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V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky

zo 16. sep tem bra 2003

o mo ni to ro va ní emi sií a kva li ty ovzdu šia

 Mi nis ter stvo ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub -
li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“) pod ¾a § 41 ods. 1 písm. j)
zá ko na č. 478/2002 Z. z. o ochra ne ovzdu šia a kto rým
sa do pĺ ňa zá kon č. 401/1998 Z. z. o po plat koch za zne -
čis �o va nie ovzdu šia v zne ní ne skor ších pred pi sov (zá -
kon o ov zdu ší) (ïa lej len „zá kon“) usta no vu je:

§ 1

Pred met vy hláš ky

Táto vy hláš ka usta no vu je
a) zis �o va nie množ stva vy púš �a ných zne čis �u jú cich lá -

tok (ïa lej len „množ stvo emi sie“),
b) spô sob a pod mien ky zis �o va nia, sle do va nia a pre u -

ka zo va nia úda jov o do dr ža ní ur če ných emis ných li -
mi tov a vše obec ných pod mie nok pre vádz ko va nia,

c) po žia dav ky na mo ni to ro va nie emi sií a úrov ne zne -
čis te nia ovzdu šia,

d) ná le ži tos ti pro to ko lov z kon ti nu ál ne ho mo ni to ro va -
nia.

§ 2

Zis �o va nie množ stva emi sie

(1) Množ stvo emi sie zo sta cio nár ne ho zdro ja zne čis -
�o va nia ovzdu šia (ïa lej len „zdroj“) sa zis �u je pre zne -
čis �u jú cu lát ku, ak 
a) je uve de ná v zo zna me zne čis �u jú cich lá tok a vy bra -

ných zne čis �u jú cich lá tok, pre kto ré sa ur ču jú emis né
li mi ty, emis né kvó ty a vše obec né pod mien ky pre vádz -
ko va nia, a pre plyn né lát ky spô so bu jú ce skle ní ko vý
efekt,1)

b) pod lie ha po plat ko vej po vin nos ti,2)
c) sú pre ňu ur če né pod mien ky ochra ny ovzdu šia ale bo 

emis né li mi ty pod ¾a § 22 ods. 6 zá ko na.

(2) Množ stvo emi sie sa zis �u je ako sú čet množ stiev
zne čis �u jú cej lát ky, kto ré sú vy pus te né do ovzdu šia po -
čas všet kých výrobno-prevádzkových re ži mov a ïal ších 
ne vý rob ných sta vov, kto ré za ob do bie zis �o va nia množ -
stva emi sie sku toč ne na sta li; množ stvo emi sie sa čle ní
pod ¾a po plat ko vých re ži mov, ak ide o zne čis �u jú ce lát -
ky, kto ré pod lie ha jú po plat ko vej po vin nos ti.2)

(3) Množ stvo emi sie po čas pre vádz ky zdro ja ale bo
jeho čas tí v sú la de s do ku men tá ciou sa zis �u je po stu -
pom pod ¾a od se ku 4, kto rý je schvá le ný pre prí sluš ný

zdroj ale bo jeho čas ti, s pri hliad nu tím na po žia dav ky,
kto ré sú uve dené v prí lo he č. 1.

(4) Po stu py vý po čtu množ stva emi sie a ich po ra die
pod ¾a tech nic kej odô vod ne nos ti sú:
a) vý po čet pod ¾a jed no znač nej emis nej zá vis los ti, ak

zá vis los�, kto rej cha rak te ris ti ky sú uve dené v prí lo -
he č. 1, vy plý va z vlast nos tí tech no ló gie,

b) auto ma ti zo va ný vý po čet, ak sa úda je o do dr ža ní ur -
če ných emis ných li mi tov a o množ stve emi sie zis �u jú 
kon ti nu ál nym opráv ne ným me ra ním (ïa lej len
„kon ti nu ál ne me ra nie“) (§ 6),

