovuje inak osobitný predpis1) alebo
nie je urèené inak v súhlase, v rozhodnutí alebo v integrovanom povolení,
a) spåòa poiadavky na hodnotenie dodriavania
emisných limitov kontinuálnym meraním, ktoré
ustanovuje osobitný predpis,1)
b) spåòa normatívne pracovné charakteristiky a ostatné normatívne poiadavky pod¾a metodiky pre meranie danej fyzikálno-chemickej velièiny, ktorá zodpovedá poiadavkám pod¾a § 13; splnenie normatívnych
pracovných charakteristík a ostatných normatívnych
poiadaviek sa preukazuje pred naintalovaním
automatizovaného meracieho systému emisií najmenej v rozsahu a spôsobom pod¾a príslunej technickej normy pre certifikáciu automatizovaných meracích systémov emisií,7)
c) ma hornú hranicu meracieho rozsahu, ktorá sa rovná najvyiemu násobku urèeného emisného limitu
7
8
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pod¾a poiadaviek jeho dodrania, ktorý je zväèený
o odôvodnenú hodnotu intervalu spo¾ahlivosti (ïalej
len interval spo¾ahlivosti); ak súèasný stav techniky umoòuje viacrozsahové meranie a automatizovanú zmenu rozsahu, musí uvedenú poiadavku
spåòa aspoò jeden merací rozsah,
d) by chránené proti neoprávneným zmenám kontánt, prepoèítavacích faktorov, systémového èasu
a ïalích údajov v súlade so stavom techniky automatizovaného merania v èase intalovania automatizovaného meracieho systému emisií,
e) zabezpeèova zaznamenanie a úplné identifikovanie
kadej zmeny údajov pod¾a písmena d), pouitia náhradných hodnôt stavových a referenèných velièín
vrátane identifikovania osoby vykonávajúcej akúko¾vek zmenu konfigurácie automatizovaného meracieho systému,
f) umoòova kedyko¾vek sprístupnenie údajov pod¾a
písmena d) a údajov protokolov z kontinuálneho merania z pamäti automatizovaného meracieho systému a ich vytlaèenie,
g) trvalo umoòova oprávneným osobám sprístupnenie údajov pod¾a písmen d) a e) z pamäti automatizovaného meracieho systému dia¾kovo a miestne,
h) zabezpeèova bezpotenciálový jednosmerný prenos
stavových signálov o èinnosti prevádzky stacionárneho zdroja a spätných výstupných signálov automatizovaného meracieho systému, ak sa pouívajú
v sústave riadenia technológie alebo je stacionárny
zdroj zahrnutý do regulaèného poriadku,
i) zabezpeèova signalizáciu, zaznamenanie svojich
poruchových stavov a výpadku elektrického napájania; pri výpadku napájania zabezpeèi uloenie vetkých informácií za èas 72 a viac hodín,
j) vyhovova prostrediu, v ktorom sú naintalované,
k) zabezpeèova obdobie prevádzky automatizovaného
meracieho systému emisií v súlade s platnou dokumentáciou a s urèenými podmienkami najmenej
95 % z èasu prevádzky stacionárneho zdroja, poèas
ktorého platí povinnos dodriava urèené emisné limity, a súèasne za kalendárny rok nesmie by neplatných alebo z dôvodu udriavania automatizovaného meracieho systému nevyhodnotených viac ako
desa dní, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak,
l) umoòova sprístupnenie údajov v reálnom èase inpekcii a obvodnému úradu ivotného prostredia
pod¾a § 15 ods. 1 písm. s) zákona a ministerstvom
poverenej organizácii ako súèas národného emisného informaèného systému,
m) umoòova spracovanie a zverejòovanie informácií
o zneèisovaní ivotného prostredia pod¾a osobitného predpisu,8)
n) validova prvotné namerané údaje postupom pod¾a
odseku 8,
o) spåòa podmienky zisovania, platnosti a spracúvania výsledkov kontinuálneho merania údajov o dodraní urèených emisných limitov a mnostva emisie, ktoré sú uvedené v prílohe è. 4,
p) zaznamenáva výsledky kontinuálneho merania vo

) Napríklad súbor STN EN 15267 Ochrana ovzduia. Certifikácia automatizovaných meracích systémov.
) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorích predpisov.
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forme protokolov z kontinuálneho merania; poiadavky na ich vyhotovovanie, uchovávanie a na náleitosti ustanovujú odseky 9 a 10,
q) by oprávnenou osobou spôsobom a v intervaloch
pod¾a § 11 kalibrované, skúané a vykonávaná inpekcia zhody s poiadavkami na zabezpeèenie kvality druhej úrovne a na jeho prevádzkové riadenie
a kontrolu; ak prísluná metodika pre skúanie a inpekciu zhody prísluného automatizovaného meracieho systému emisií pod¾a § 13 nie je zrejmá, skúanie a inpekcia zhody sa povaujú za
zodpovedajúce súèasnému stavu techniky, ak sú vykonané v rozsahu a spôsobom najmenej pod¾a technickej normy vo veci zabezpeèovania kvality automatizovaných meracích systémov emisií,9)
r) by prevádzkovo riadené a kontrolované spôsobom
a v intervaloch najmenej pod¾a prísluných metodík
v písmene b) a technických noriem pre systémy zabezpeèenia kontroly a kvality tretej úrovne; ak prísluná metodika pre zabezpeèenie kvality tretej
úrovne a prevádzkové riadenie prísluného automatizovaného meracieho systému emisií nie je zrejmá,
uplatòuje sa technická norma a prísluné technické
pecifikácie pod¾a písmena q).
(8) Postup validovania prvotných údajov musí
a) zoh¾adòova najmenej poiadavky, ktoré ustanovuje
prísluná metodika pre kontinuálne meranie, spracovanie, validovanie a vyhodnocovanie meraných
údajov, ktorá zodpovedá poiadavkám pod¾a § 13,
b) zoh¾adòova najmä poruchy spôsobené údrbou,
kalibráciou, justovaním, nastavovaním, overovaním
funkènosti alebo technickými poruchami, meraniami mimo rozsahu a údajmi, ktoré vykazujú rýchle
zmeny, ktoré nezodpovedajú vlastnostiam technológie,
c) umoni zistenie chybných meraní vhodnými metódami, najmä porovnaním s predchádzajúcimi údajmi pri porovnate¾ných prevádzkových reimoch, porovnanie s hodnotami pre iné paralelne merané
zneèisujúce látky alebo referenèné velièiny alebo
s teoreticky najvyími alebo najniími hodnotami
a tatistickou analýzou trendov najmä s pouitím
testov smerodajnej odchýlky alebo s pouitím regulaèných diagramov.
(9) Protokol z kontinuálneho merania údajov o dodraní emisného limitu a mnostva emisie sa vyhotovuje v tátnom jazyku10) a uchováva najmenej es rokov.
Ak sa výsledky zaznamenávajú a uchovávajú na zálohovanom dátovom informaènom nosièi, v tlaèenej forme sa uchovávajú len roèné protokoly a èiastkové protokoly, v ktorých je vyhodnotené nedodranie urèeného
emisného limitu.
(10) Druhy a náleitosti protokolov z kontinuálneho
monitorovania emisií sú uvedené v prílohe è. 5.
(11) S koncentráciou zneèisujúcej látky sa súèasne
kontinuálne priamo alebo nepriamo merajú hodnoty
objemového prietoku a hodnoty ïalích referenèných
a stavových velièín, najmä objemovej koncentrácie kys9
10
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líka, tlaku, teploty a vlhkosti, ak je to na vyjadrenie
hodnoty emisnej velièiny alebo zistenia vypusteného
mnostva emisie potrebné; kontinuálne meranie vlhkosti nie je potrebné, ak sa odoberaná vzorka plynu
pred meraním suí alebo je iným spôsobom pod¾a súèasného stavu techniky kontinuálneho merania vyjadrená na suchý stav.
(12) Ak je najmenej v rozsahu a spôsobom pod¾a príslunej technickej normy pre certifikáciu automatizovaných meracích systémov emisií7) preukázané a poèas
prevádzky kontrolované, e intalovaný automatizovaný merací systém emisií zabezpeèuje oddelenie vlhkosti pod¾a príslunej metodiky kontinuálneho merania, zvyková vlhkos sa neuvauje a výsledok
merania sa povauje za vyjadrený na suchý plyn, ak
osobitný predpis1) neustanovuje inak alebo nie je urèené inak v súhlase, v rozhodnutí alebo v integrovanom povolení.
(13) Zisova údaje o dodraní urèeného emisného limitu a mnostva emisie kontinuálnym meraním môe
prevádzkovate¾ stacionárneho zdroja, aj keï to odseky 1 a 2 neustanovujú; podmienkou je preukázanie
splnenia poiadaviek na automatizovaný merací systém emisií pod¾a odsekov 7 a 12 a jeho kontrola pod¾a
§ 11.
§8
Energetické zariadenia
(1) Ak ide o
a) zariadenie na spa¾ovanie palív alebo o zariadenie na
nepriamy procesný ohrev s menovitým tepelným príkonom 100 MW a vyím, alebo
b) plynovú turbínu s menovitým tepelným príkonom
50 MW a vyím, kontinuálnym meraním sa zisujú
hodnoty stavových velièín, referenèných velièín,
hmotnostná koncentrácia a mnostvo emisie pre
1. oxid uho¾natý,
2. oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusièitý,
3. oxid sirièitý, ak ide o iné palivo ako uvedené v odseku 3 písm. a) prvom a treom bode a sú splnené aj prísluné podmienky periodického merania,
4. tuhé zneèisujúce látky, ak ide o iné palivo ako
zemný plyn.
(2) Ak ide o energetické zariadenia pod¾a odseku 1
a o emisný limit vyjadrený ako stupeò odsírenia, podmienky kontinuálneho merania oxidu sirièitého sa
uplatòujú pre stupeò odsírenia. Súèasne s kontinuálnym meraním hodnôt emisných velièín, ktoré sú potrebné na výpoèet stupòa odsírenia, sa pravidelne monitoruje obsah spálite¾nej síry v spa¾ovanom palive.
(3) Periodickým meraním sa údaje o dodraní urèených emisných limitov zisujú, ak sa nezisujú technickým výpoètom alebo ak odsek 4 neustanovuje inak,
najmenej raz za
a) es mesiacov, ak ide o emisie
1. oxidu sirièitého a tuhých zneèisujúcich látok pri
spa¾ovaní zemného plynu a skvapalnených uh¾o-

) STN EN 14181 Ochrana ovzduia. Stacionárne zdroje zneèisovania. Zabezpeèovanie kvality automatizovaných meracích systémov.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
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vodíkových plynov v energetickom zariadení
s menovitým tepelným príkonom 100 MW a vyím alebo v plynovej turbíne s menovitým tepelným príkonom 50 MW a vyím,
2. oxidu sirièitého pri spa¾ovaní kvapalného paliva
so známym obsahom síry v energetickom zariadení s menovitým tepelným príkonom 100 MW
a vyím alebo v plynovej turbíne s menovitým tepelným príkonom 50 MW a vyím, ak sa dodranie urèeného emisného limitu dosahuje bez odsírenia spalín,
3. oxidu sirièitého pri spa¾ovaní biomasy v energetickom zariadení s menovitým tepelným príkonom 100 MW a vyím, ak sa preukáe, e najvyia hodnota emisnej velièiny oxidu sirièitého
nemôe by za iadnych okolností vyia ako hodnota emisného limitu,
4. zneèisujúcich látok z energetického zariadenia
s menovitým tepelným príkonom 100 MW a vyím alebo plynovej turbíny s menovitým tepelným
príkonom 50 MW a vyím, ak schválená ivotnos zariadenia je kratia ako 10 000 prevádzkových hodín,
5. zneèisujúcich látok zo zariadenia na spa¾ovanie
palív alebo zo zariadenia na nepriamy procesný
ohrev s menovitým tepelným príkonom od 50 MW
do 100 MW,
b) tri kalendárne roky, ak ide o emisie
1. oxidu uho¾natého pri najniom povolenom tepelnom príkone pod¾a prílohy è. 2 èasti B iesteho
bodu a energetické zariadenia pod¾a písmena a),
2. organických látok vyjadrených ako celkový organický uhlík pri spa¾ovaní biomasy v energetickom
zariadení s menovitým tepelným príkonom
50 MW a vyím,
3. zneèisujúcich látok pri spa¾ovaní kvapalných
palív s obsahom síry 0,2 % a niím a plynných
palív v energetickom zariadení s menovitým tepelným príkonom od 15 MW do 50 MW,
4. zneèisujúcich látok pri spa¾ovaní kvapalných
palív s obsahom síry vyím ako 0,2 % a tuhých
palív v energetickom zariadení s menovitým tepelným príkonom od 5 MW do 50 MW,
c) es kalendárnych rokov, ak ide o emisie zneèisujúcich látok z energetického zariadenia s menovitým
tepelným príkonom od
1. 0,3 MW do 15 MW, ktoré spa¾uje kvapalné palivá
s obsahom síry 0,2 % a niím a plynné palivá,
2. 0,3 MW do 5 MW, ktoré spa¾uje kvapalné palivá
s obsahom síry vyím ako 0,2 % a tuhé palivá.
(4) Ak ide o integrované zariadenie na spa¾ovanie palív a spa¾ovanie viacerých druhov palív súèasne v jednom zariadení, uplatòuje sa interval periodického merania pod¾a odseku 3, ktorý je urèený celkovým
menovitým tepelným príkonom integrovaných spa¾ovacích zariadení a druhom paliva, ktorého podiel na tepelnom príkone zariadenia je najväèí. Ak ide o rovnaký
podiel tepelných príkonov, uplatòuje sa kratí interval.
(5) Sledovanie údajov, ktoré sú podstatné na posúdenie zmien podmienok monitorovania emisií, sa konkre11

) § 20 ods. 3 písm. b) zákona è. 245/2003 Z. z.
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tizuje pod¾a § 13 ods. 2 písm. e); ak dôjde k podstatnej
zmene spôsobu prevádzky spa¾ovacieho zariadenia
vrátane zmeny druhu alebo typu pouívaného paliva,
súèasou iadosti o vydanie súhlasu pod¾a § 17 ods. 2
zákona alebo ohlásenia pod¾a osobitného predpisu11) je
aj informácia, èi podmienky monitorovania pod¾a vydaného súhlasu sú stále aktuálne alebo vyadujú zmenu
vydaného súhlasu, rozhodnutia alebo integrovaného
povolenia.
§9
Zariadenia na spa¾ovanie odpadov
(1) Ak ide o zariadenia na spa¾ovanie odpadov a odseky 3 a 4 neustanovujú inak, kontinuálnym meraním sa
zisuje hmotnostná koncentrácia a mnostvo emisie
pre
a) tuhé zneèisujúce látky,
b) oxid uho¾natý,
c) oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusièitý,
d) organické zneèisujúce látky vo forme plynov a pár
vyjadrené ako celkový organický uhlík,
e) oxid sirièitý,
f) plynné zlúèeniny chlóru vyjadrené ako chlorovodík,
g) plynné zlúèeniny fluóru vyjadrené ako fluorovodík.
(2) Okrem údajov pod¾a odseku 1 sa kontinuálnym
meraním zisuje
a) objemová koncentrácia kyslíka, tlak a teplota
v mieste merania hodnôt emisných velièín,
b) teplota spalín na vnútornej stene spa¾ovacieho priestoru za posledným prívodom vzduchu,
c) vlhkos spalín v mieste merania hodnôt emisných
velièín, ak sa odoberaná vzorka spalín pred meraním nesuí ani nie je iným spôsobom pod¾a súèasného stavu techniky kontinuálneho merania vyjadrená na suchý stav.
(3) Kontinuálne meranie hmotnostnej koncentrácie
a hmotnostného toku zneèisujúcich látok pod¾a odseku 1 písm. e) a g) mono nahradi periodickým meraním, ak najvyia hodnota emisnej velièiny nemôe by
za iadnych okolností vyia ako hodnota emisného limitu najmä vzh¾adom na látkové zloenie odpadov,
charakter a technológiu ich vzniku, prepracovanie
a triedenie odpadov a na predpoklady dodriavania
emisného limitu, ktoré ustanovuje § 6 ods. 7.
(4) Kontinuálne meranie plynných zlúèenín fluóru
vyjadrených ako fluorovodík mono nahradi periodickým meraním, ak sa vykonáva také odluèovanie chlorovodíka z odpadového plynu, ktoré zabezpeèuje, e sa
trvalo dodruje hodnota emisného limitu pre plynné
zlúèeniny chlóru vyjadrené ako chlorovodík; intervaly
periodického merania emisií fluorovodíka ustanovujú
odseky 5 a 6.
(5) Údaje o dodraní urèených emisných limitov akých kovov, polychlórovaných dibenzodioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov a plynných zneèisujúcich látok pod¾a odsekov 3 a 4 sa zisujú periodickým
meraním najmenej raz za
a) tri mesiace poèas prvého roka prevádzky,