c) vý po čet s  po u ži tím re pre zen ta tív ne ho in di vi du ál ne -
ho emis né ho fak to ra ale bo re pre zen ta tív ne ho hmot -
nost né ho toku, ak sa dob ro vo¾ ne na úče ly vý po čtu
množ stva emi sie zis �u jú pe rio dic kým dis kon ti nu ál -
nym opráv ne ným me ra ním (ïa lej len „pe rio dic ké
me ra nie“), 

d) vý po čet s po u ži tím emis né ho fak to ra, kto rý sa zis �u -
je pe rio dic kým me ra ním na úče ly pre u ká za nia do dr -
ža nia ur če né ho emis né ho li mi tu, ak je z h¾a di ska vy -
pus te né ho množ stva emi sie re pre zen ta tív ny,

e) vý po čet s po u ži tím hmot nost né ho toku ale bo kon -
cen trá cie, kto ré sa zis �u jú pe rio dic kým me ra ním na
úče ly pre u ká za nia do dr ža nia ur če né ho emis né ho li -
mi tu, ak sú z h¾a di ska vy pus te né ho množ stva emi sie 
re pre zen ta tív ne,

f) vý po čet pod ¾a vše obec nej emis nej zá vis los ti uve rej -
ne nej vo ves tní ku mi nis ter stva a hod nôt pa ra met rov
pa lív, su ro vín a technicko-prevádzkových za ria de ní, 
ak hod no ty pa ra met rov sú z h¾a di ska vy pus te né ho
množ stva emi sie re pre zen ta tív ne; tým to vý po čtom je 
sú čas ne zoh ¾ad ne né aj množ stvo emi sie po čas ná be -
hov, zme ny vý ko nu a od sta ve ní pod ¾a uve rej ne ných
pod mie nok,

g) vý po čet s po u ži tím vše obec né ho emis né ho fak to ra,
kto rý je uve rej ne ný vo ves tní ku mi nis ter stva, a  hod -
nôt pa ra met rov pod ¾a pís me na f), ak hod no ty pa ra -
met rov sú z h¾a di ska vy pus te né ho množ stva emi sie
re pre zen ta tív ne; tým to vý po čtom je sú čas ne zoh ¾ad -
ne né aj množ stvo emi sie po čas ná be hov, zme ny vý -
ko nu a od sta ve ní pod ¾a uve rej ne ných pod mie nok,

h) vý po čet pod ¾a emis nej zá vis los ti ale bo s po u ži tím
emis né ho fak to ra, kto ré sú pub li ko va né v tech nic -
kých nor mách, smer ni ciach, po ky noch, ná vo doch
a iných ob dob ných do ku men toch vy da ných ale bo
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1) Prí lo ha č. 1 vy hláš ky Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 706/2002 Z. z. o zdro joch zne čis �o va nia  ovzdu šia,
o emis ných li mi toch, o tech nic kých po žia dav kách a vše obec ných pod mien kach pre vádz ko va nia, o zo zna me zne čis �u jú cich lá tok,
o ka te go ri zá cii zdro jov znečis�ovania ovzdušia a o po žia dav kách za bez pe če nia roz pty lu emi sií zne čis �u jú cich lá tok.

2) Zá kon č. 401/1998 Z. z. o po plat koch za zne čis �o va nie ovzdu šia v zne ní ne skor ších pred pi sov.



vy hlá se ných kom pe tent ným nor ma li zač ných or gá -
nom, or gá nom ale bo od bor nou or ga ni zá ciou Eu róp -
skej únie, Or ga ni zá cie Spo je ných ná ro dov, me dzi ná -
rod nej zmlu vy ale bo me dzi ná rod né ho do ho vo ru,
kto rými je Slo ven ská re pub li ka via za ná, ale bo inou
me dzi ná rod ne ak cep to va nou en vi ron men tál nou or -
ga ni zá ciou, agen tú rou ale bo od bor ným zdru že ním,
a  hod nôt pa ra met rov pod ¾a pís me na f), ak hod no ty
pa ra met rov sú z h¾a di ska vy pus te né ho množ stva
emi sie re pre zen ta tív ne,

i) iný vhod ný pos tup vý po čtu, kto rý vy plý va z vlast -
nos tí tech no ló gie, vrá ta ne vý po čtu z hod nôt ur če -
ných emis ných li mi tov ale bo iné ho ob dob né ho
odborno-technického od ha du, kto rý v naj vy ššej
mie re spĺ ňa po žia dav ky, kto ré sú uve dené v prí lo he
č. 1 pr vom bode,

j) kom bi ná cia po stu pov, kto ré sú uve de né v pís me -
nách a) až i).

(5) Po dro bnos ti o  po žia dav kách na pos tup vý po čtu
množ stva emi sie, o jed no znač nej emis nej zá vis los ti
a o zis �o va ní re pre zen ta tív ne ho in di vi du ál ne ho emis -
né ho fak to ra sú uve dené v prí lo he č. 1; po žia dav ky na
re pre zen ta tív nos� in di vi du ál ne ho emis né ho fak to ra sa
uplat ňu jú aj na emis ný fak tor, hmot nost ný tok, kon -
cen trá ciu, od lu čo va ciu účin nos� ale bo iný pa ra me ter
emi sií, ak sa na úče ly vý po čtu množ stva emi sie  zis�uje
pe rio dic kým me ra ním, a na re pre zen ta tív ne hod no ty pa -
ra met rov pa lív, su ro vín, technicko-prevádzkových za -
ria de ní ale bo času pre vádz ky.

(6) Množ stvo emi sie sa vy po čí ta vhod ným po stu pom
pod ¾a od se ku 4, kto rý v zá vis los ti od vlast nos tí
výrobno-prevádzkového re ži mu ale bo ne vý rob né ho
sta vu v naj vy ššej mie re spĺ ňa po žia dav ky, kto ré sú uve -
dené v prí lo he č. 1 pr vom bode ale bo ich kom bi ná ciou,
ak
a) ide o výrobno-prevádzkové re ži my a ne vý rob né sta -

vy, pre kto ré nie sú po stu py vý po čtu množ stva emi -
sie schvá le né (od sek 3),

b) sa vy pus te né množ stvo emi sie ne zis tí ur če ným spô -
so bom,3) 

c) je kon ti nu ál ne me ra nie ne funkč né a po čas pre chod -
né ho ob do bia do uve de nia auto ma ti zo va né ho me ra -
cie ho sys té mu do pre vádz ky.

§ 3

Spô sob a pod mien ky zis �o va nia a pre u ka zo va nia
úda jov o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov

(1) Na úče ly zis �o va nia a pre u ka zo va nia do dr ža nia
ur če ných emis ných li mi tov sa zis �u jú úda je o hod no -
tách ve li čín, kto rý mi je vy jad re ný emis ný li mit4) (ïa lej
len „emis ná ve li či na“), ak od sek 3 ne us ta no vu je inak;
hod no ta emis nej ve li či ny sa vy jad ru je v rov na kých jed -
not kách a  v rov na kých re fe renč ných pod mien kach ako 
prí sluš ný emis ný li mit.

(2) Spô so by zis �o va nia hod nôt emis ných ve li čín sú:
a) tech nic ký vý po čet,
b) jed no ra zo vé dis kon ti nu ál ne opráv ne né me ra nie (ïa -

lej len „jed no ra zo vé me ra nie“), 
c) pe rio dic ké me ra nie,
d) kon ti nu ál ne me ra nie.