Strana 3104

Zbierka zákonov è. 363/2010

b) es mesiacov v ïalích rokoch prevádzky, ak nie je
pod¾a odseku 6 urèené inak.
(6) Interval periodického merania akých kovov
mono predåi pod¾a § 26 ods. 3 písm. o) zákona namiesto raz za es mesiacov na raz za dva roky a polychlórovaných dibenzodioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov a plynných zneèisujúcich látok pod¾a
odsekov 3 a 4 namiesto raz za es mesiacov na raz za
rok, ak sa iadosou a periodickými meraniami poèas
prvého roka prevádzky preukáe, e emisná hodnota
zneèisujúcej látky nepresahuje 50 % z hodnoty emisného limitu, a ak sú predpoklady jeho trvalého dodrania najmä vzh¾adom na látkové zloenie odpadov, charakter a technológiu ich vzniku, prepracovanie
a triedenie odpadov a sú ïalie predpoklady jeho dodrania, ktoré ustanovuje § 6 ods. 7 písm. a) a h).
(7) Èas zotrvania spalín v spa¾ovacom priestore, najmenia teplota a obsah kyslíka v spalinách za posledným prívodom spa¾ovacieho vzduchu a úèinnos spa¾ovania odpadu, ak je urèená, sa zisujú kvalifikovaným
spôsobom v termínoch a za podmienok, ktoré sa vzahujú na jednorazové meranie alebo technický výpoèet,
a to pri najmenej priaznivých podmienkach, ktoré sa
oèakávajú z h¾adiska druhu a mnostva spa¾ovaného
odpadu, ak sa v odôvodnených prípadoch pod¾a § 6
ods. 8 nezisujú periodicky.
(8) Ak ide o spoluspa¾ovanie odpadov,
a) uplatòujú sa podmienky kontinuálneho merania,
ktoré ustanovujú odseky 1 a 4, a súèasne podmienky kontinuálneho merania uplatòované pre konkrétne zariadenie, v ktorom sa odpady spa¾ujú spolu
s inými palivami a surovinami, ak písmeno d) neustanovuje inak; ak to naintalovaný automatizovaný merací systém umoòuje, pre zneèisujúce látky
a ïalie velièiny pod¾a odsekov 1 a 2 sa údaje o dodraní urèených emisných limitov merajú a vyhodnocujú aj vtedy, ak sa odpady nespa¾ujú,
b) uplatòujú sa podmienky periodického merania, ktoré ustanovujú odseky 5 a 6, ak písmeno d) neustanovuje inak; ak je interval periodického merania pre
konkrétne zariadenie, v ktorom sa odpady spa¾ujú,
es mesiacov a kratí, ustanovenie odseku 6 sa nepouije pre zneèisujúce látky, pre ktoré sa uplatòuje emisný limit pre konkrétne zariadenie,
c) uplatòujú sa podmienky zistenia a preukázania veobecných podmienok prevádzkovania a úèinnosti
spa¾ovania odpadu, ktoré ustanovuje odsek 7,
d) údaje o dodraní urèených emisných limitov pod¾a
písmen a) a b) sa nezisujú pre zneèisujúce látky,
pre ktoré sa preukáe, e sa v neèistenom odpadovom plyne nemôu za iadnych okolností vyskytova
v koncentrácii vyej ako 10 % z hodnoty urèeného
emisného limitu najmä vzh¾adom na pôvod alebo
technológiu vzniku odpadov, na najmenej priaznivé
látkové zloenie odpadov, na sledovanie látkového
zloenia odpadov a údajov o ich vzniku a na oznamovanie ich zmien.
12
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(9) Priemerné hodnoty koncentrácie oxidu sirièitého, plynných zlúèenín chlóru vyjadrených ako chlorovodík, plynných zlúèenín fluóru vyjadrených ako fluorovodík,
akých
kovov
a
polychlórovaných
dibenzodioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov
sa pri diskontinuálnom meraní zisujú v mieste odberu
vzorky a za èasovú periódu pod¾a
a) súhlasu, rozhodnutia alebo integrovaného povolenia,
b) poiadaviek na metódy a metodiky oprávneného merania pod¾a § 13.
(10) Ak ide o zariadenie na spa¾ovanie odpadov, ktoré
pod¾a súhlasu môe spa¾ova menej ako 50 t odpadu za
rok, zisovanie údajov o dodraní urèených emisných
limitov periodickým meraním sa vykonáva a parametre
pod¾a odseku 7 sa zisujú, len ak je to pod¾a § 6 ods. 8
urèené.
(11) Ak ide o podstatnú zmenu alebo celkovú obnovu
zariadenia na spa¾ovanie odpadov, ktorá môe ma významný negatívny vplyv na zdravie obyvate¾stva alebo
na ivotné prostredie, údaje o dodraní urèených emisných limitov akých kovov, polychlórovaných dibenzodioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov a plynných zneèisujúcich látok pod¾a odsekov 3 a 4 sa
zisujú periodickým meraním najmenej raz za tri mesiace poèas prvého roka prevádzky po zmene.
§ 10
Spôsob a poiadavky na monitorovanie
a preukazovanie kvality ovzduia
prevádzkovate¾mi stacionárnych zdrojov
v ich okolí a náleitosti protokolov
z kontinuálneho monitorovania kvality ovzduia
(1) Spôsob monitorovania pod¾a § 2 ods. 6, monitorované zneèisujúce látky a ïalie súvisiace velièiny, poèet a rozmiestnenie meracích miest sa urèujú s prihliadnutím na
a) závereèné stanovisko z posúdenia vplyvu navrhovanej èinnosti na ivotné prostredie,6)
b) stanovisko poverenej organizácie, ktorá zabezpeèuje
hodnotenie kvality ovzduia na území Slovenskej republiky pod¾a § 5 ods. 18 zákona (ïalej len poverená
organizácia),
c) stanovisko orgánu verejného zdravotníctva,12)
d) stanovisko obce, na ktorej území sa stacionárny
zdroj nachádza, alebo obce, ktorá je emisiami zo stacionárneho zdroja najviac ovplyvnená,
e) najvyie oèakávané mnostvo a kodlivé úèinky
zneèisujúcich látok, ktoré sú odvádzané zo stacionárneho zdroja, a mieru rizika ohrozenia zdravia
obyvate¾stva a ivotného prostredia,
f) najvyie oèakávané koncentrácie zneèisujúcich
látok v ovzduí a poèet potenciálne ovplyvnených
obyvate¾ov, ktoré sa zistia s pouitím zodpovedajúcich modelovacích techník a stratifikaènej metódy
odberu vzoriek na hodnotenie kvality ovzduia,13)

) § 3 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
13
) Napríklad STN ISO 9356 Ochrana ovzduia. Stratifikaèná metóda odberu vzoriek na hodnotenie kvality ovzduia.
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g) umiestnenie a výsledky blízkych staníc národnej
monitorovacej siete kvality ovzduia,
h) bený poèet meracích miest a bené mnostvo emisie na urèenie podmienky monitorovania kvality
ovzduia, ktoré sú uvedené v prílohe è. 6 èastiach A
a B,
i) umiestnenie stacionárneho zdroja v aglomerácii alebo zóne, v ktorej je úroveò zneèistenia ovzduia vyia ako horná medza na hodnotenie kvality ovzduia
alebo vyia ako dolná medza na hodnotenie kvality
ovzduia,
j) umiestnenie stacionárneho zdroja v oblasti riadenia
kvality ovzduia,
k) umiestnenie stacionárneho zdroja v inej oblasti vyadujúcej osobitnú ochranu ovzduia ako pod¾a písmena j) alebo výrazne vplývajúceho na kvalitu
ovzduia v tejto oblasti,
l) uplatnenie automatizovaného meracieho systému
kvality ovzduia ako súèasti regulaèného poriadku
stacionárneho zdroja pre prípady vyhlásenia regulaèných opatrení,
m) monosti stavu techniky merania kvality ovzduia
a primeranos nákladov na intaláciu a prevádzku
automatizovaného meracieho systému kvality
ovzduia alebo na diskontinuálne meranie,
n) územné a funkèné prepojenie viacerých vybraných
ve¾kých stacionárnych zdrojov,
o) vyhodnotenie výsledkov prieskumného merania
pod¾a odseku 2, ak bolo urèené.
(2) Podkladom na urèenie podmienky prieskumného
merania je stanovisko poverenej organizácie; správu
o prieskumnom meraní kvality ovzduia predloí prevádzkovate¾ urèeného stacionárneho zdroja do troch
mesiacov od jeho skonèenia.
(3) Pri umiestòovaní stálych meracích a stálych vzorkovacích miest sa prihliada na poiadavky na reprezentatívne umiestnenie pod¾a
a) osobitného predpisu,14) ktoré sa pre umiestòovanie
meracích alebo vzorkovacích miest na monitorovanie kvality ovzduia v okolí stacionárneho zdroja
uplatòujú pod¾a vlastného významu,
b) technickej metódy a metodiky pre monitorovanie
príslunej fyzikálno-chemickej velièiny pod¾a odseku 4.
(4) Metóda a metodika kontinuálneho merania kvality ovzduia, diskontinuálneho merania kvality ovzduia, indikatívneho merania a prieskumného merania
v okolí stacionárneho zdroja sa volí s prihliadnutím na
a) referenèné metódy a podmienky ich pouívania, ktoré ustanovuje osobitný predpis,14)
b) poiadavky pod¾a § 13 pod¾a vlastného významu.
(5) Automatizovaný merací systém kvality ovzduia
a jeho technické meracie prostriedky, technické prostriedky spracovania dát a ïalích súvisiacich údajov,
technické prostriedky vyhodnocovania a dokumentovania kvality ovzduia, informaèné prostriedky a systém kontroly a riadenia kvality pri intalácii a poèas
prevádzky musia
a) spåòa poiadavky a ciele v kvalite údajov a spraco14

b)

c)

d)
e)

f)
g)

h)

i)

j)

k)

s)
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vania výsledkov hodnotenia kvality ovzduia kontinuálnym meraním pod¾a osobitného predpisu14)
a verifikova a validova údaje spôsobom pod¾a odseku 6,
spåòa normatívne pracovné charakteristiky a ostatné normatívne poiadavky pod¾a metodiky pre meranie danej fyzikálno-chemickej velièiny pod¾a odseku
4;
splnenie
normatívnych
pracovných
charakteristík a ostatných normatívnych poiadaviek na technické meracie prostriedky sa preukazuje pred ich naintalovaním najmä certifikátom o zhode
intalovaných
technických
prostriedkov
s príslunou metodikou,
zaznamenáva spracované výsledky a dáta v elektronickej forme vo formáte, ktorý zodpovedá poiadavkám súèasného stavu techniky pod¾a písmena a)
a pod¾a tandardných metodík,
zabezpeèova chránenie systému a dát proti neoprávneným zmenám,
zabezpeèova zaznamenávanie a identifikovanie
zmien systému a dát a trvalo umoni prístup k záznamom o vykonaných zmenách a ich vytlaèenie
dia¾kovo a miestne,
zabezpeèova signalizáciu svojich poruchových stavov a výpadkov napájaní a zabezpeèi uloenie informácií na 72 a viac hodín,
zabezpeèova snímanie, bezpotenciálový prenos
a
zaznamenávanie
signálov
o
aktuálnych
výrobno-prevádzkových stavoch prevádzok monitorovaných stacionárnych zdrojov, ak sa výstupy systému uplatòujú pri regulácii prevádzky stacionárneho zdroja,
umoòova spracovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie reprezentatívnych údajov o kvalite ovzduia
a ich validácii v reálnom èase v elektronickej forme
spôsobom a v lehotách pod¾a odsekov 12 a 13 a v súlade so schválenou dokumentáciou a s podmienkami urèenými v súhlase, v rozhodnutí alebo v integrovanom povolení pod¾a § 15 ods. 1 písm. i) zákona,
umoòova zverejòovanie informácie o kvalite
ovzduia pod¾a osobitného zákona8) vo veobecne
zrozumite¾nej forme a na veobecne ¾ahko prístupnom mieste do desiatich dní po uplynutí kadého
mesiaca a súhrnne do 30 dní po uplynutí roka; za
veobecne ¾ahko prístupné miesto sa povauje aj internet,
uchováva dáta vrátane údajov pod¾a písmena g)
najmenej es rokov; ak sa uchovávajú v elektronickej forme, uchovávajú sa na dvoch nezávislých dátových nosièoch,
by oprávnenou osobou pod¾a § 20 ods. 2 zákona
spôsobom a v intervaloch pod¾a § 11 kalibrované,
skúané a vykonávaná inpekcia zhody meracieho
systému s technickými poiadavkami na systém
a na jeho prevádzkové riadenie a kontrolu pod¾a písmena s),
by prevádzkovo riadené a kontrolované spôsobom
a v intervaloch pod¾a metodík pecifikujúcich stav
techniky kontinuálneho merania, ktorý sa uplatòuje v èase ich intalovania pod¾a odseku 4, dokumen-

) § 2 vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 360/2010 Z. z.
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tácie, súhlasu, rozhodnutia alebo integrovaného povolenia.
(6) Postup verifikovania a nasledujúceho validovania údajov o kvalite ovzduia v okolí urèeného stacionárneho zdroja musí
a) zoh¾adòova ustanovené poiadavky na kvalitu údajov,14)
b) zoh¾adòova poruchy spôsobené údrbou, kalibráciou, justovaním, nastavovaním, overovaním funkènosti alebo technickými problémami, zoh¾adòova
merania mimo rozsahu a údaje vykazujúce rýchle
zmeny, ako sú príli ve¾ké poklesy alebo nárasty
hodnôt,
c) korigova údaje pod¾a kritérií zaloených na znalostiach klimatických a meteorologických vplyvov pecifických pre príslunú lokalitu poèas merania,
d) umoni zistenie chybných meraní vhodnými metódami, najmä porovnaním s predchádzajúcimi údajmi, porovnaním s okolitými stanicami, s inými paralelne
meranými
zneèisujúcimi
látkami
a tatistickou analýzou s pouitím testov smerodajnej odchýlky alebo s pouitím regulaèných diagramov,
e) zahàòa aj priebené hodnotenie vplyvu prevádzky
urèeného stacionárneho zdroja a iných osobitných
stavov a udalostí na zistené údaje o kvalite ovzduia,
najmä ak sú tatisticky významne vyie ako bené
hodnoty.
(7) Rozsah a podmienky vyhodnocovania tatistických údajov a formát dát o monitorovaní kvality ovzduia sú uvedené v prílohe è. 6 èastiach C a D.
(8) Ak ide o výrobu oxidu titanièitého a nadväzujúce
výroby, v okolí stacionárneho zdroja sa vykonáva reprezentatívne kontinuálne meranie koncentrácie tuhých zneèisujúcich látok a oxidu sirièitého, ak je aplikovaný sulfátový proces, alebo kontinuálne meranie
koncentrácie chlóru pri pouití chlórového procesu.
(9) Automatizovaný merací systém kvality ovzduia
sa naintaluje
a) súèasne s uvedením nového stacionárneho zdroja
do prevádzky, ak v súhlase, v rozhodnutí alebo v integrovanom povolení nie je urèené inak, najneskôr
do troch rokov od uvedenia stacionárneho zdroja do
uívania,
b) v termíne urèenom v súhlase, v rozhodnutí alebo
v integrovanom povolení na naintalovanie automatizovaného meracieho systému kvality ovzduia,
najneskôr do troch rokov od urèenia podmienky, ak
ide o jestvujúci stacionárny zdroj, jestvujúci stacionárny zdroj alebo nový stacionárny zdroj po zmene
a ak ide o prieskumné meranie kvality ovzduia.
(10) Periodické meranie, indikatívne meranie alebo
prieskumné meranie kvality ovzduia sa vykonáva od
a) uvedenia nového stacionárneho zdroja do prevádzky,
b) termínu, ktorý je urèený v súhlase, v rozhodnutí alebo v integrovanom povolení, ak ide o prieskumné
meranie.
(11) Prevádzkovate¾ stacionárneho zdroja môe v jeho okolí zisova kvalitu ovzduia kontinuálnym meraním, diskontinuálnym meraním alebo indikatívnym
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meraním, aj keï mu podmienka monitorovania nebola
urèená; podmienkou pouitia výsledkov monitorovania
na konania vo veciach ochrany ovzduia je doloenie
súhlasného stanoviska ministerstvom poverenej organizácie, vydanie súhlasu, a ak ide o kontinuálne meranie, aj preukázanie splnenia poiadaviek na automatizovaný merací systém kvality ovzduia pod¾a odsekov 3
a 7 a jeho úplná kontrola pod¾a § 11 ods. 3 písm. a) a
h).
(12) Kvalitu ovzduia v okolí urèeného stacionárneho zdroja preukazuje jeho prevádzkovate¾
a) správou o periodickom meraní, indikatívnom meraní alebo prieskumnom meraní pod¾a § 20 ods. 8 zákona, ak sa hodnoty parametrov kvality ovzduia
zisujú diskontinuálnym spôsobom,
b) údajmi z kontinuálneho monitorovania kvality
ovzduia, ktoré prevádzkovate¾ stacionárneho zdroja poskytuje ministerstvom poverenej organizácii
pod¾a § 15 ods. 1 písm. s) zákona v súlade so schválenou dokumentáciou a s podmienkami urèenými
v súhlase, v rozhodnutí alebo v integrovanom povolení pod¾a § 15 ods. 1 písm. i) zákona,
c) údajmi o verifikovaní a validovaní údajov z kontinuálneho monitorovania kvality ovzduia pod¾a odseku 6 vrátane zhodnotenia vplyvu prevádzky stacionárneho zdroja a iných osobitných stavov a udalostí
na údaje, ktoré sú tatisticky významne vyie ako
bené hodnoty.
(13) Predbené údaje o verifikovaní a validovaní údajov pod¾a odseku 6 sa predkladajú ako súèas informácií z kontinuálneho monitorovania kvality ovzduia
pod¾a odseku 12 písm. b) denne za predchádzajúci deò;
koneèné údaje o verifikovaní a validovaní údajov sa
predkladajú do piatich pracovných dní, ak v súhlase
alebo v integrovanom povolení nie je urèené inak.
§ 11
Kontrola automatizovaného meracieho systému
emisií a automatizovaného meracieho systému
kvality ovzduia
(1) Pre automatizovaný merací systém emisií a automatizovaný merací systém kvality ovzduia (ïalej len
automatizovaný merací systém) sa vykonáva
a) úplná kontrola,
b) periodická kontrola.
(2) Úplná kontrola automatizovaného meracieho
systému sa vykonáva, ak ide o
a) uvádzanie automatizovaného meracieho systému do
prevádzky,
b) zmenu princípu merania,
c) zmenu princípu úpravy vzorky plynu,
d) úplnú obnovu meracích prostriedkov,
e) zistenie nedodrania pracovných charakteristík meracích prostriedkov, ktoré sú urèené ako normatívne poiadavky,
f) zásadnú zmenu látkového zloenia meraného plynu
v dôsledku zmeny stacionárneho zdroja alebo zmeny
jeho èasti.
(3) Úplnou kontrolou automatizovaného meracieho
systému, ak neustanovuje inak osobitný predpis1) ale-
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bo ak v súhlase, v rozhodnutí alebo v integrovanom povolení nie je urèené inak, sa
a) vykoná oprávnená kalibrácia meracích analyzátorov
a ostatných meracích prostriedkov s pouitím na to
urèených certifikovaných a metrologicky nadviazaných kalibraèných plynov alebo urèených kalibraèných prostriedkov,
b) oprávnenými technickými skúkami zistia vybrané
pracovné charakteristiky meracích prostriedkov
najmenej v rozsahu pod¾a metodiky kontinuálneho
merania príslunej velièiny pod¾a § 13,
c) vykoná oprávnená skúka správnosti kalibraènej
funkcie sériou porovnávacích meraní so tandardnou referenènou metodikou pod¾a § 13,
d) vykoná oprávnená inpekcia zhody
1. s poiadavkami pod¾a písmen a) a c),
2. naintalovania a zabezpeèenia správnej prevádzky celého systému vrátane verifikovania formy,
integrity spracovania a prenosu dát,
3. s poiadavkami pod¾a § 4, 7 a 9, ak ide o kontinuálne meranie emisií, a pod¾a § 10, ak ide o kontinuálne meranie kvality ovzduia,
4. s poiadavkami pod¾a § 3 a 7 a vykoná kontrola
správnosti výpoètového systému, ak ide o automatizovaný výpoèet mnostva emisie,
5. systému riadenia a zabezpeèenia kvality prevádzky automatizovaného meracieho systému pod¾a
dokumentácie systému kontroly a riadenia kvality a pod¾a podmienok urèených v súhlase, v rozhodnutí alebo v integrovanom povolení,
e) preukáe dodranie urèených emisných limitov, ak
ide o prvú úplnú kontrolu automatizovaného meracieho systému emisií pod¾a § 4 ods. 8 písm. d) a ak
naintalovaný systém vyhovuje poiadavkám pod¾a
§ 7.
(4) Periodickou kontrolou automatizovaného meracieho systému, ak neustanovuje inak osobitný predpis1) alebo ak v súhlase, v rozhodnutí alebo v integrovanom povolení nie je urèené inak, sa vykoná oprávnená
a) kalibrácia meracích analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov s pouitím na to urèených certifikovaných a metrologicky nadviazaných kalibraèných
plynov
alebo
urèených
kalibraèných
prostriedkov,
b) skúka nuly a meracieho rozpätia a zistia ïalie vybrané pracovné charakteristiky meracích prostriedkov najmenej v rozsahu pod¾a metodiky kontinuálneho merania príslunej velièiny pod¾a § 13,
c) skúka správnosti kalibraènej funkcie sériou porovnávacích meraní so tandardnou referenènou metodikou pod¾a odseku 6,
d) inpekcia zhody s poiadavkami pod¾a písmen a) a
c) a pod¾a odseku 3 písm. d) druhého a piateho
bodu pod¾a svojho významu.
(5) Periodická kontrola automatizovaného meracieho systému sa vykonáva v intervale najmenej raz za kalendárny rok, ak
a) neustanovuje inak osobitný predpis,1)
b) kratí interval nie je urèený v dokumentácii automatizovaného meracieho systému, v súhlase alebo v integrovanom povolení.