(3) Úda je o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov sa
ako hod no ty emis ných ve li čín ne mu sia zis �o va�, ak nie
je sú hla som, rozhodnutím ale bo v prí pa de po chyb nos ti
pod ¾a § 5 ods. 8 ur če né inak, ak 
a) ide o vše obec né emis né li mi ty a zne čis �u jú ce lát ky,

pre kto ré je zrej mé ale bo sa žia dos �ou pre u ká že, že
sa v ne čis te nom od pa do vom ply ne ne vy sky tu jú ale -
bo ne mô žu za žiad nych okol nos tí vy sky to va� v kon -
cen trá cii vyš šej ako 10 % z hod no ty vše obec né ho
emis né ho li mi tu, naj mä vzh¾a dom na vlast nos ti
tech no lo gic ké ho pro ce su ale bo za ria de nia, na
fyzikálno-chemické vlast nos ti a lát ko vé zlo že nie pa -
lív a su ro vín, na sle do va nie lát ko vé ho zlo že nia pa lív
a su ro vín, mo ni to ro va nie úda jov o  pre vádz ke tech -
no lo gic ké ho pro ce su ale bo za ria de nia a na ozna mo -
va nie ich zmien,

b) ide o vše obec né emis né li mi ty a zne čis �u jú ce lát ky,
pre kto ré sa žia dos �ou pre u ká že, že re pre zen ta tív nu
ale bo naj vy ššiu mož nú hod no tu emis nej ve li či ny ne -
mož no zis ti� ani opráv ne ným me ra ním ani tech nic -
kým vý po čtom,

c) ide o za ria de nia na spa ¾o va nie pa lív, pies to vé spa ¾o -
va cie mo to ry, za ria de nia na pro ces né spa ¾o va nie pa -
lív a ply no vé tur bí ny (ïa lej len „ener ge tic ké za ria de -
nie“) a zne čis �u jú ce lát ky a pa li vá, kto ré sú uve de né
v § 7 ods. 4,

d) ide o za ria de nie na spo lu spa ¾o va nie od pa dov a zne -
čis �u jú ce lát ky, pre kto ré sa žia dos �ou pre u ká že, že
sú spl ne né pred po kla dy, kto ré ustanovuje § 8 ods. 8
písm. d),

e) sa žia dos �ou pre u ká že, že emi sie zne čis �u jú cej lát ky
zo zdro ja, z jeho čas ti ale bo zo za ria de nia nie sú
 znižované v tech no lo gic kom za ria de ní na to ur če -
nom ale bo ne mô žu by� ovplyv ňo va né ria de ním
výrobno-technologického pro ce su ale bo sta vom
výrobno-technologických za ria de ní; uve de né sa ne -
up lat ňu je, ak ide o
1. ener ge tic ké za ria de nia s me no vi tým te pel ným

prí ko nom 50 MW a vyš ším, 
2. spa ¾ov ne od pa dov ale bo za ria de nia na spo lu spa -

¾o va nie od pa dov (ïa lej len „za ria de nie na spa ¾o -
va nie od pa dov“).

(4) Úda je o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov sa
zis �u jú usta no ve ným spô so bom (§ 4 až 6)
a) po zá be hu v skú šob nej pre vádz ke tech no ló gie zdro ja 

ale bo jeho čas ti (ïa lej len „zá beh tech no ló gie“), kto rý 
bež ne trvá je den me siac až 12 me sia cov, ak krat ší in -
ter val pe rio dic ké ho me ra nia pre ener ge tic ké za ria -
de nia ne us ta no vu je § 7, pre za ria de nia na spa ¾o va -

Čiastka 176 Zbierka zákonov č. 408/2003 Strana 3043

3) § 4 ods. 2 zá ko na č. 401/1998 Z. z. 
4) Na prí klad vy hláš ka Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 704/2002 Z. z., kto rou sa usta no vu jú technické po žia dav ky 

a vše obec né pod mien ky pre vádz ko va nia za ria de ní po u ží va ných na skla do va nie, pl ne nie a pre pra vu ben zí nu, vy hláš ka Mi nis ter stva
ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 706/2002 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 410/2003 Z. z., vy hláš ka Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 409/2003 Z. z., kto rou sa usta no vu jú emis né li mi ty,
tech nic ké po žia dav ky a vše obec né pod mien ky pre vádz ko va nia zdrojov a ich za ria de ní, v kto rých sa po u ží va jú or ga nic ké roz púš �ad lá.



nie od pa dov § 8 a pre iný zdroj, tech no ló giu ale bo
za ria de nie (ïa lej len „tech no lo gic ký zdroj“) oso bitný
predpis4) ale bo ak nie je v opod stat ne ných prí pa doch 
zá beh pot reb ný; ak ide o tech nic ký vý po čet, pod -
mien ka zá be hu sa ne up lat ňu je,

b) po zá be hu tech no ló gie po kaž dej zme ne zdro ja ale bo
jeho čas ti; pre mies tne nie zdro ja ale bo za ria de nia,
kto rý má úče lo vý cha rak ter a na jed nom mies te sa
pre vádz ku je do čas ne (ïa lej len „pre nos ný zdroj“), sa
na úče ly zis te nia úda jov o do dr ža ní ur če ných emis -
ných li mi tov ne po va žu je za jeho zme nu,

c) po zme ne ur če ných emis ných li mi tov ale bo zme ne
po žia da viek do dr ža nia emis né ho li mi tu, ak prí sluš -
ný vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis vo ve ciach
ochra ny ovzdu šia ne us ta no vu je inak ale bo ak úda je
o do dr ža ní zme ne ných emis ných li mi tov ale bo po žia -
da viek ne vy plý va jú z pred chá dza jú ce ho pre u ká za -
nia do dr ža nia emis ných li mi tov (od sek 5),

d) ak je po chyb nos� o ve dec kej odô vod ne nos ti tech nic -
ké ho vý po čtu, re pre zen ta tív nos ti vý sled ku jed no ra -
zo vé ho me ra nia ale bo pe rio dic ké ho me ra nia z dô vo -
du re pre zen ta tív nos ti jeho vy ko na nia ale bo
v dô sled ku zme ny sta vu ve dec ké ho po zna nia, zme ny 
sú čas né ho sta vu tech ni ky me ra nia ale bo no vých ex -
pe ri men tál nych zis te ní v ur če nom ter mí ne (§ 5
ods. 8),

e) pri pr vom plá no va nom spus te ní, pri funk čnej ale bo
inej ob dob nej pre vádz ko vej skúš ke ale bo re ví zii zá -
lož nej, špič ko vej, ná be ho vej a inej ob dob nej ob čas
vy u ží va nej čas ti zdro ja vrá ta ne zá lož ných, ná be ho -
vých a iných ob dob ných pa lív, kto rej účel vy plý va
z do ku men tá cie a z kto rej sa zne čis �u jú ca lát ka
môže pod ¾a plat nej do ku men tá cie od vá dza� do
ovzdu šia 500 ho dín a me nej za rok (ïa lej len „ob čas -
ný zdroj“).

(5) Do dr ža nie zme ne ných emis ných li mi tov ale bo
zme ne ných po žia da viek do dr ža nia emis né ho li mi tu, ak 
to vy ply nie zo vše obec ne zá väz né ho práv ne ho pred pi su
vo ve ciach ochra ny ovzdu šia a ak to ne vy plý va z pred -
chá dza jú ce ho zis te nia hod nôt emis ných ve li čín, sa pre -
u ka zu je do
a) ur če né ho in ter va lu pe rio dic ké ho me ra nia od ter mí -

nu plat nos ti zme ne ných emis ných li mi tov ale bo po -
žia da viek, ak sa pre u ka zu je tech nic kým vý po čtom
ale bo pr vým dis kon ti nu ál nym me ra ním, ak ide o in -
ter val pe rio dic ké ho me ra nia je den rok a krat ší, 

b) dvoch ro kov od ter mí nu plat nos ti zme ne ných emis -
ných li mi tov ale bo po žia da viek, ak sa pre u ka zu je pr -
vým dis kon ti nu ál nym me ra ním, ak ide o in ter val pe -
rio dic ké ho me ra nia dlh ší ako je den rok ale bo
jed no ra zo vým me ra ním.