Strana 3107

(6) Oprávnená skúka správnosti kalibrácie automatizovaného meracieho systému emisií sériou porovnávacích meraní so tandardnou referenènou metodikou
sa vykonáva najmenej raz za
a) tri kalendárne roky, ak ide o zariadenia na spa¾ovanie odpadov alebo o technologické zdroje,
b) za kalendárny rok, ak ide o energetické zariadenia.
(7) Správa, protokol, certifikát a iné zodpovedajúce
doklady pod¾a § 20 ods. 8 zákona o periodickej kontrole
automatizovaného meracieho systému sa predkladajú
do 60 dní od ukonèenia poslednej skúky a inpekcie
zhody na mieste.
§ 12
Spôsob a poiadavky na zisovanie a preukazovanie
údajov o dodraní urèenej technickej poiadavky
a urèenej veobecnej podmienky prevádzkovania
(1) Hodnota velièiny, ktorou je vyjadrená technická
poiadavka a veobecná podmienka prevádzkovania,
sa zisuje a jej dodranie sa preukazuje, ak
a) to ustanovuje osobitný predpis,1)
b) je vyjadrená èíselnou hodnotou a jednotkou príslunej fyzikálno-chemickej velièiny vrátane vyjadrenia
jednotkou jeden ako percento, zlomok, pomer alebo
podiel.
(2) Spôsoby zisovania hodnoty fyzikálno-chemickej
velièiny, ktorou je vyjadrená technická poiadavka
a veobecná podmienka prevádzkovania, sú uvedené
v § 2 ods. 3.
(3) Technickým výpoètom sa hodnota velièiny, ktorou je vyjadrená technická poiadavka a veobecná
podmienka prevádzkovania, zisuje, ak sa iadosou
preukáe, e mono vypoèíta reprezentatívnu hodnotu
alebo najvyiu monú hodnotu velièiny, ktorou je vyjadrená prísluná technická poiadavka a veobecná
podmienka prevádzkovania pod¾a § 5 ods. 3 a 6.
(4) Ak sa technická poiadavka vzahuje na
technicko-kontrukèné rieenie skladovacieho alebo
výrobno-technického zariadenia a iadosou sa preukáe, e zistenie hodnoty príslunej velièiny po jeho
naintalovaní neumoòuje súèasný stav techniky diskontinuálneho merania, za technický výpoèet pod¾a
odseku 3 a § 5 sa povauje, aj ak sa preukáe zhoda
predmetného technicko-kontrukèného rieenia s príslunou technickou poiadavkou.
(5) Jednorazovým meraním sa hodnota velièiny, ktorou je vyjadrená technická poiadavka a veobecná
podmienka prevádzkovania, zisuje
a) v prípadoch pod¾a § 6 ods. 1 alebo ak
b) sa technická poiadavka vzahuje na technicko-kontrukèné rieenie skladovacieho alebo výrobno-technického zariadenia a iadosou sa preukáe, e
periodické meranie hodnoty príslunej velièiny po
jeho naintalovaní neumoòuje súèasný stav techniky periodického merania a nie sú moné ani osobitné podmienky periodického merania.
(6) V prípadoch jednorazového merania pod¾a odseku 5 písm. b) sa zistená hodnota technickej poiadavky
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preukáe skúobným protokolom, správou o skúke,
certifikátom alebo iným obdobným dokladom
a) osoby, ktorá je na príslunú skúku akreditovaná,
alebo
b) inej kvalifikovanej osoby vrátane dokladu rieite¾a
alebo výrobcu prísluného zariadenia, ak doklad
akreditovanej osoby nie je dostupný.
(7) Periodickým meraním sa hodnota velièiny, ktorou
je vyjadrená technická poiadavka a veobecná podmienka prevádzkovania, zisuje, ak sa nezisuje technickým výpoètom alebo jednorazovým meraním.
(8) Spôsob, podmienky, poiadavky a lehoty zisovania, sledovania a preukazovania dodrania technickej
poiadavky a veobecnej podmienky prevádzkovania,
ktorá je vyjadrená ako fyzikálno-chemická velièina, sú
zhodné so spôsobom, podmienkami a poiadavkami
zisovania, sledovania a preukazovania údajov o dodraní urèených emisných limitov pod¾a § 4 a 6 pod¾a
svojho významu okrem poiadaviek na interval periodického merania pod¾a § 6 ods. 2 a 6.
(9) Interval
periodického
merania
hodnoty
fyzikálno-chemickej velièiny, ktorou je vyjadrená technická poiadavka a veobecná podmienka prevádzkovania a preukázania ich dodrania, je najmenej raz za
tri kalendárne roky, ak
a) neustanovuje inak osobitný predpis,1)
b) nie je pre zariadenia na spa¾ovanie odpadov urèené
inak v § 9,
c) nie je urèené inak v súhlase, v rozhodnutí alebo
v integrovanom povolení,
d) nie je urèený kratí interval v platnej dokumentácii,
e) nejde o veobecnú podmienku prevádzkovania vyjadrenú zhodnou fyzikálno-chemickou jednotkou
ako kvalitatívny parameter paliva pod¾a odseku 10.
(10) Veobecná podmienka prevádzkovania vyjadrená ako fyzikálno-chemický parameter paliva sa zisuje
a preukazuje spôsobom pod¾a osobitného predpisu.15)
(11) Kontinuálnym meraním sa hodnota fyzikálno-chemickej velièiny, ktorou je v èíselnej forme vyjadrená technická poiadavka a veobecná podmienka prevádzkovania, zisuje a jej dodranie sa preukazuje, ak
a) to pre zariadenia na spa¾ovanie odpadov ustanovuje
§ 9 ods. 2,
b) to pre ostatné stacionárne zdroje ako zariadenia na
spa¾ovanie odpadov
1. ustanovuje osobitný predpis,1)
2. urèuje súhlas, rozhodnutie, integrované povolenie alebo schválená dokumentácia.
(12) Zisova údaje o dodraní technickej poiadavky
a veobecnej podmienky prevádzkovania môe prevádzkovate¾ stacionárneho zdroja aj kontinuálnym meraním; podmienkou je preukázanie splnenia poiadaviek pod¾a § 7 a 11, ktoré sa na prísluné kontinuálne
meranie vzahujú pod¾a svojho vecného významu, a vydanie súhlasu na intalovanie a na prevádzku prísluného automatizovaného meracieho systému.
15
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(13) Plnenie technickej poiadavky a veobecnej podmienky prevádzkovania, ktorá je vyjadrená slovne, monitoruje poèas prevádzky stacionárneho zdroja jeho
prevádzkovate¾ pod¾a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizaèných opatrení pod¾a § 15 ods. 2 zákona alebo pod¾a dokumentácie,
ak ide o stacionárne zdroje, pre ktoré sa súbor nevypracuje; výsledky monitorovania sa zaznamenávajú v prevádzkovej evidencii pod¾a § 15 ods. 1 písm. t) zákona.
§ 13
Poiadavky na metódu
a metodiku technického výpoètu, merania,
kalibrácie, skúky a inpekcie zhody
(1) Metóda a metodika technického výpoètu, diskontinuálneho merania a kontinuálneho merania, kalibrácie, skúky a inpekcie zhody automatizovaného meracieho systému musí by v súlade so súèasným stavom
vedeckého poznania a techniky pre príslunú odbornú
èinnos a umoòova zistenie reprezentatívnej a vedecky odôvodnenej hodnoty emisnej velièiny, mnostva
emisie a údajov o kvalite ovzduia vrátane vykonania
kalibrácie, skúky a inpekcie zhody automatizovaného meracieho systému.
(2) iados a prísluná projektová a ostatná dokumentácia a vydaný súhlas alebo integrované povolenie
na úèely zistenia reprezentatívnych a vedecky odôvodnených údajov o dodraní emisnej poiadavky a mnostva emisie, v závislosti od fyzikálno-chemickej a inej
technickej povahy príslunej odbornej èinnosti, obsahujú
a) rieenie technických poiadaviek na reprezentatívne meracie miesto vrátane rieenia poiadaviek na
potrebný manipulaèný priestor, na dostupnos
energetických zdrojov, na ochranu proti vplyvom fyzikálnych polí a poveternostným vplyvom; ak ide
o meracie miesto intalované na potrubí, úsek merania a miesto merania sa povaujú za zodpovedajúce
súèasnému stavu techniky, ak vyhovujú poiadavkám najmenej pod¾a technickej normy vo veci merania emisií zo stacionárnych zdrojov, poiadavky na
úseky a miesta merania,16)
b) metodiky kontinuálneho merania a technické poiadavky na zisovanie mnostva emisie a údajov o dodraní urèenej emisnej poiadavky a pre skúanie
a inpekciu zhody automatizovaných meracích systémov emisií, ktoré neustanovuje táto vyhláka alebo osobitný predpis,1) prièom sa prihliada na poiadavky tandardnej metodiky pod¾a odsekov 3 a 4,
ak je o nej informácia,
c) metodiky diskontinuálneho merania a technické poiadavky na zisovanie údajov o dodraní urèenej
emisnej poiadavky, ktoré neustanovuje táto vyhláka alebo osobitný predpis,1) najmä poèetnos
a èas trvania jednotlivých meraní alebo série krátkodobých meraní, ktoré sa vyhodnocujú ako výsledok

) Vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 362/2010 Z. z., ktorou
sa ustanovujú poiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.
16
) STN EN 15259 Ochrana ovzduia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Poiadavky na úseky a miesta merania, úèel a plán merania
a na správu o meraní.
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jednotlivého merania, a najvyiu prípustnú hodnotu neistoty výsledku jednotlivého merania, prièom
sa prihliada na poiadavky tandardnej metodiky
oprávneného merania príslunej velièiny pod¾a odsekov 3 a 4, ak je o nej informácia,
d) osobitné podmienky a osobitné lehoty diskontinuálneho merania, kontinuálneho merania alebo technického výpoètu hodnoty velièiny, ktorou je vyjadrená urèená emisná poiadavka, alebo mnostva
emisie, ak sú nutné, a ich podrobné odôvodnenie,
e) rieenie sledovania a oznamovania údajov, ktoré sú
podstatné na posúdenie moných zmien podmienok
zisovania údajov o hodnote a dodraní urèenej
emisnej poiadavky alebo mnostva emisie technickým výpoètom alebo meraním a oznamovanie ich
zmien.
(3) Reprezentatívne odbery vzoriek, chemické analýzy jednotlivých zneèisujúcich látok, diskontinuálne
merania a kontinuálne merania, kalibrácie, skúky,
inpekcie zhody a porovnávacie merania automatizovaných meracích systémov emisií s referenènými metódami, technické výpoèty hodnôt velièín, ktorými sú urèené emisné poiadavky, a výpoèty mnostva emisie sa
vykonávajú v súlade so slovenskými technickými normami, ktorými sa preberajú európske normy èo najskôr od ich vydania, najneskôr vak do
a) iestich mesiacov, ak ide o nové vydanie doterajej
technickej normy po jej revízii alebo inej zmene,
b) 12 mesiacov, ak ide o novú technickú normu.
(4) Ak technické normy pod¾a odseku 3 nie sú vydané
alebo ak nejde o validovanú alternatívnu metódu a metodiku pod¾a odseku 7, uplatòuje sa metóda a metodika, ktorá je pre prísluný technický výpoèet, meranie,
kalibráciu, skúku a inpekciu zhody uvedená v informácii o tandardných metódach a metodikách pod¾a
§ 20 ods. 13 zákona.
(5) Ak technické normy pod¾a odseku 3 nie sú vydané, nie je informácia o tandardnej metóde a metodike
pod¾a odseku 4 alebo ak nejde o validovanú alternatívnu metódu a metodiku pod¾a odseku 7, metóda a metodika technického výpoètu, merania, kalibrácie, skúky
a inpekcie zhody sa konkretizuje v poradí pod¾a
a) normalizovanej metodiky,
1. ktorá je vydaná ako slovenská technická norma,
2. zvolenej pod¾a poiadaviek slovenskej technickej
normy, ktorou sa preberá technická pecifikácia
Európskeho výboru pre normalizáciu pre výber
normalizovaných metód pre meranie emisií zo
stacionárnych zdrojov,17)
b) nenormalizovanej metodiky,
1. ktorá je uvedená v dokumentácii alebo spracovaná pôvodcom danej technológie alebo výrobcom
daného zariadenia,
2. inej ako pod¾a prvého bodu, ktorá je dostupná
ako technická pecifikácia, smernica, návod, po17
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kyn a iný obdobný dokument vydaný kompetentnou environmentálnou organizáciou, agentúrou
alebo profesijným zdruením,
3. inej ako pod¾a prvého a druhého bodu, ktorá je
dostupná z odbornej literatúry alebo z iných odborných informácií vrátane individuálnej vyvinutej metodiky.
(6) Nenormalizovaná metodika musí by v súlade so
súèasným stavom vedeckého poznania a techniky validovaná, metrologicky nadviazaná a musí by preukázané, e výsledok merania alebo inej obdobnej technickej
èinnosti je vedecky odôvodnený; uvedené sa povauje
za splnené, ak nenormalizovaná metodika je validovaná a jej vhodnos je zhodnotená a zdokumentovaná
najmenej v rozsahu a spôsobom pod¾a prísluných
technických noriem a technických pecifikácií, ktoré
pecifikujú veobecné poiadavky na kompetentnos
skúobných a kalibraèných laboratórií, na hodnotenie
vhodnosti a na validáciu metódy.18)
(7) Alternatívne rieenie normatívnej alebo odporúèanej poiadavky, iný alternatívny postup alebo modifikácia normalizovaného postupu sú moné, ak alternatívne alebo modifikované rieenie je vedecky
odôvodnené, poskytuje ekvivalentný výsledok a sú splnené najmenej poiadavky na rozsah a formu porovnania alternatívneho rieenia s poadovanou neistotou
merania a na jeho validáciu;18) ak ide o porovnávacie
meranie automatizovaného meracieho systému so
tandardnou referenènou metodikou pod¾a § 11 alebo
o metódu a metodiku pod¾a odseku 3, iné alternatívne
alebo modifikované rieenie je moné, len ak je to priamo uvedené v príslunej tandardnej referenènej metodike alebo v metóde a metodike pod¾a odseku 3.
(8) Z normatívnych a odporúèaných poiadaviek
a postupov technickej metodiky pod¾a odsekov 3 a 7 sa
uplatòujú len tie poiadavky a postupy, ktoré
a) sú v súlade s poiadavkami, ktoré pre zistenie hodnoty danej velièiny alebo vykonanie odbornej èinnosti ustanovuje osobitný predpis,1)
b) osobitný predpis1) ani táto vyhláka neustanovujú,
c) sú v prípade pochybnosti rieené spôsobom pod¾a
odseku 2.
(9) Zistená hodnota velièiny sa na úèel posúdenia
dodrania urèenej emisnej poiadavky vyjadruje
a) v jednotkách, stavových a referenèných podmienkach ako prísluná emisná poiadavka a podmienky
jej platnosti,
b) na rovnaký poèet platných miest ako prísluná
emisná poiadavka; ak prísluná metodika umoòuje zisti väèí poèet platných miest, výsledok sa
zaokrúh¾uje pod¾a normalizovaného návodu na
zaokrúh¾ovanie èísel a pod¾a pravidla zaokrúh¾ovania B.19)
(10) Priemerná hodnota série jednotlivých meraní
a technických skúok sa vypoèíta z nezaokrúhlených