(6) Ak sa auto ma ti zo va ný me ra cí sys tém in šta lu je
sú čas ne s tech no ló giou zdro ja ale bo v rám ci zme ny
zdro ja ale bo jeho čas ti, úda je o do dr ža ní ur če ných
emis ných li mi tov a množstvo emi sie sa kon ti nu ál nym
me ra ním zis �u jú po zá be hu tech no ló gie a zá be hu
 kontinuálneho me ra cie ho sys té mu (od sek 4); ak sa
auto ma ti zo va ný me ra cí sys tém in šta lu je samo stat ne,
zá beh (skú šob ná pre vádz ka) auto ma ti zo va né ho me ra -
cie ho sys té mu je bež ne je den me siac až šes� me sia cov.

(7) Auto ma ti zo va ný me ra cí sys tém sa zme ní ale bo
na in šta lu je a úda je o do dr ža ní ur če ných emis ných li -
mi tov a množ stvo emi sie sa zis �u jú kon ti nu ál nym me -
ra ním do 
a) jed né ho roka od ter mí nu plat nos ti zme ne ných emis -

ných li mi tov ale bo zme ne ných po žia da viek ich do dr -
ža nia, ak ide o zme nu vy hod no co va cej čas ti na in šta -
lo va né ho auto ma ti zo va né ho me ra cie ho sys té mu,

b) troch ro kov od
1. ter mí nu plat nos ti zme ne ných emis ných li mi tov

ale bo zme ne ných po žia da viek ich do dr ža nia, ak
sa žia dos �ou pre u ká že nut nos� zme ny me ra cej
čas ti na in šta lo va né ho auto ma ti zo va né ho me ra -
cie ho sys té mu; pod mien ky zis�ovania úda jov
o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov do zme ny
auto ma ti zo va né ho me ra cie ho sys té mu usta no -
vu je od sek 8,

2. roka ne pre u ká za nia ale bo po mi nu tia dô vo dov na
na hra de nie kon ti nu ál ne ho me ra nia pe rio dic kým
me ra ním ale bo ne zis �o va nie úda jov o do dr ža ní
ur če ných emis ných li mi tov kon ti nu ál nym me ra -
ním (§ 6 ods. 3), 

3. ter mí nu plat nos ti zme ny ur če né ho emis né ho li -
mi tu, ak po žia dav ka na in šta lo va nia kon ti nu ál -
ne ho me ra nia vy ply nie zo zme ny vše obec ne zá -
väz né ho práv ne ho pred pi su vo ve ciach ochra ny
ovzdu šia a ak ten to práv ny pred pis ne us ta no vu je
inak,

4. ter mí nu plat nos ti emis né ho li mi tu pre nové
 zdroje, ak ide o jest vu jú ce zdro je a ak po žia davku
kon ti nu ál ne ho me ra nia usta no vu je vše obec ne
zá väzný právny pred pis vo ve ciach ochra ny
ovzdu šia a ak ten to práv ny pred pis ale bo § 12
ods. 1 a 2 ne us ta no vu je inak.

(8) Do zme ny me ra cej čas ti na in šta lo va né ho auto -
ma ti zo va né ho me ra cie ho sys té mu sa úda je o do dr ža ní
zme ne ných emis ných li mi tov ale bo po žia da viek pre u -
ka zu jú pe rio dic kým me ra ním v in ter va le
a) je den ka len dár ny rok, ak ide o tech no lo gic ký zdroj,
b) šes� me sia cov, ak ide o ener ge tic ké za ria de nie,
c) šes� me sia cov, ak ide o za ria de nie na spa ¾o va nie od -

pa dov, a je den ka len dár ny rok, ak je po vo le ný dlh ší
in ter val pe rio dic ké ho me ra nia plyn ných zne čis �u jú -
cich lá tok.