) STN P CEN/TS 15675 Ochrana ovzduia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Pouívanie EN ISO/IEC 17025: 2005 pri periodických meraniach.
18
) Napríklad STN EN ISO 14956 Ochrana ovzduia. Hodnotenie vhodnosti meracieho postupu porovnaním s poadovanou neistotou merania, STN P CEN/TS 14793 Ochrana ovzduia. Stacionárne zdroje zneèisovania. Postup vnútrolaboratórnej validácie alternatívnej
metódy porovnaním s referenènou metódou.
19
) STN ISO 31-0 Velièiny a jednotky. 0. èas: Veobecné zásady.
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jednotlivých hodnôt a zaokrúh¾uje sa a vypoèítaný
priemer.
(11) Hodnota individuálneho emisného faktora,
hmotnostného toku a ïalích velièín, s ktorých pouitím sa vypoèítava mnostvo emisie, sa zaokrúh¾uje na
taký poèet platných miest, aby príspevok zaokrúhlenia
nebol väèí ako 10 % z najväèieho príspevku neistoty
jednotlivých velièín vo funkènom výpoètovom vzahu
pre výpoèet mnostva emisie za rok.
(12) Správa, protokol, certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o inom ako o prvom periodickom zistení
údajov o dodraní emisnej poiadavky alebo inpekcii
zhody sa predkladá do 60 dní odo dòa vykonania posledného technického merania, skúky, posledného
odberu vzorky zo série jednotlivých meraní alebo inpekèného zisovania; ak sa zistí nedodranie urèenej
emisnej poiadavky, správa protokol, certifikát alebo
iný zodpovedajúci doklad sa predkladá pod¾a § 15
ods. 2 písm. b) zákona bezodkladne.
(13) Ak sa stacionárny zdroj skladá z viacerých èastí
a ak sa údaje zisujú pri viacerých výrobno-prevádzkových reimoch alebo sa zisujú údaje o viacerých
emisných poiadavkách, správa, protokol, certifikát
alebo iný zodpovedajúci doklad sa môe predloi v èlenení pod¾a èastí stacionárneho zdroja, reimov alebo
emisných poiadaviek.
§ 14

(3) Údaje o dodraní urèených emisných limitov sa
diskontinuálnym meraním zistia pri prvej plánovanej
prevádzke alebo pri prvom pouití záloného paliva,
funkènej alebo inej technickej kontrole, ak je spojená
s ich uvedením do prevádzky, ak ide o
a) stacionárne zdroje a ich èasti, pre ktoré platí poiadavka na zistenie a preukázanie údajov o dodraní
urèených emisných limitov diskontinuálnym meraním a v predchádzajúcom období neboli prevádzkované viac ako 500 hodín za rok,
b) obèasné zdroje vrátane záloných palív, ktoré neboli
do èasu úèinnosti tejto vyhláky uvedené do plánovanej prevádzky.
(4) Prísluné údaje sa zistia a dodranie danej poiadavky sa preukáe spôsobom a v lehotách pod¾a § 4
ods. 3, ak ide o zistenie a preukázanie údajov o dodraní
a) urèených
emisných
limitov
pri
viacerých
výrobno-prevádzkových reimoch, pre ktoré neuplynula lehota zistenia a preukázania údajov o ich dodraní pod¾a doterajích predpisov,
b) emisnej poiadavky, pre ktorú doterají predpis neustanovil poiadavku na zistenie a preukázanie
údajov o jeho dodraní,
c) emisnej poiadavky, pre ktorú neboli zistené a preukázané údaje o jej dodraní v lehote pod¾a doterajích predpisov a ak nebolo uloené prísluné opatrenie na nápravu.

Prechodné ustanovenia
(1) Oprávnené merania, kalibrácie, skúky a inpekcie zhody, ktoré sú vykonané, alebo prísluné technické èinnosti, ktoré sa zaèali vykonáva pod¾a doterajích
predpisov, sa povaujú za vykonané pod¾a tejto vyhláky.
(2) Intervaly periodického merania, skúky a inpekcie zhody ustanovené touto vyhlákou zaèínajú plynú
po uplynutí posledného intervalu periodického merania, skúky a inpekcie zhody pod¾a doterajích predpisov; vykonanie periodického merania, skúky a inpekcie zhody pod¾a posledného intervalu pod¾a
doterajích predpisov tým nie je dotknuté.
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§ 15
Zoznam preberaných právne záväzných aktov
Európskej únie
Touto vyhlákou sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 7.
§ 16
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. septembra
2010.

Zsolt Simon v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 363/2010 Z. z.

PODROBNOSTI O POIADAVKÁCH NA POSTUP VÝPOÈTU MNOSTVA EMISIE,
O JEDNOZNAÈNEJ EMISNEJ ZÁVISLOSTI A O ZISOVANÍ REPREZENTATÍVNEHO
INDIVIDUÁLNEHO EMISNÉHO FAKTORA A REPREZENTATÍVNEHO HMOTNOSTNÉHO TOKU

1. Postup výpoètu mnostva emisie zneèisujúcej látky musí
a) umoòova výpoèet technicky odôvodneného mnostva emisie pod¾a súèasného stavu poznania prírodných
a iných technických zákonitostí, ktoré sa vzahujú na príslunú technológiu, výrobno-prevádzkové reimy a na
ïalie nevýrobné stavy,
b) ma zdokumentované spôsoby a podmienky zisovania, evidovania a dokumentovania hodnôt vetkých velièín
vo funkènom výpoètovom vzahu, ktoré musia vychádza z údajov vybraných technicko-prevádzkových parametrov, ktoré sa merajú, zisujú a dokumentujú spôsobom pod¾a platnej prevádzkovej evidencie,
c) vychádza z výpoètových vzahov mnostva emisie, ktoré sa uplatòujú v národnom emisnom inventarizaènom
systéme; iné výpoètové vzahy sú moné, len ak sa preukáe, e poskytujú presnejí výsledok,
d) obsahova údaje o presnosti merania alebo iného zisovania hodnôt jednotlivých velièín vo funkènom výpoètovom vzahu pod¾a písmena b) vo forme rozírenej neistoty pri pribline 95 % tatistickej pravdepodobnosti (k =
2) alebo iného obdobného údaja o presnosti vrátane jej kvalifikovaného odhadu, ak o úrovni presnosti nie sú
dostupné technické údaje.
2. Emisná závislos na úèely výpoètu mnostva emisie je jednoznaèná, ak
a) sa v technológii nepouívajú odluèovacie zariadenia alebo sa zneèisujúca látka v konkrétnom odluèovacom zariadení neodluèuje  emisný stupeò je vyí ako 90 % alebo úèinnos odluèovania je menia ako 10 %,
b) ju mono vyjadri funkèným vzahom medzi mnostvom emisie zneèisujúcej látky a vybranými
technicko-prevádzkovými parametrami,
c) funkèný vzah pod¾a písmena b) nezávisí od reimu prevádzkovania,
d) hodnoty vybraných technicko-prevádzkových parametrov pod¾a písmena b) sa zisujú spôsobom pod¾a platnej
prevádzkovej evidencie.
3. Reprezentatívny individuálny emisný faktor sa zisuje ako podiel hmotnosti emisie zneèisujúcej látky vypustenej
do ovzduia a sumárnej hodnoty vzahovej velièiny za zvolenú èasovú periódu merania poèas takého vybraného
výrobno-prevádzkového reimu a vybraných hodnôt technicko-prevádzkových parametrov palív, surovín a technológie, ktoré sú z h¾adiska celoroènej prevádzky reprezentatívne a zistený individuálny emisný faktor umoòuje
vypoèíta najpravdepodobnejie mnostvo emisie aj poèas iných výrobno-prevádzkových reimov. Ak nemono
zisti jednu reprezentatívnu hodnotu pre viacero výrobno-prevádzkových reimov, reprezentatívny individuálny
emisný faktor sa zistí pre kadý aktuálny výrobno-prevádzkový reim pod¾a siedmeho a ôsmeho bodu. Uvedené sa
vzahuje aj na reprezentatívny hmotnostný tok, ktorý sa zisuje ako podiel hmotnosti emisie zneèisujúcej látky za
jednotku èasu.
4. Vzahovou velièinou na úèel zistenia reprezentatívneho individuálneho emisného faktora je vhodná velièina v závislosti od vlastností technológie a moností zistenia jej reprezentatívnej hodnoty, najmä
a) jednotkové mnostvo spáleného paliva alebo spotrebovanej suroviny,
b) jednotkové mnostvo produkcie, výrobku,
c) jedna várka, ara alebo vsádzka,
d) iný prevádzkový parameter pod¾a vlastností konkrétnej technológie; ak je iným parametrom èas prevádzky, individuálny emisný faktor sa vyjadruje ako hmotnostný tok.
Vzahovou velièinou na úèel zistenia reprezentatívneho hmotnostného toku je èas prevádzky stacionárneho zdroja, jeho èasti alebo zariadenia, pre ktoré sa zisuje mnostvo emisie.
5. Vzahová velièina je reprezentatívna, ak
a) mnostvo vzahovej velièiny je kvalifikovane zisované, ak je to dostupné s pouitím kalibrovaného, justovaného alebo iným obdobným spôsobom potvrdeného, validovaného prevádzkového meracieho zariadenia,
b) mnostvo vzahovej velièiny za kalendárny rok alebo iný èas zisovania je pod¾a monosti priebene meracím
systémom integrované, zaznamenávané a prevádzkovo evidované,
c) emisie zneèisujúcej látky nezávisia od parametrov vzahovej velièiny vo väèom rozsahu ako pod¾a siedmeho
bodu, alebo ak to nie je moné, prísluné vplyvové parametre sa kvalifikovane zisujú, zaznamenávajú, prevádzkovo evidujú a pri výpoète emisií zoh¾adòujú,
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d) hodnoty velièín pod¾a písmen a) a c) sa zisujú, zaznamenávajú a prevádzkovo evidujú spôsobom pod¾a platnej
prevádzkovej evidencie,
e) je vyjadrená ako menovate¾ emisného faktora urèeného ako emisný limit, zverejneného veobecného emisného
faktora, publikovaného emisného faktora pod¾a § 3 ods. 4 písm. h) alebo umoòuje verifikovanie zistenej hodnoty reprezentatívneho individuálneho emisného faktora alebo reprezentatívneho hmotnostného toku najmä
teoretickým výpoètom alebo porovnaním s publikovanou hodnotou.
6. Mnostvo vzahovej velièiny poèas periódy diskontinuálneho merania emisií sa zmeria priamo alebo zistí technickým výpoètom z výsledkov meraní hmotnosti vstupov a analýz palív a surovín; konkrétny spôsob a postup sa volí
individuálne v závislosti od vlastnosti technológie, stavu techniky oprávneného merania, dokumentácie, systému
prevádzkovej kontroly a evidencie, naintalovaných prevádzkových meracích prostriedkov a poiadaviek na reprezentatívnos vzahovej velièiny pod¾a piateho bodu a na reprezentatívnos výrobno-prevádzkového reimu pod¾a siedmeho a ôsmeho bodu.
7. Reprezentatívny výrobno-prevádzkový reim na úèely zistenia mnostva emisie je taký vybraný reim z h¾adiska
výrobkov, palív a surovín, ak ich môe by viacej, výrobnej kapacity alebo prevádzkového výkonu a z h¾adiska súvisiacich hodnôt technicko-prevádzkových parametrov palív, surovín, polotovarov, výrobných a odluèovacích zariadení, od ktorých emisie závisia, pri ktorom rozírená neistota výpoètu mnostva emisie za celé obdobie zisovania
mnostva nie je pod¾a monosti väèia ako 30 %.
8. Ak reprezentatívna hodnota individuálneho emisného faktora alebo reprezentatívneho hmotnostného toku môe
závisie od hodnôt technicko-prevádzkových parametrov palív, surovín, polotovarov, výrobných a odluèovacích
zariadení vo väèej miere, ako zodpovedá 30 % rozírenej neistote (ïalej len parametrická velièina), musí sa
a) reprezentatívny individuálny emisný faktor alebo reprezentatívny hmotnostný tok vztiahnu aj na jednotku parametrickej velièiny, najmä na jednotkový obsah zneèisujúcej látky v palive alebo v surovine, alebo na definovanú hodnotu iného parametra pod¾a významu parametrickej velièiny,
b) súèasne s meraním emisií a so zistením prísluného mnostva vzahovej velièiny zisti kvalifikovaným spôsobom aj hodnota parametrickej velièiny; uplatòujú sa spôsoby pod¾a piateho a iesteho bodu pod¾a vlastného
významu.
9. V správe o oprávnenom meraní sa okrem ostatných náleitostí pod¾a § 20 ods. 8 zákona uvádza aj názor na reprezentatívnos výsledku merania reprezentatívneho individuálneho emisného faktora alebo reprezentatívneho
hmotnostného toku a odporúèanie, ako ich aplikova na výpoèet vypusteného mnostva emisie z h¾adiska charakteristík reprezentatívneho výrobno-prevádzkového spôsobu, presnosti merania hodnôt vzahových a parametrických velièín s prihliadnutím na poiadavky pod¾a prvého bodu písm. c) a d).
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 363/2010 Z. z.

PODROBNOSTI O ÈLENENÍ TECHNOLÓGIÍ,
O PODMIENKACH DISKONTINUÁLNEHO MERANIA
A HODNOTENIA POIADAVIEK DODRANIA EMISNÉHO LIMITU

A. Druhy technológií
1. Na úèely vo¾by výrobno-prevádzkového reimu sa technológie èlenia na
a) emisne jednoreimové,
b) emisne viacreimové.
2. Emisne jednoreimovou technológiou je technológia, ktorú mono pod¾a dokumentácie prevádzkova len v jednom
výrobno-prevádzkovom reime, alebo technológia, ktorá má jeden vybraný výrobno-prevádzkový reim, poèas ktorého sú emisie vetkých zneèisujúcich látok pod¾a teórie a praxe najvyie a poèas ktorého mono zisti, èi stacionárny zdroj alebo jeho èas je technicky spôsobilá dodriava urèené emisné limity, vo vetkých reimoch ustálenej prevádzky, ktoré sú pod¾a dokumentácie moné, pre ktoré platí povinnos dodriava urèený emisný limit
alebo mono emisné limity povaova za dodrané pod¾a prísnejích hodnotiacich kritérií, ako sú urèené poiadavky.
3. Emisne viacreimovou technológiou je technológia, ktorú mono prevádzkova vo viacerých výrobno-prevádzkových reimoch a ktorá vzh¾adom na svoje vlastnosti neumoòuje vybra jeden výrobno-prevádzkový reim, v ktorom sú emisie vetkých zneèisujúcich látok pod¾a teórie a praxe najvyie.
4. Výrobno-prevádzkové reimy sa posudzujú pod¾a druhu a mnostva emisií, ktoré môe závisie najmä od výrobného výkonu alebo tepelného príkonu, druhu výrobku alebo iného obdobného výrobného výstupu, druhu paliva alebo podielu palív, ak ide o viacpalivové spa¾ovacie zariadenia, od druhu suroviny alebo druhu spa¾ovaného odpadu.
5. Na úèely vo¾by poètu jednotlivých meraní, trvania periódy jednotlivého merania a poètu èiastkových meraní sa
technológie pod¾a èasového trvania a charakteru zmien emisií èlenia na
a) kontinuálne emisne ustálené technológie,
b) kontinuálne emisne premenlivé technológie,
c) diskontinuálne technológie.
6. Kontinuálnou emisne ustálenou technológiou je kontinuálne (priebene) prevádzkovaná technológia, ktorá je
charakteristická tým, e podiel najvyej a najniej hodnoty emisnej velièiny ¾ubovo¾nej zneèisujúcej látky nie je
vyí ako dva.
7. Kontinuálnou emisne premenlivou technológiou je kontinuálne (priebene) prevádzkovaná technológia, ktorá je
charakteristická tým, e podiel najvyej a najniej hodnoty emisnej velièiny ¾ubovo¾nej zneèisujúcej látky je
vyí ako dva. Kontinuálnou emisne premenlivou technológiou je aj priebene prevádzkovaná technológia s preruovaným dávkovaním surovín, najmä vsádzková technológia alebo technológia s preruovaným spa¾ovaním palív,
ak preruenie je len krátkodobé a netrvá dlhie ako tri minúty, ak sa jednotlivá hodnota vyhodnocuje za 30-minútovú periódu, alebo es minút, ak sa jednotlivá hodnota vyhodnocuje za 60-minútovú periódu.
8. Diskontinuálnou technológiou je várková, arová, vsádzková, iná preruovane prevádzkovaná technológia alebo
technológia s preruovaným vznikom emisií zneèisujúcej látky, najmä dvojpolohová regulácia preruovaným
spa¾ovaním paliva, ak trvá dlhie ako tri minúty alebo es minút v závislosti od trvania periódy vyhodnocovania
jednotlivej hodnoty.
9. Za prevádzku pri menovitej kapacite sa povauje výrobno-prevádzkový reim, ktorý zodpovedá najmenej 90 % menovitého výkonu, menovitého tepelného príkonu alebo inej menovitej kapacity technológie alebo zariadenia pod¾a
svojej povahy, ak neustanovuje inak osobitný predpis1) alebo nie je urèené inak v súhlase, v rozhodnutí, v integrovanom povolení alebo v schválenej dokumentácii. Ak pre technológiu alebo zariadenie je urèená dolná aj horná
hodnota menovitej kapacity, uvedené sa vzahuje na hornú hodnotu menovitej kapacity.
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B. Podrobnosti o vo¾be výrobno-prevádzkového reimu a podmienkach merania a hodnotenia poiadaviek dodrania urèeného emisného limitu, ktoré nie sú osobitnými podmienkami merania
1. Ak ide o emisne jednoreimovú technológiu, diskontinuálne merania sa vykonávajú v takom vybranom
výrobno-prevádzkovom reime, poèas ktorého sú emisie vetkých zneèisujúcich látok pod¾a teórie a praxe najvyie alebo emisné limity mono povaova za dodrané pod¾a prísnejích hodnotiacich kritérií, ako sú urèené poiadavky.
2. Ak ide o emisne viacreimovú technológiu, jednorazové meranie, prvé periodické meranie a ïalie periodické merania s intervalom dlhím ako jeden rok sa vykonávajú v dvoch alebo viacerých vybraných reimoch ustálenej prevádzky, poèas ktorých sú emisie jednotlivých zneèisujúcich látok pod¾a teórie a praxe najvyie alebo emisné limity mono povaova za dodrané pod¾a prísnejích hodnotiacich kritérií, ako sú urèené poiadavky.
3. Ak ide o emisne viacreimovú technológiu a spôsob prevádzkovania emisne viacreimovej technológie alebo vonkajie podmienky neumoòujú vykona periodické meranie vo vybraných výrobno-prevádzkových reimoch bezprostredne po sebe, môu sa vykona samostatné merania v èlenení pod¾a reimov alebo zneèisujúcich látok.
4. Ak ide o viacreimovú technológiu, ïalie periodické merania s intervalom jeden rok a kratím sa vykonávajú vo
výrobno-prevádzkovom reime, poèas ktorého sú emisie väèieho poètu zneèisujúcich látok najvyie a parametre palív a surovín a technicko-prevádzkové parametre výrobno-technologických a odluèovacích zariadení sú v súlade s platnou dokumentáciou, s urèenými podmienkami oprávneného merania a súèasne zodpovedajú beným
hodnotám.
Ak sa pri menovitej kapacite technológia bene neprevádzkuje, meranie mono vykona aj pri najvyej benej kapacite, ak sa to uvedie a dôvodní v oznámení o plánovanom termíne vykonania oprávneného merania pod¾a § 15
ods. 1 písm. q) zákona; vykonanie merania pre vetky zneèisujúce látky a platnos urèených emisných limitov
tým nie sú dotknuté.
5. Periodické meranie sa vykonáva v pravidelnom intervale, ktorý sa posudzuje pod¾a kalendárnych mesiacov, ak ide
o intervaly jeden rok a kratie, a pod¾a kalendárneho roka, ak ide o dlhie intervaly. Ak to vzh¾adom na vonkajie
podmienky nie je moné, periodické meranie sa plánuje a vykonáva tak, aby èasový odstup medzi dvoma po sebe
nasledujúcimi periodickými meraniami nebol pod¾a monosti kratí ako polovica urèeného intervalu.
6. Ak ide o technickú jednotku na spa¾ovanie paliva alebo o energetické zariadenie pod¾a siedmeho a deviateho bodu
a viacreimovú technológiu a ak neustanovuje inak osobitný predpis1) alebo nie je urèené inak v súhlase, v rozhodnutí, v integrovanom povolení alebo v schválenej dokumentácii, za reprezentatívne diskontinuálne meranie sa povauje séria meraní pod¾a èasti E pre
a) tuhé zneèisujúce látky pri menovitom tepelnom príkone pod¾a èasti A deviateho bodu,
b) oxid sirièitý, oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusièitý a oxid uho¾natý pri
1. menovitom tepelnom príkone pod¾a èasti A deviateho bodu a pri
2. najniom povolenom tepelnom príkone.
Ak ide o ïalie periodické meranie a energetické zariadenie sa pri menovitom tepelnom príkone a pri najniom povolenom tepelnom príkone bene neprevádzkuje, meranie mono vykona aj pri iných tepelných príkonoch, ktoré
sú charakteristické pre najvyie oèakávané koncentrácie jednotlivých zneèisujúcich látok pod¾a písmen a) a b)
poèas benej prevádzky alebo pri jednom tepelnom príkone, ktorý je charakteristický pre najvyie oèakávané
koncentrácie tuhých zneèisujúcich látok, oxidu sirièitého a oxidov dusíka, ak sa to uvedie a dôvodní v oznámení
o plánovanom termíne vykonania oprávneného merania pod¾a § 15 ods. 1 písm. q) zákona. Údaje o dodraní emisných limitov pre plynné zneèisujúce látky pod¾a písmena b) sa vyhodnocujú pre oba reimy samostatne. Vykonanie diskontinuálneho merania pre vetky zneèisujúce látky a dodriavanie urèených emisných limitov pre vetky
povolené reimy ustálenej prevádzky tým nie je dotknuté.
7. Ak sa energetické zariadenie skladá z viacerých technických jednotiek, pre ktoré je urèený spoloèný emisný limit
pod¾a jedného typu alebo druhu paliva a celkového menovitého tepelného príkonu celého energetického zariadenia a ktoré pod¾a súhlasu, rozhodnutia alebo integrovaného povolenia mono prevádzkova samostatne, za reprezentatívne diskontinuálne meranie sa povauje séria meraní pod¾a èasti E na kadej technickej jednotke. Poiadavky dodrania spoloèného emisného limitu sa vyhodnocujú pre kadú technickú jednotku samostatne.
Ak ide o ïalie periodické meranie a technické jednotky sa bene prevádzkujú v skupinách alebo sa prevádzkujú
len spoloène, meranie mono vykona a vyhodnoti aj pod¾a jednotlivých skupín alebo spoloène, ak sa to uvedie
a dôvodní v oznámení o plánovanom termíne vykonania oprávneného merania pod¾a § 15 ods. 1 písm. q) zákona.
Ak ide o ïalie periodické meranie s intervalom kratím ako jeden rok a niektorá technická jednotka sa bene neprevádzkuje, periodické meranie mono vykona poèas prevádzky bene prevádzkovaných technických jednotiek,
ak sa to uvedie a dôvodní v oznámení o plánovanom termíne vykonania oprávneného merania pod¾a § 15 ods. 1
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písm. q) zákona. Ïalie periodické merania sa musia plánova tak, aby bene neprevádzkovaná technická jednotka bola premeraná a dodranie urèených emisných limitov preukázané pri jej plánovanom uvedení do prevádzky.
8. Ak ide o viacpalivovú technickú jednotku, v ktorej mono palivá spa¾ova striedavo, za reprezentatívne diskontinuálne meranie sa povauje samostatná séria meraní pod¾a èasti E pre kadé jednotlivé palivo. Poiadavky dodrania
urèených emisných limitov sa vyhodnotia samostatne pre kadé palivo.
Ak ide o ïalie periodické meranie a palivá sa bene spa¾ujú len súèasne, reprezentatívne diskontinuálne meranie
mono vykona a vyhodnoti aj poèas takého podielu súèasne spa¾ovaných palív, ktorý je charakteristický pre benú prevádzku a súèasne pre najvyie oèakávané koncentrácie tuhých zneèisujúcich látok, oxidu sirièitého a oxidov dusíka, ak sa to uvedie a dôvodní v oznámení o plánovanom termíne vykonania oprávneného merania pod¾a
§ 15 ods. 1 písm. q) zákona. Vykonanie diskontinuálneho merania pre vetky zneèisujúce látky a dodriavanie urèených emisných limitov pre vetky povolené reimy ustálenej prevádzky tým nie je dotknuté.
Ak ide o ïalie periodické meranie s intervalom jeden rok a kratím a bene sa spa¾uje len jeden druh paliva, periodické meranie mono vykona a vyhodnoti len poèas spa¾ovania beného paliva, ak sa to uvedie a dôvodní v oznámení o plánovanom termíne vykonania oprávneného merania pod¾a § 15 ods. 1 písm. q) zákona. Ïalie periodické
merania sa musia plánova tak, aby sa meranie vykonalo a dodranie urèených emisných limitov preukázalo pri
plánovanom pouití paliva, ktoré sa nespa¾uje bene. Uvedené sa nevzahuje na záloné palivo pod¾a § 4 ods. 1
písm. f).
9. Ak ide o energetické zariadenie, ktoré sa skladá z viacerých technických jednotiek, pre ktoré je urèený modifikovaný váený priemer emisných limitov ELmix(O2ref), za reprezentatívne diskontinuálne meranie sa povauje séria meraní pod¾a èasti E
a) poèas súèasnej prevádzky vetkých technických jednotiek a vyhodnotenie dodrania ELmix(O2ref),
b) poèas súèasnej prevádzky vetkých technických jednotiek, pre ktoré je urèený emisný limit pre dané palivo
a celkový menovitý tepelný príkon celého energetického zariadenia ELi a vyhodnotenie dodrania prísluného
ELi, alebo
c) na kadej jednotlivej technickej jednotke samostatne a samostatné vyhodnotenie dodrania prísluného ELi.
Ak ide o ïalie periodické meranie s intervalom jeden rok a kratím, reprezentatívne diskontinuálne meranie mono vykona a dodranie ELmix(O2ref) vyhodnoti len pre bene prevádzkované technické jednotky a bene spa¾ované
palivá poèas vybraného výrobno-prevádzkového reimu, ktorý je charakteristický pre benú prevádzku a súèasne
pre najvyie oèakávané koncentrácie tuhých zneèisujúcich látok, oxidu sirièitého a oxidov dusíka, ak sa to uvedie a dôvodní v oznámení o plánovanom termíne vykonania oprávneného merania pod¾a § 15 ods. 1 písm. q) zákona. Ïalie periodické merania sa musia plánova tak, aby sa meranie vykonalo a dodranie urèených emisných limitov preukázalo pri plánovanom pouití bene neprevádzkovanej technickej jednotky alebo bene
nespa¾ovaného paliva. Vykonanie diskontinuálneho merania pre vetky zneèisujúce látky a dodriavanie urèených emisných limitov pre vetky povolené reimy ustálenej prevádzky tým nie je dotknuté.
Ak ide o zloitejiu skladbu energetického zariadenia a variabilitu jeho prevádzky, podmienky zistenia a vyhodnotenia údajov o dodraní modifikovaného váeného priemeru emisných limitov sa rieia v iadosti pod¾a § 13 ods. 2
a vo vydanom súhlase alebo integrovanom povolení.
10. Ak ide o jeden kotol s viacerými spalinovodmi a reprezentatívne diskontinuálne meranie na spoloènom spalinovode nie je moné, za dodranie urèených emisných limitov pod¾a prísnejích poiadaviek sa povauje vykonanie merania a vyhodnotenie dodrania urèených emisných limitov v kadom spalinovode samostatne.
11. Ak ide o spa¾ovanie tuhých palív a biomasy v kotloch s rotovým kúreniskom, meranie hmotnostnej koncentrácie
oxidu uho¾natého sa bene vykonáva poèas ustáleného prevádzkového spa¾ovacieho reimu s rovnomernou vrstvou stabilne horiaceho paliva, keï sú pod¾a monosti pravidelné a stabilné intervaly dávkovania paliva a odahu
kvary, pribline stabilné vrstvy kvary alebo popola. Intervaly meraní, poèas ktorých je obsah kyslíka výrazne odliný od obvyklých hodnôt, sa neberú do úvahy.
12. Ak sa v odpadovom plyne vyskytuje viacej zneèisujúcich látok, pre ktoré je urèený rôzny emisný limit, a metodika
oprávneného merania pod¾a § 13 umoòuje zistenie spoloènej reprezentatívnej emisnej hodnoty pre túto skupinu
zneèisujúcich látok, za prísnejie hodnotiace kritérium, ako sú urèené poiadavky, sa povauje zmeranie spoloènej emisnej hodnoty. Emisné limity pre jednotlivé zneèisujúce látky sa povaujú za dodrané, ak sa spoloèná
emisná hodnota prepoèíta na najvyiu emisnú hodnotu pre zneèisujúcu látku s najvyím stechiometrickým
prepoètovým koeficientom, ktorá sa v plyne vyskytuje v mnostve vyom ako 10 % z urèeného emisného limitu
a je dodraný najnií emisný limit.
13. Ak ide o technologický zdroj alebo kombinovaný technologický zdroj a energetické zariadenie, ktoré sa skladajú
z viacerých èastí, pre ktoré sú urèené rôzne emisné limity, a reprezentatívne meracie miesto je len na spoloènom
odvode odpadových plynov, údaje o dodraní urèených emisných limitov mono zisti meraním v spoloènom odvode poèas súèasnej prevádzky jednotlivých èastí; emisné limity zo vetkých èastí sa povaujú za dodrané, ak sú
dodrané
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a) najniie hodnoty urèených emisných limitov pre zneèisujúce látky, ktoré sa vyskytujú v odpadových plynoch
zo vetkých èastí,
b) hodnoty urèených emisných limitov pre zneèisujúce látky, ktoré sa vyskytujú v odpadových plynoch len z jednej èasti po zoh¾adnení riedenia odpadovými plynmi z iných èastí,
c) najniie hodnoty urèených emisných limitov pre zneèisujúce látky, ktoré sa vyskytujú v odpadových plynoch
z viacerých èastí po zoh¾adnení riedenia odpadovými plynmi z èastí, v ktorých sa nevyskytujú, alebo
d) emisné limity vypoèítané ako váený priemer urèených emisných limitov; ak ide o zariadenia na spa¾ovanie palív, váený priemer sa vypoèíta pod¾a tepelných príkonov, ak ide o technologické zariadenia alebo kombináciu
technologických èastí a èastí spa¾ujúcich palivá, váený priemer sa vypoèíta pod¾a objemového prietoku odpadových plynov, prièom sa musia zoh¾adni stavové a referenèné podmienky, ak sú pre jednotlivé èasti rôzne.
14. Ak ide o technologický zdroj, ktorý sa skladá z viacerých èastí, a odpadové plyny sa odvádzajú spoloèným potrubím, za prísnejie hodnotiace kritérium, ako sú urèené poiadavky, sa povauje, ak sa to zistí meraním v spoloènom potrubí poèas samostatnej prevádzky jednotlivých èastí, ak je súèasne zabezpeèené, e poèas merania nedochádza k riedeniu odpadových plynov alebo sa technologicky nevyhnutné riedenie odèíta.
15. Ak sa odpadové plyny z jednej èasti stacionárneho zdroja odvádzajú viacej ako troma potrubiami alebo ak sa stacionárny zdroj zneèisovania skladá z viac ako troch zhodných èastí, z ktorých sa odpadové plyny odvádzajú samostatnými potrubiami, mono
a) periódu trvania jednotlivého merania zníi z 30 minút na 15 minút a zo 60 minút na 30 minút alebo
b) jednotlivú hodnotu za 30 minút vypoèíta ako plávajúci priemer z dvoch alebo troch po sebe nasledujúcich
èiastkových výsledkov meraní v trvaní pribline 15 minút alebo 10 minút a za 60 minút z èiastkových výsledkov
meraní v trvaní pribline 30 minút alebo 20 minút.
16. Ak sa odpadové plyny z jednej èasti stacionárneho zdroja odvádzajú viacej ako troma potrubiami alebo ak sa stacionárny zdroj zneèisovania skladá z viac ako troch zhodných èastí, z ktorých sa odpadové plyny odvádzajú samostatnými potrubiami, poèet jednotlivých meraní mono zníi na polovicu, najmenej vak na dve jednotlivé merania, alebo sa meranie vykoná pre vybraný poèet èastí. Pri vo¾be poètu jednotlivých meraní a poètu meraných èastí
sa prihliada na to, aby kadá èas bola premeraná najmenej v kadom druhom periodickom meraní. Dodriavanie
urèených emisných limitov zo vetkých èastí stacionárneho zdroja zneèisovania tým nie je dotknuté.
17. Ak hodnota emisného limitu závisí od urèeného parametra paliva, suroviny alebo iného technicko-prevádzkového
parametra, pod¾a moností paralelne s hodnotou emisnej velièiny sa meria aj hodnota prísluného parametra.
C. Podrobnosti o jednotlivej hodnote a perióde merania
1. Jednotlivá hodnota emisnej velièiny sa v prípade diskontinuálneho merania vyjadruje ako priemerný výsledok merania za jednu èasovú periódu merania alebo èasovú periódu odberu vzorky, ktorý zodpovedá strednej hodnote
z intervalu hodnôt, ktoré s pribline 95 % tatistickou pravdepodobnosou mono odôvodnene priradi hodnote
meranej velièiny.
2. Ako výsledok jednotlivého merania hmotnostnej koncentrácie, hmotnostného toku a tmavosti dymu sa vyhodnocuje hodnota meranej velièiny bene za 30 minút. Ak perióda merania nemôe trva 30 minút, za hodnotu zodpovedajúcu 30-minútovej perióde sa povauje hodnota zmeraná v èasovom intervale od 20 minút do 40 minút. Najdlhia perióda jednotlivého merania hmotnostnej koncentrácie, hmotnostného toku a tmavosti dymu by nemala
trva viac ako osem hodín. Uvedené sa neuplatòuje pre vybrané technológie a zariadenia, pre ktoré ustanovuje
inak osobitný predpis,1) pre pecifické velièiny a technológie, ktoré sú uvedené v tvrtom a deviatom bode, alebo
ak ide o osobitné podmienky oprávneného merania pod¾a § 6 ods. 12.
3. Jednotlivá hodnota sa pri 30-minútovej perióde vyhodnocuje, ak to vlastnosti meranej technológie a stav techniky
oprávneného merania umoòujú, ako
a) stredná hodnota, ak ide o prístrojovú metódu a digitálny alebo analógový spôsob spracovania výstupu,
b) aritmetický priemer z najmenej 20 odèítaní alebo 20 èiastkových výsledkov, ak sú merané poèas jednej minúty,
alebo za taký poèet odèítaní, ktorý zodpovedá najmenej 20-minútovej perióde merania, ak prístrojová metóda
nemá automatizované priemerovanie alebo ide o iné nepreruovane merajúce prístroje a metódy,
c) výsledok jedného stanovenia alebo analytického rozboru jednej vzorky za najmenej 20-minútovú periódu odberu vzorky, ak ide o manuálnu metódu.
4. Ak ide o energetické zariadenia s menovitým tepelným príkonom 50 MW a vyím, rozpúadlové zdroje alebo ak to
pre iné stacionárne zdroje urèuje osobitný predpis,1) jednotlivá hodnota sa vyhodnocuje za 60 minút. Ak perióda
merania nemôe trva 60 minút, za hodnotu zodpovedajúcu 60-minútovej perióde sa povauje hodnota zmeraná
v èasovom intervale od 50 minút do 70 minút.
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5. Ak ide o diskontinuálnu technológiu, z ktorej sa emisie vypúajú poèas dlhej periódy, ako je urèená perióda merania, meranie sa vykoná tak, aby urèená perióda merania alebo odberu vzorky pokryla èasové obdobie najvyích
emisií. Ak je to moné, poèas manuálneho odberu vzorky sa má èas vypúania najvyích emisií kontrolova paralelným meraním vhodnej velièiny prístrojovou metódou, najmä meraním koncentrácie vybranej zneèisujúcej
látky, kyslíka, rýchlosti prúdenia alebo inej vhodnej stavovej velièiny. Ak to nie je moné, priebeh emisií sa zistí experimentálne alebo teoretické predpoklady sa preveria jednorazovým meraním alebo v rámci prvého periodického
merania.
6. Ak ide o iné ako rozpúadlové zdroje a ak perióda trvania jednotlivého merania hmotnostnej koncentrácie, hmotnostného toku a tmavosti dymu nemôe v opodstatnených prípadoch trva 20 minút alebo 50 minút, ako jednotlivá hodnota sa vyhodnotí výsledok vypoèítaný ako
a) aritmetický priemer série takého poètu krátkodobých meraní alebo èiastkových odberov vzoriek vyhodnotených ako spoloène analyzovaná vzorka alebo vypoèítaný ako podiel celkového mnostva zneèisujúcej látky
a celkového objemu odobratého plynu, ktoré pri kontinuálnej technológii reprezentujú prevádzku za 30 minút
alebo za 60 minút; za reprezentatívne sa povaujú najmenej tri 5-minútové merania alebo odbery, ktoré sa vykonajú na zaèiatku, v strede a na konci periódy, ak ide o 30-minútovú periódu, a najmenej tri 10-minútové merania, ak ide o 60-minútovú periódu,
b) plávajúci priemer z takého po sebe nasledujúceho poètu krátkodobých meraní alebo odberov vzoriek, aby sa, ak
ide o diskontinuálnu technológiu, z ktorej sa emisie vypúajú v perióde od troch minút do 20 minút, ak je urèená 30-minútová perióda, alebo od iestich minút do 50 minút, ak je urèená 60-minútová perióda, zistila priemerná hodnota emisnej velièiny za pribline 30 minút alebo za 60 minút.
7. Ak ide o rozpúadlový zdroj a diskontinuálnu technológiu, z ktorej sa emisie vypúajú v perióde do 60 minút, ako
jednotlivá hodnota sa vyhodnotí priemerný výsledok za 60 minút; ak je perióda vypúania emisií dlhia ako es
minút, na vyhodnotenie priemerného výsledku sa vzahuje piaty bod.
8. Ak ide o energetické zariadenia s menovitým tepelným príkonom do 50 MW s kontinuálnym a ustáleným vznikom
emisií, jednotlivá hodnota hmotnostnej koncentrácie, hmotnostného toku a tmavosti dymu za 30 minút prevádzky sa bene vypoèíta ako plávajúci priemer z dvoch alebo troch po sebe nasledujúcich èiastkových výsledkov meraní v trvaní pribline 15 minút alebo 10 minút.
9. Ako výsledok jednotlivého merania emisného stupòa alebo stupòa odsírenia sa vyhodnocuje hodnota vypoèítaná
z hmotnostného toku emisií zneèisujúcej látky bene za es hodín a 24 hodín, ak ide o prístrojovú metódu, alebo
ako výsledok analytického stanovenia èasovo zodpovedajúcej série jednotlivých odberov vzoriek, ak ide o manuálnu metódu. Za zhodný èasový interval sa zisuje hmotnos zneèisujúcej látky, ktorá do technologického procesu
vstupuje alebo v technológii vzniká.
10. Emisný stupeò alebo stupeò odsírenia mono vypoèíta z paralelných meraní hmotnostnej koncentrácie zneèisujúcej látky v plyne na vstupe a na výstupe z odluèovacieho zariadenia, ak
a) hmotnostný tok zneèisujúcej látky pred odluèovaèom zodpovedá mnostvu látky, ktoré do procesu vstupuje,
alebo rozdiel medzi vstupom do procesu a vstupom do odluèovaèa nie je vyí ako 10 %; uvedené sa povauje za
splnené, ak ide o odsírenie plynných a kvapalných palív, a nepovauje za splnené, ak ide o tuhé palivá, a to z dôvodu moného nedopalu spálite¾nej síry a záchytu síry v popolèeku,
b) sa hmotnostné koncentrácie zneèisujúcej látky pred a za odluèovaèom prepoèítajú na rovnaké stavové a referenèné podmienky,
c) sa zoh¾adní èasové oneskorenie prúdenia plynu medzi meracími miestami, ak je to nevyhnutné.
11. Ak zistenie reprezentatívneho emisného stupòa alebo stupòa odsírenia spôsobom pod¾a bodu 10 nie je moné, za
zhodný èasový interval ako meranie emisií sa zisuje hmotnos zneèisujúcej látky, ktorá do technologického procesu vstupuje alebo v technológii vzniká. Spôsob zistenia vstupu sa volí individuálne v závislosti od vlastnosti
technológie, stavu techniky oprávneného merania, dokumentácie, systému prevádzkovej kontroly a evidencie
a naintalovaných prevádzkových meracích prostriedkov; je to najmä technický výpoèet z výsledkov meraní hmotnosti vstupov a analýz palív a surovín. V ïalom periodickom meraní mono, najmä ak ide o nedopal alebo záchyt
síry v popolèeku, prihliada na zistenia z predchádzajúcich meraní, ak nedolo k zmene technológie, palív alebo
surovín.
12. Ako výsledok jednotlivého merania emisného faktora sa vyhodnocuje hodnota vypoèítaná ako podiel mnostva
emisie zneèisujúcej látky zo vetkých potrubí stacionárneho zdroja alebo jeho èasti, pre ktorú je emisný faktor urèený, a mnostva vzahovej velièiny za jeden èasový interval, za ktorý sa dodranie urèeného emisného limitu posudzuje. Mnostvo emisie zneèisujúcej látky sa zistí sériou meraní hmotnostných tokov. Ak ide o ïalie periodické meranie a interval periodického merania hmotnostných tokov v jednotlivých potrubiach je pod¾a § 6 ods. 4
rôzny, mnostvo emisie z potrubí, ktoré sa v danom roku nemerajú, sa dopoèíta pod¾a predchádzajúceho periodického merania k hmotnostným tokom, ktoré sa merajú v trojroènom intervale. Mnostvo vzahovej velièiny sa meria alebo zisuje kvalifikovaným spôsobom pod¾a bodu 11 pod¾a svojho významu.
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13. Ak je emisný limit vyjadrený pre skupinu zneèisujúcich látok a analytickou alebo prístrojovou metódou sa
technicko-ekonomicky výhodnejie zistí mnostvo zneèisujúcej látky s najvyím podielom, mono
a) dopoèítava mnostvo ïalích zneèisujúcich látok pod¾a notifikovanej metodiky oprávneného merania alebo
ak je zdokumentované experimentálnymi alebo inými obdobnými technickými skúkami, e ich podiel nie je
vyí ako 10 % z celkového mnostva zneèisujúcich látok, ktoré patria do príslunej skupiny,
b) nemeraný podiel ïalích zneèisujúcich látok zahrnú do neistoty výsledku jednotlivého merania, ak je spôsobom pod¾a písmena a) zdokumentované, e ich podiel nie je vyí ako 5 %.
D. Bený poèet jednotlivých meraní alebo sérií èiastkových meraní, bené trvanie periódy jednotlivého merania a súvisiace podmienky diskontinuálneho oprávneného merania
Technológia
Velièina
Perióda
merania
v minútach
Metóda
Poèet
Prvé meranie
Periodické
meranie
Velièina
Perióda
merania
Prvé meranie
Periodické
meranie
Velièina
Perióda
merania
Prvé meranie
Periodické
meranie
Velièina
Perióda
merania
Prvé meranie
Periodické
meranie

Kontinuálna emisne ustálená,
Kontinuálna emisne premenlivá
diskontinuálna
Hmotnostná koncentrácia, hmotnostný tok, tmavos dymu
do 59 vrátane

60 a
179

P

M

M

7

3

2

4

2

1

do 59
vrátane

180
a viac

M
P
Poèet jednotlivých meraní
2
15
1

7

60 a
179

180
a viac

M

M

M

6

3

2

3

2

1

Emisný stupeò, stupeò odsírenia, emisný faktor  denný priemer, individuálny emisný
faktor
6 hodín a 8 hodín

12 hodín a 24 hodín
2
1

Emisný faktor  mesaèný priemer
6 hodín a 8 hodín

12 hodín a 24 hodín

priemerná hodnota série 4 meraní za mesiac  1 meranie za týdeò
priemerná hodnota série 2 meraní za mesiac  1 meranie za 2 týdne
Emisný faktor  roèný priemer
6 hodín a 8 hodín

12 hodín a 24 hodín

priemerná hodnota série 12 meraní za rok  1 meranie za mesiac
priemerná hodnota série 6 meraní za rok  1 meranie za dva mesiace

Poznámky:
1. Perióda merania alebo perióda odberu vzorky je vyjadrená v minútach, ak nie je v tabu¾ke uvedené inak.
2. P  priebená prístrojová metóda diskontinuálneho merania s pouitím priebene merajúcich a ukazujúcich meracích prístrojov, ktorá poskytuje výsledky merania na meracom mieste, najmä meranie s pouitím mobilných alebo
prenosných emisných meracích systémov,
M  manuálna metóda, ktorá neposkytuje výsledok merania na meracom mieste, je zaloená na odbere vzorky
a následnom laboratórnom analytickom stanovení alebo inom obdobnom meraní.
3. Poèet pre prvé meranie sa vzahuje na prvé periodické meranie a na jednorazové meranie.
4. Bený poèet meraní hmotnostnej koncentrácie polychlórovaných dibenzodioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov pri spa¾ovaní odpadov je jedno jednotlivé meranie.
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Súvisiace podmienky diskontinuálneho oprávneného merania
1. Pre tmavos dymu sa poèet jednotlivých meraní vzahuje na periódu merania 30 minút a 59 minút; ak ide o metódu optického porovnávania, poèet jednotlivých meraní sa vzahuje na poèet sérií vizuálnych porovnaní.
2. Perióda merania, ak ide o emisný stupeò, stupeò odsírenia, emisný faktor a individuálny emisný faktor, sa vzahuje na prístrojovú metódu. Ak ide o manuálnu metódu, jednotlivý výsledok sa vyhodnotí zo série èiastkových meraní; poèet èiastkových meraní sa volí pod¾a urèenej periódy jednotlivého merania primerane.
3. Pri meraní reprezentatívneho individuálneho emisného faktora zo zariadenia na spa¾ovanie palív je moné regulaèné rozmedzie zariadenia na výrobu pary od 0,6-násobku menovitého tepelného príkonu a na ohrev teplej úitkovej vody od 0,5-násobku menovitého tepelného príkonu.
4. Pri meraní emisného faktora v mesaènom alebo v roènom priemere sa perióda merania vzahuje na jedno èiastkové
meranie. Èiastkové merania sa vykonávajú v uvedených pravidelných intervaloch, ak z h¾adiska prevádzky nie je
potrebné inak.
5. Ak ide o meranie stupòa odsírenia a o spa¾ovanie tuhých palív, urèená perióda merania a poèet jednotlivých meraní sa vzahujú aj na zistenie rozdielu mnostva zneèisujúcej látky medzi vstupom do procesu a vstupom do odluèovaèa, najmä ak ide o nedopal alebo záchyt síry v popolèeku.

E. Bený poèet jednotlivých meraní hmotnostnej koncentrácie, hmotnostného toku a tmavosti dymu na preukázanie dodrania urèených emisných limitov, ak ide o zariadenia na spa¾ovanie palív

Palivo
Zemný plyn naftový, skvapalnené
uh¾ovodíkové plyny, kvapalné palivo
s obsahom síry 0,2 % a niím
Tuhé palivo, biomasa, nízkovýhrevné
plyny (priemyselné, bioplyny),
kvapalné palivo s obsahom síry
vyím ako 0,2 %

Príkon
[MW]

Metóda
priebená

manuálna

0,3 a 14,9
15 a 49,9
50 a viac
0,3 a 4,9
5 a 49,9

P
3
5
2
5
7

D
2
3
2
3
4

P
2
3
2
3
4

D
2
2
2
2
2

50 a viac

3

2

2

2

Poznámky:
1. P  prvé periodické meranie a jednorazové meranie.
2. D  ïalie periodické meranie.
Súvisiace podmienky diskontinuálneho oprávneného merania
1. Ak ide o viacreimové energetické zariadenie, poèty jednotlivých meraní sa vzahujú na kadý výrobno-prevádzkový reim pod¾a èasti B iesteho bodu.
2. Pre tmavos dymu sa poèet jednotlivých meraní vzahuje na periódu merania 30 minút a 59 minút; ak ide o manuálnu metódu optického porovnávania, je poèet jednotlivých meraní vyjadrený ako poèet sérií vizuálnych porovnaní.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 363/2010 Z. z.

OSOBITNÉ PODMIENKY KONTINUÁLNEHO MERANIA ÚDAJOV
O DODRANÍ EMISNÉHO LIMITU VO VYBRANÝCH PRÍPADOCH

1. Priame kontinuálne meranie koncentrácie zneèisujúcej látky, ak ide o technologické zdroje, a meranie objemového prietoku a vlhkosti, ak ide o vetky stacionárne zdroje, mono nahradi nepriamym kontinuálnym meraním,
pri ktorom sa hodnoty kontinuálne meranej velièiny vypoèítajú pod¾a potvrdenej funkènej závislosti z hodnôt
iných kontinuálne alebo diskontinuálne meraných vybraných technicko-prevádzkových parametrov palív, surovín a technológie, najmä tepelného príkonu alebo výkonu.
2. Ak ide o iné stacionárne zdroje ako zariadenia na spa¾ovanie odpadov, mono vykonáva kontinuálne meranie súèasne na dvoch meracích miestach s pouitím spoloèného meracieho systému, ak
a) meracie miesta sú na jednom stacionárnom zdroji alebo jeho èasti,
b) merané plyny majú obdobné a primerane stabilné zloenie  na meranie nie je potrebná zmena meracieho rozsahu; prípustná je taká zmena meracieho rozsahu, ktorá nevyaduje zmenu kalibraènej závislosti,
c) sa z oboch meracích miest vykonáva kontinuálne vzorkovanie, systém zabezpeèí automatizovanú kontrolu polohy prepínacích ventilov ako nezávislý stavový signál polohy ventilov a blokovanie merania pri poruchách vzorkovania,
d) sa zmeria reprezentatívna hodnota meranej velièiny za celý urèený èasový interval integrovania emisnej velièiny, spravidla striedavé merania v cykle, ktorý sa rovná jednej tvrtine urèeného intervalu integrovania, prièom
celkový èas merania v jednom meracom mieste nie je kratí ako polovica urèeného intervalu integrovania emisnej velièiny.
3. Mono vykonáva kontinuálne meranie v spoloènom mieste odvodu odpadových plynov z viacerých èastí alebo zariadení toho istého stacionárneho zdroja, pre ktoré sú urèené rovnaké poiadavky hodnotenia dodrania emisných limitov, a údaje o dodraní urèených emisných limitov mono vyhodnoti formou
a) váeného priemeru urèených emisných limitov, ak je s postaèujúcou presnosou zabezpeèené kontinuálne meranie alebo zodpovedajúci výpoèet tepelného príkonu rôznych spa¾ovacích zariadení alebo podielu objemového
prietoku odpadových plynov z jednotlivých èastí technologického zdroja,
b) porovnania s hodnotou urèeného emisného limitu, ak je pre vetky èasti rovnaký a je vyrieené riedenie odpadového plynu spôsobené prisávaním z neprevádzkovaných èastí, najmä prepoètom na zvolený obsah referenèného plynu, meranie a blokovanie vyhodnocovacieho systému pod¾a signálu uzatváracej aparatúry, kontrolou
tesnosti, meraním podtlaku.
4. Mono vykonáva kontinuálne meranie v spalinovode kadého kotla alebo v jednotlivých spalinovodoch toho istého kotla a hodnoti splnenie poiadaviek dodrania emisného limitu urèeného pre celé zariadenie v kadom kotle
alebo kadom spalinovode samostatne.
5. Mono vykonáva kontinuálne meranie jednej zneèisujúcej látky alebo zvolenej chemickej velièiny reprezentujúcej skupinu zneèisujúcich látok, pre ktoré je urèený emisný limit, najmä organické plyny a pary vyjadrené ako
celkový organický uhlík (TOC), vetkých redukovaných zlúèenín síry vyjadrených ako sulfán, jednotlivých kovov
alebo ich skupiny kontinuálnym meraním koncentrácie tuhých zneèisujúcich látok a splnenie poiadaviek dodrania emisného limitu hodnoti pod¾a najmenieho limitu alebo po prepoèítaní na látku s najvyím stechiometrickým prepoètovým koeficientom.
6. Ak je urèený emisný limit, ktorý sa vzahuje na skupinu zneèisujúcich látok, mono mera len jednu zneèisujúcu
látku a dopoèítava podiel ïalích látok; ak ide o oxidy dusíka, mono mera oxid dusnatý a dopoèítava oxid dusièitý, prípadne aj aerosól kyseliny dusièitej; ak ide o oxidy síry, mono mera oxid sirièitý a dopoèítava oxid sírový,
prípadne aj aerosól kyseliny sírovej, ak podiel dopoèítavaných zneèisujúcich látok je 20 % a menej a súèasne je
dostatoène kontantný.
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 363/2010 Z. z.

PODMIENKY ZISOVANIA, PLATNOSTI A SPRACÚVANIA VÝSLEDKOV KONTINUÁLNEHO
MERANIA ÚDAJOV O DODRANÍ EMISNÉHO LIMITU A MNOSTVA EMISIE

1. Kontinuálne merané velièiny vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia, hmotnostný tok alebo emisný stupeò sa
zisujú a spracúvajú ako jednotlivé priemerné hodnoty a ako priemerné denné hodnoty. Ak je emisný limit vyjadrený ako emisný stupeò alebo emisný faktor, zisujú a spracúvajú sa len priemerné denné hodnoty, ak neustanovuje inak osobitný predpis1) alebo nie je urèené inak v súhlase, v rozhodnutí alebo v integrovanom povolení.
2. Jednotlivá priemerná hodnota sa zisuje ako priemerná hodnota emisnej velièiny za èasový interval integrovania
pod¾a poiadaviek dodrania emisného limitu, ktoré ustanovuje osobitný predpis;1) skrátený èasový interval integrovania emisnej velièiny pod¾a prílohy è. 3 alebo iný èasový interval pod¾a tretieho bodu sa povaujú za interval,
ktorý zodpovedá urèenej poiadavke. Jednotlivé priemerné hodnoty sa zisujú poèas ustálenej prevádzky stacionárneho zdroja, zaèínajúc a konèiac èasom prevádzky stacionárneho zdroja, poèas ktorého platí povinnos dodriava emisné limity.
3. Iný ako ustanovený èasový interval integrovania emisnej velièiny mono povoli, ak súèasný stav techniky kontinuálneho merania emisií neumoòuje zisti presnú hodnotu emisnej velièiny za urèený èasový interval integrovania. Iný èasový interval integrovania má by pod¾a monosti èo najbliie urèenej poiadavke na interval priemerovania; podmienky hodnotenia platnosti jednotlivej priemernej hodnoty pod¾a tvrtého a piateho bodu musia by
v závislosti od intervalu spracovania meraného signálu celoèíselné.
4. Ako prvá jednotlivá priemerná hodnota v kalendárnom dni, mesiaci a roku sa spracúva hodnota, ktorá sa zaèína
polnocou (od 0.00 h) alebo prvým vyhodnocovaným èasovým intervalom, poèas ktorého je èas prevádzky stacionárneho zdroja, v ktorom platí povinnos dodriava emisné limity, dve tretiny a viac z èasu integrovania jednotlivej priemernej hodnoty; obdobne sa spracúva aj posledná hodnota v kalendárnom dni, mesiaci a roku.
5. Jednotlivá priemerná hodnota emisnej velièiny je na úèely posudzovania dodrania emisného limitu platná, ak
a) sa zistí ako priemerná hodnota za dve tretiny a viac èasového intervalu integrovania emisnej velièiny pri analógovom spôsobe spracovania signálu meracieho systému a obdobnom spôsobe merania,
b) sa vypoèíta ako aritmetický priemer najmenej z dvoch tretín èiastkových platných údajov pri intervalovom (diskrétnom) spôsobe spracovania meraného signálu a èas medzi intervalmi spracovania signálu je najviac tri minúty, pri 10-minútovom intervale najviac jedna minúta, ak v osobitných prípadoch pod¾a stavu techniky nie je
nevyhnutný iný interval,
c) prepoèty na tandardné stavové a referenèné podmienky alebo výpoèty hmotnostného toku sa vykonajú na základe èasovo zodpovedajúcich priemerných hodnôt paralelne meraných stavových a referenèných velièín a objemového prietoku odpadového plynu, ak sa v odôvodnených prípadoch nepostupuje pod¾a písmena d),
d) sa prepoèty pod¾a písmena c) vykonali s pouitím náhradných hodnôt prísluných velièín v súlade s dokumentáciou a s urèenými podmienkami a oprávnenos ich pouitia prevádzkovate¾ stacionárneho zdroja odôvodnil,
e) prevádzka, pracovné charakteristiky automatizovaného meracieho systému a prepoèty sú v súlade s dokumentáciou a s urèenými podmienkami.
6. Ak je poiadavkou dodrania urèeného emisného limitu vyhodnocovanie priemernej hodnoty za deò, hodnota denného priemeru hmotnostnej koncentrácie, hmotnostného toku a emisného stupòa sa vyhodnocuje ako aritmetický priemer jednotlivých priemerných hodnôt príslunej emisnej velièiny za deò. Priemerné denné hodnoty emisného faktora sa zisujú a vyhodnocujú za èas ustálenej prevádzky stacionárneho zdroja za deò. Priemerná denná
hodnota stupòa odsírenia sa vypoèíta spôsobom pod¾a bodu 11.
7. Denné priemerné hodnoty sú na úèely posudzovania dodrania emisného limitu platné, ak sú zistené z platných
jednotlivých priemerných hodnôt pod¾a piateho bodu a poèet platných jednotlivých priemerných hodnôt zodpovedá najmenej dvom tretinám èasu prevádzky stacionárneho zdroja, poèas ktorého v príslunom dni platí povinnos
dodriava emisný limit, prièom vak z dôvodu najmä poruchy, kontroly a údrby automatizovaného meracieho
systému môu by neplatné alebo z dôvodu udriavania automatizovaného systému nevyhodnotené najviac tri
jednotlivé priemerné hodinové hodnoty alebo najviac es jednotlivých priemerných polhodinových hodnôt, ak neustanovuje inak osobitný predpis1) alebo nie je urèené inak v súhlase, v rozhodnutí alebo v integrovanom povolení.
8. Ak je poiadavkou dodrania urèeného emisného limitu vyhodnocovanie 48-hodinových priemerov, tie sa vypoèítajú ako plávajúci priemer z dvoch po sebe nasledujúcich platných priemerných denných hodnôt pod¾a iesteho
a siedmeho bodu vrátane medziobdobí pri zmene kalendárneho mesiaca alebo kalendárneho roka. Ako prvý
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48-hodinový priemer v kalendárnom roku alebo v kalendárnom mesiaci sa oznaèuje hodnota vypoèítaná z poslednej priemernej dennej hodnoty a z prvej priemernej dennej hodnoty v roku alebo v mesiaci.
9. Ak je poiadavkou dodrania urèeného emisného limitu vyhodnocovanie neprekroèenia emisného limitu v urèenom percentuálnom podiele jednotlivých priemerných hodnôt zo vetkých jednotlivých priemerných hodnôt za èasové obdobie ustanovené osobitným predpisom,1) na zaèiatku hodnoteného èasu sa vypoèíta najvyí moný poèet
prekroèení za celé obdobie. Pri neceloèíselnej hodnote sa od 0,1 najvyí moný poèet prekroèení zaokrúh¾uje
smerom hore. Poiadavka sa vyhodnotí ako nesplnená, ak je poèet prekroèených jednotlivých priemerných hodnôt
vyí ako najvyí moný poèet prekroèení, aj keï obdobie urèeného hodnotenia nie je ukonèené. Skutoèný percentuálny podiel prekroèení sa poèíta priebene od zaèiatku urèeného obdobia z poètu platných jednotlivých priemerných hodnôt, poèas ktorých platí povinnos dodriava urèené emisné limity. Hodnotenie iných poiadaviek
dodrania urèeného emisného limitu nie je tým dotknuté.
10. Ak je poiadavkou dodrania urèeného emisného limitu vyhodnocovanie priemernej hodnoty za kalendárny mesiac alebo za ustanovený poèet po sebe nasledujúcich dní, plávajúci priemer sa vypoèíta ako aritmetický priemer
z prísluného poètu platných priemerných denných hodnôt pod¾a iesteho a siedmeho bodu. Plávajúci priemer sa
vyhodnocuje priebene vrátane medziobdobí pri zmene kalendárneho mesiaca, kalendárneho roka alebo odstavenia prevádzky; na úèely protokolov pod¾a prílohy è. 5 sa oznaèuje pod¾a dátumu poslednej priemernej dennej hodnoty.
11. Ak je emisný limit urèený ako stupeò odsírenia, kontinuálne meranie hmotnostnej koncentrácie oxidu sirièitého
a stupòa odsírenia sa vykonáva, ak je odsírenie rieené ako
a) samostatná èas technológie, paralelným kontinuálnym meraním jednotlivej priemernej hodnoty hmotnostnej
koncentrácie oxidu sirièitého na výstupe z odsírovacieho zariadenia a na vstupe do odsírovacieho zariadenia po
prepoète paralelných koncentrácií na rovnaké stavové a referenèné podmienky a po validácii vypoèítaného
stupòa odsírenia na podiel spálite¾nej síry na vstupe do spa¾ovacieho zariadenia, ktorá sa nespálila alebo odlúèila pred vstupom do odsírovacieho zariadenia; denná hodnota stupòa odsírenia sa vypoèíta ako priemerná
hodnota z platných jednotlivých priemerných hodnôt za èas integrovania, ktorý je spravidla 60 minút,
b) súèas zariadenia na spa¾ovanie palív, kontinuálnym meraním koncentrácie oxidu sirièitého na výstupe zo spa¾ovacieho zariadenia a výpoètom stupòa odsírenia z mnostva vypusteného oxidu sirièitého a z mnostva spálite¾nej síry vyjadrenej ako oxid sirièitý vnesenej palivom do spa¾ovacieho zariadenia za deò.
12. Ak pre vybranú technológiu a vybranú zneèisujúcu látku ustanovuje osobitný predpis1) iné podmienky platnosti
jednotlivej priemernej hodnoty a priemernej dennej hodnoty, ustanovenia bodov 3 a 11 sa neuplatòujú.
13. Mnostvo emisie za kalendárny rok sa zisuje ako súèet mnostiev emisií zneèisujúcej látky za jednotlivé dni v èlenení pod¾a poplatkových reimov.4) Poplatkové reimy sa vyhodnocujú pod¾a poiadavky na dodranie emisného
limitu vyjadreného ako priemerná denná hodnota. Ak poiadavky na dodranie emisného limitu vyjadreného ako
priemerná denná hodnota nie sú urèené, poplatkové reimy sa vyhodnocujú pod¾a poiadavky dodrania emisného limitu vyjadreného ako priemerná hodnota za kalendárny mesiac. Z dôvodu najmä poruchy, kontroly a udriavania automatizovaného meracieho systému mono do poplatkového reimu so základným poplatkom zaradi
mnostvo emisie najviac za prvých desa neplatných alebo nevyhodnotených denných priemerných hodnôt za kalendárny rok pod¾a § 7 ods. 6 písm. k). Hodnotenie poiadaviek dodrania urèeného emisného limitu nie je tým
dotknuté.
14. Mnostvo emisie za deò v èlenení pod¾a poplatkových reimov sa zisuje výpoètom zo vzájomne zodpovedajúcich
hodnôt koncentrácie zneèisujúcej látky a objemového prietoku odpadových plynov, ak je prevádzka automatizovaného meracieho systému v súlade s dokumentáciou, vrátane èasov, keï neplatí povinnos dodriava urèené
emisné limity, a mnostiev emisií poèas osobitných stavov automatizovaného meracieho systému pod¾a bodov 15
a 16. Ak sa hodnota objemového prietoku a súvisiacich stavových a referenèných velièín zisuje kontinuálnym meraním, podmienky zisovania, platnosti a spracúvania hodnôt velièín, ktoré sú urèené pre zneèisujúce látky, sa
vzahujú aj na meranie týchto velièín.
15. Poèas poruchy, kalibrácie kontroly alebo iného èasu neprevádzkovania automatizovaného meracieho systému objemového prietoku a súvisiacich stavových a referenèných velièín mono na úèely výpoètu a vyhodnotenia údajov
o dodraní urèeného emisného limitu a na výpoèet mnostva emisie poui schválené náhradné hodnoty.
16. Poèas poruchy, kalibrácie kontroly alebo iného èasu neprevádzkovania automatizovaného meracieho systému
koncentrácie zneèisujúcej látky mono na úèely výpoètu mnostva emisie v závislosti od èasového trvania preruenia merania poui spriemerovanú hodnotu koncentrácie z hodnôt nameraných pred poruchou a po poruche,
schválenú náhradnú hodnotu alebo náhradnú hodnotu vypoèítanú pod¾a schváleného postupu. Ak ide o prekroèenie meracieho rozsahu, mono poui schválenú náhradnú hodnotu alebo náhradnú hodnotu vypoèítanú pod¾a
schváleného postupu.
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 363/2010 Z. z.

DRUHY A NÁLEITOSTI PROTOKOLOV
Z KONTINUÁLNEHO MONITOROVANIA EMISIÍ

1. Na vyhodnotenie a preukázanie dodrania urèeného emisného limitu sa vyhotovuje
a) denný protokol, ak je poiadavkou dodrania urèeného emisného limitu vyhodnocovanie jednotlivých priemerných hodnôt s èasom integrovania kratím ako 24 hodín, priemerných denných hodnôt alebo vyhodnocovanie
plávajúceho priemeru za ustanovený poèet dní,
b) mesaèný protokol, ak je poiadavkou dodrania urèeného emisného limitu vyhodnocovanie priemerných denných hodnôt, priemerných mesaèných hodnôt, 48-hodinových priemerov alebo ustanoveného percentuálneho
podielu jednotlivých priemerných hodnôt, ktoré nepresiahnu urèenú hodnotu emisného limitu za mesiac (mesaèný percentil),
c) roèný protokol, ak je poiadavkou dodrania urèeného emisného limitu vyhodnocovanie priemerných mesaèných hodnôt, priemerných roèných hodnôt alebo percentuálneho podielu jednotlivých priemerných hodnôt,
ktoré nepresiahnu urèenú hodnotu emisného limitu za rok (roèný percentil).
2. Na vyhodnotenie a preukázanie mnostva emisií sa vyhotovuje
a) denný protokol, ak sa vyhodnocuje dodranie urèeného emisného limitu ako priemernej dennej hodnoty vrátane èlenenia mnostva emisií pod¾a poplatkových reimov za deò,
b) mesaèný protokol, ak sa vyhodnocuje dodranie urèeného emisného limitu ako priemernej mesaènej hodnoty
vrátane èlenenia mnostva emisií pod¾a poplatkových reimov za mesiac,
c) roèný protokol  súhrnné vyhodnotenie mnostva emisií za kalendárny rok.
3. Na zdokumentovanie a preukázanie podmienok zisovania, platnosti a spracúvania výsledkov kontinuálneho merania a prevádzky automatizovaného meracieho systému pod¾a § 7 ods. 6 a 7, príloh è. 3 a 4, metodík kontinuálneho merania, ktoré zodpovedajú súèasnému stavu techniky, pod¾a dokumentácie a pod¾a urèených podmienok sa
vyhotovuje najmä
a) aktuálny dátový (prípadový) protokol o meraných velièinách, o prevádzke stacionárneho zdroja, o konfigurácii
a o prevádzke automatizovaného meracieho systému,
b) protokol o technických poiadavkách a veobecných podmienkach prevádzkovania, ak to ustanovuje osobitný
predpis1) alebo podmienka monitorovania urèená v súhlase, v rozhodnutí alebo v integrovanom povolení,
c) protokol o prevádzke stacionárneho zdroja, jeho èasti alebo zariadenia, ak nie je súèasou protokolov pod¾a písmena c) v prvom alebo druhom bode,
d) protokol o stavových a referenèných velièinách, ak nie je súèasou protokolov pod¾a písmena c) v prvom alebo
druhom bode,
e) protokol o konfigurácii vyhodnocovacieho systému a o jeho zmenách,
f) procesný protokol o prevádzke automatizovaného meracieho systému,
g) diagnostický protokol automatizovaného meracieho systému.
4. Denný protokol obsahuje pod¾a poiadaviek dodrania emisného limitu, prílohy è. 4, metodík kontinuálneho merania, ktoré zodpovedajú súèasnému stavu techniky, pod¾a dokumentácie a pod¾a urèených podmienok najmä
a) jednotlivé priemerné hodnoty v postupnom poradí, poènúc prvou vyhodnocovanou hodnotou s èasovým a vecným oznaèením hodnoty, ktorá
1. nepresahuje hodnotu urèeného emisného limitu zväèenú o interval spo¾ahlivosti (iba èasové oznaèenie), ak
je taká poiadavka urèená,
2. presahuje horné vymedzenie pod¾a prvého bodu a nepresahuje urèený násobok hodnoty emisného limitu,
ktorý je zväèený o interval spo¾ahlivosti, ak je taká poiadavka urèená; ak je ako poiadavka dodrania emisného limitu urèených viac násobkov, jednotlivé priemerné hodnoty sa rozèlenia a oznaèia pod¾a urèených
podmienok,
3. presahuje horné vymedzenie pod¾a druhého bodu alebo pod¾a prvého bodu, ak poiadavka dodrania emisného limitu pod¾a druhého bodu nie je urèená,
4. bola vypoèítaná s pouitím náhradných hodnôt stavových a referenèných hodnôt,
5. bola urèená náhradným výpoètom v prípade neplatnej hodnoty,
b) oznaèenie èasových intervalov zisovania jednotlivých priemerných hodnôt pod¾a výrobno-prevádzkových reimov a stavov, poèas ktorých neplatí povinnos dodriava urèené emisné limity, pod¾a stavov monitorovacieho
systému, pod¾a poplatkových reimov a celkový èas prevádzky,

Strana 3124

Zbierka zákonov è. 363/2010

Èiastka 140

c) jednotlivé priemerné hodnoty kapacity v postupnom poradí, poènúc prvou vyhodnocovanou jednotlivou priemernou hodnotou v èlenení pod¾a druhov palív alebo produktov,
d) priemernú dennú hodnotu a jej oznaèenie, ak je vyia ako hodnota emisného limitu zväèená o interval spo¾ahlivosti, ak je taká poiadavka urèená alebo je neplatná,
e) údaje o technicko-prevádzkových parametroch, tepelných príkonoch a kontantách pouitých pri výpoètoch
a vyhodnocovaní dodrania modifikovaného váeného priemeru urèených emisných limitov, ak sa zisujú,
f) odôvodnenie pouitia náhradných hodnôt stavových a referenèných velièín a jednotlivej priemernej hodnoty
stanovenej kvalifikovaným rozborom,
g) identifikaèné údaje a kódy osôb oprávnených meni kontanty a parametre automatizovaného meracieho systému v èlenení pod¾a vykonaných zmien,
h) oznaèenie protokolu, identifikaèné údaje prevádzkovate¾a stacionárneho zdroja, èasti stacionárneho zdroja,
zariadenia a meracieho miesta,
i) oznaèenie meraných zneèisujúcich látok, emisné limity a modifikované váené priemery emisných limitov,
ktoré èasovo zodpovedajú jednotlivým priemerným hodnotám, ak sa zisujú,
j) hodnoty prepoèítavacích koeficientov, intervalov spo¾ahlivosti a ich zmien vrátane èasu ich nastavenia a zmeny,
k) poèet jednotlivých priemerných hodnôt, ktorých hodnota nepresiahla urèenú hodnotu emisného limitu alebo
urèeného násobku hodnoty emisného limitu, a ich podiel z celkového poètu platných jednotlivých priemerných
hodnôt za deò a od zaèiatku hodnoteného obdobia, ak je taká poiadavka dodrania emisného limitu urèená,
l) poèet jednotlivých priemerných hodnôt, ktorých hodnota presiahla urèenú hodnotu emisného limitu alebo urèeného násobku hodnoty emisného limitu, a ich podiel z celkového poètu platných jednotlivých priemerných
hodnôt za deò a od zaèiatku hodnoteného obdobia, ak je taká poiadavka dodrania emisného limitu urèená,
m) poèet platných a neplatných jednotlivých priemerných hodnôt a podiel neplatných hodnôt z celkového èasu
prevádzky stacionárneho zdroja, poèas ktorého platí povinnos dodriava urèený emisný limit,
n) priemerné hodnoty stavových a referenèných velièín,
o) mnostvo emisie zneèisujúcej látky v èlenení pod¾a poplatkových reimov a údaje potrebné na jeho výpoèet,
najmä váenú priemernú koncentráciu zneèisujúcej látky, objem vypustených odpadových plynov, mnostvo
spáleného paliva pod¾a druhu, mnostvo výrobku, mnostvo inej vzahovej velièiny,
p) údaje potrebné na vedenie prevádzkovej evidencie pod¾a osobitného predpisu,1) ak sa zisujú kontinuálnym
meraním,
q) ïalie údaje pod¾a dokumentácie a podmienok urèených v súhlase, v integrovanom povolení alebo v platnej dokumentácii.
5. Mesaèný protokol obsahuje pod¾a poiadaviek uvedených v tvrtom bode najmä
a) priemerné denné hodnoty, poènúc prvým dòom kalendárneho mesiaca v postupnom poradí s èasovým a vecným oznaèením priemernej dennej hodnoty, ktorá
1. nepresahuje hodnotu urèeného emisného limitu zväèenú o interval spo¾ahlivosti (iba èasové oznaèenie), ak
je taká poiadavka dodrania emisného limitu urèená,
2. presahuje hodnotu urèeného emisného limitu zväèenú o interval spo¾ahlivosti, ak je taká poiadavka dodrania emisného limitu urèená; ak poiadavka hodnotenia za mesiac nie je urèená, uvádza sa priemerná denná hodnota,
3. bola vypoèítaná s pouitím nedostatoèného poètu platných jednotlivých priemerných hodnôt,
b) celkový èas ustálenej prevádzky a ïalie èasy pod¾a prvého bodu písm. b) v èlenení po dòoch a celkove za mesiac,
c) priemernú hodnotu za kalendárny mesiac a jej oznaèenie, ak sa nedodrala poiadavka emisného limitu, ktorá
sa vyhodnocuje za mesiac,
d) poèet platných a neplatných priemerných denných hodnôt,
e) poèet priemerných denných hodnôt, ktorých hodnota nepresiahla urèenú hodnotu emisného limitu alebo urèeného násobku hodnoty emisného limitu, a ich podiel z celkového poètu platných priemerných denných hodnôt,
ak je taká poiadavka dodrania emisného limitu urèená,
f) poèet priemerných denných hodnôt, ktorých hodnota presiahla urèenú hodnotu emisného limitu alebo urèeného násobku hodnoty emisného limitu, a ich podiel z celkového poètu platných priemerných denných hodnôt, ak
je taká poiadavka dodrania emisného limitu urèená,
g) údaje pod¾a bodu 4 písm. h) a q) za kalendárny mesiac.
6. Roèný protokol obsahuje pod¾a poiadaviek uvedených v tvrtom bode najmä
a) priemerné hodnoty za mesiac, poènúc prvým mesiacom kalendárneho roka, a ich oznaèenie v prípade, keï sa
nedodral emisný limit, ak sa vyhodnocuje za mesiac,
b) priemernú hodnotu za rok a jej oznaèenie v prípade, keï sa nedodral emisný limit, ak sa vyhodnocuje za rok,
c) celkový èas ustálenej prevádzky a ïalie èasy pod¾a bodu 4 písm. b) v èlenení po mesiacoch a celkove za rok,
d) údaje pod¾a bodu 4 písm. f) a q) za kalendárny rok,
e) údaje pod¾a bodu 5 písm. d) a f) za kalendárny rok.
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7. Protokoly z kontinuálneho merania údajov o dodraní urèeného emisného limitu, ktoré sa vyhodnocujú pod¾a
48-hodinových priemerov alebo ako plávajúci priemer za urèený poèet dní, obsahujú údaje pod¾a bodov 4 a 6
pod¾a svojho významu. Prvotné namerané údaje, ktoré zodpovedajú hodnotám za zvolený èas integrovania èiastkovej hodnoty a ktorých dodranie sa nehodnotí, sa v protokoloch neuvádzajú, ak nie je urèené inak v súhlase alebo v integrovanom povolení.
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Príloha è. 6
k vyhláke è. 363/2010 Z. z.

BENÝ POÈET MERACÍCH MIEST A BENÉ MNOSTVO EMISIE
PRE URÈENIE PODMIENKY MONITOROVANIA KVALITY OVZDUIA,
ROZSAH A PODMIENKY VYHODNOCOVANIA TATISTICKÝCH ÚDAJOV
A FORMÁT DÁT O MONITOROVANÍ KVALITY OVZDUIA

A. Bený poèet stálych meracích miest na úèely monitorovania kvality ovzduia v okolí stacionárneho zdroja

Ovplyvnená
populácia
(v tisícoch)
Metóda
0 a 49,9
50 a 99,9
100 a viac

Najvyia oèakávaná koncentrácia
medzi hornou a dolnou medzou
nad hornou medzou na hodnotena hodnotenie úrovne zneèistenia ovzdunie úrovne zneèistenia ovzduia
ia
K, D
I
K, D
I
1
1
1
1
2
2
1
2
3
3
2
3

Poznámky:
1. K  kontinuálne meranie, D  diskontinuálne meranie, I  indikatívne meranie.
2. Najvyia oèakávaná koncentrácia zneèisujúcej látky vypoèítaná s pouitím modelovacích prostriedkov za interval priemerovania pod¾a bodu D vrátane zoh¾adnenia jestvujúceho zneèistenia z okolitých stacionárnych, mobilných a ostatných zdrojov zneèisovania ovzduia, ktoré sú relevantné.

B. Bené mnostvo emisií zneèisujúcich látok zo stacionárneho zdroja na úèely monitorovania kvality
ovzduia v okolí stacionárneho zdroja
Zneèisujúca látka / mnostvo emisie
Oxid sirièitý
Oxid dusièitý a oxid dusnatý  vyjadrené ako oxid dusièitý
Èastice PM10

t za rok
1 750
1 000

Olovo
Prekurzory ozónu  prchavé organické zlúèeniny ako VOC
Benzén
Oxid uho¾natý
Polyaromatické uh¾ovodíky (benzo(a)pyrén)
Kadmium
Arzén
Nikel
Ortu

12,5
1 400
125
5 000
0,025
0,125
0,15
0,5
1,25

1 000
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C. Rozsah údajov a informácií o meracej sieti, meracej stanici, vzorkovacích miestach a meracích technikách
1. Názov a typ monitorovacieho systému.
2. Prevádzkovate¾ monitorovacieho systému  identifikaèné údaje vlastníka systému, identifikaèné údaje prevádzkovate¾a, ak je iný ako vlastník, identifikaèné údaje a adresy osôb zodpovedných za prevádzku systému.
3. Informácie o meracej stanici a vzorkovacom mieste (pod¾a významu), najmä názov, identifikaèné údaje subjektu
zodpovedného za meraciu stanicu, ak je iný ako v druhom bode, úèely monitorovania, geografické súradnice,
identifikaèné èíslo územnej jednotky, merané zneèisujúce látky a ïalie merané velièiny v tabu¾kovej forme, klasifikácia stanice pod¾a miestneho prostredia a morfológie krajiny, typ stanice vo vzahu k prevládajúcim emisným
zdrojom, rozsah monitorovanej oblasti, situaèný plán.
4. Informácie o metódach a metodikách odberu vzoriek a merania, najmä oznaèenie a názov metodiky, názov meracieho zariadenia, údaje o umiestnení meracieho miesta, údaje o odberovej sonde, údaje o intervaloch merania alebo vzorkovania  èasový plán odberov vzoriek, údaje o kalibrácii, metrologickej nadväznosti, údaje o prevádzkovom systéme a frekvenciách kontrol a skúok, údaje a kódy kvality údajov pod¾a spôsobu validovania údajov.
5. pecifické údaje o meraných zneèisujúcich látkach a spracovaní prvotných údajov, najmä kódy meraných látok,
jednotky, vyjadrenia velièín, èas priemerovania a odôvodnené neistoty.
6. pecifikácia údajov o meracej sieti, meracej stanici, vzorkovacích miestach a meracích technikách pod¾a prvého
a piateho bodu a formát zasielania údajov v elektronickej forme sú uvedené v osobitnej technickej norme.20)
D. Podmienky vyhodnocovania tatistických údajov a formát dát o kvalite ovzduia
1. Kódy zneèisujúcich látok, intervaly priemerovania meraných velièín a formát zasielania údajov v elektronickej
forme sú uvedené v osobitnej technickej norme.20)
2. Merané údaje o kvalite vonkajieho ovzduia vyjadrené ako koncentrácia sa tatisticky vyhodnocujú ako
a) aritmetický priemer,
b) medián,
c) 98-percentil, ak ide o merané velièiny a zneèisujúce látky s intervalom priemerovania 1 h a 24 h,
d) 99,9-percentil, ak ide o merané velièiny a zneèisujúce látky s intervalom priemerovania 1 h,
e) maximálna hodnota.
Údaje sa poèítajú priamo z nespracovaných hodnôt koncentrácií, ktoré zodpovedajú ustanoveným intervalom
priemerovania.
Y-tý percentil sa poèíta zo skutoène nameraných hodnôt. Vetky hodnoty sa zoradia vo vzostupnom poradí:
X1 < = X2 < = X3 < = ...................... < = Xk < = ......................... < = XN-1 < = XN
Y-tý percentil je koncentrácia Xk, kde hodnota k sa vypoèíta pod¾a vzahu
k=(q × N)
kde q sa rovná Y / 100
N je poèet skutoène nameraných hodnôt
Hodnota (q × N) sa zaokrúh¾uje na najbliiu hodnotu (pod¾a poètu platných miest).
3. Depozícia síry a depozícia dusíka sa vyhodnocujú ako celková mesaèná depozícia.
4. Ak ide o zneèisujúce látky vo forme plynov a pár, koncentrácia sa vzahuje na referenèné stavové podmienky  objem prepoèítaný na teplotu 20 ºC (293 K) a tlak na 101,3 kPa. Ak ide o suspendované èastice a o zneèisujúce látky
viazané na suspendované èastice, koncentrácia sa uvádza za podmienok vonkajieho prostredia.
5. Podmienka výpoètu 1-hodinových, 8-hodinových a 24-hodinových hodnôt z údajov s kratím intervalom priemerovania je pre
a) 1-hodinové hodnoty  najmenej 75 % platných údajov za kratí interval,
20

) STN 83 5510 Ochrana ovzduia. Odber vzoriek a metaúdaje na hodnotenie kvality vonkajieho ovzduia. Veobecné poiadavky, STN
ISO 7168 Ochrana ovzduia. Vonkajie ovzduie. Výmena údajov.
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b) 8-hodinové hodnoty  najmenej es platných hodinových údajov,
c) 24-hodinové hodnoty  najmenej 13 platných hodinových údajov, prièom nesmie chýba viac ako es po sebe
idúcich hodinových hodnôt (kód N).
6. Podmienka výpoètu tatistických parametrov je pre
a) priemer a medián  najmenej 50 % platných údajov,
b) 98-percentil, 99,9-percentil a maximálna hodnota  najmenej 75 % platných údajov,
c) pomer medzi poètom platných údajov pre dve uvaované roèné obdobia nesmie by vyí ne dva; roènými obdobiami sú zima  od januára do marca vrátane a od októbra do decembra vrátane a leto  od apríla do septembra
vrátane.
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Príloha è. 7
k vyhláke è. 363/2010 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúèenín unikajúcich
pri pouívaní organických rozpúadiel pri urèitých èinnostiach a v urèitých zariadeniach (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1882/2003 z 29. septembra
2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES
z 21. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8) a smernice Európskeho parlamentu a Rady
2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23. 12. 2008).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spa¾ovaní odpadov (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES z 23. októbra 2001 o obmedzení emisií urèitých zneèisujúcich látok do ovzduia z ve¾kých spa¾ovacích zariadení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v znení
smernice Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).