(9) Pri schva ¾o va ní zdro jov, ich čas tí a pri ich zme -
nách musí by� na úče ly zis �o va nia úda jov o do dr ža ní
ur če ných emis ných li mi tov opráv ne ným me ra ním kon -
kre ti zo va né
a) rie še nie tech nic kých po žia da viek na stá le me ra cie

mies to, naj mä po žia da viek pod ¾a sú čas né ho sta vu
tech ni ky opráv ne né ho me ra nia z h¾a di ska re pre zen -
ta tív nos ti vý sled ku me ra nia, od be ru vzo riek, ka lib -
rá cie a iných tech nic kých skú šok a čin nos tí, bez peč -
nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci, po žiar nej ochra ny,
ochra ny pro ti vply vom fy zi kál nych polí a iných ma -
ni pu lač ných po žia da viek, naj mä dos ta toč nos ti roz -
me rov, prí stup nos ti a ochra ny pro ti po ve ter nost ným 
vply vom,

b) plat né me to di ky kon ti nu ál ne ho me ra nia a tech nic ké
po žia dav ky na zis �o va nie vy pus te né ho množ stva emi -
sie a úda jov o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov,
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kto ré ne us ta no vu je táto vy hláš ka a iné vše obec ne zá -
väz né práv ne pred pi sy vo ve ciach ochra ny ovzdu šia,

c) plat né me to di ky jed no ra zo vé ho me ra nia ale bo pe rio -
dic ké ho me ra nia (ïa lej len „dis kon ti nu ál ne me ra -
nie“) a tech nic ké po žia dav ky na zis �o va nie úda jov
o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov, kto ré ne -
usta no vu je táto vy hláška a iné vše obec ne zá väz né
právne pred pisy vo ve ciach ochra ny ovzdu šia, naj -
mä po čet nos� a čas tr va nia jed not li vých me ra ní ale -
bo sé rie krát ko do bých me ra ní, kto ré sa vy hod no cu -
jú ako vý sle dok jed not li vé ho me ra nia, a naj vy ššiu
prí pust nú hod no tu ne is to ty vý sled ku jed not li vé ho
me ra nia, pri čom sa pri hlia da na po žia dav ky me to di -
ky opráv ne né ho me ra nia prí sluš nej ve li či ny pod ¾a
oso bit né ho predpisu5) a in for má cie o ak tu ál nom zo -
zna me me tód a me to dík opráv ne ných me ra ní,

d) oso bit né pod mien ky dis kon ti nu ál ne ho me ra nia,
kon ti nu ál ne ho me ra nia ale bo iné ho pre u ká za nia
úda jov o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov, ak sa
pre u ká že, že sú nut né,

e) sle do va nie úda jov, ktoré sú pod statné na po sú de nie
mož ných zmien ur če ných pod mie nok opráv ne né ho
me ra nia ale bo tech nic ké ho vý po čtu a ozna mo va nie
ich zmien.

(10) Ak ide o vy bra né úda je, zdro je a po žia dav ky,
usta no vu je po žia dav ky na me tó dy a me to di ky opráv ne -
ných me ra ní úda jov o do dr ža ní ur če ných emis ných
 limitov oso bitný pred pis.4) Ak ide o iné úda je, zdro je
a po žia dav ky, usta no vu je po žia dav ky na me tó dy a me -
to di ky opráv ne ných me ra ní úda jov o do dr ža ní ur če -
ných emis ných li mi tov oso bitný pred pis.5)

(11) Do dr ža nie ur če ných emis ných li mi tov sa pre u -
ka zu je
a) tech nic kým vý po čtom, kto ré ho ná le ži tos ti usta no -

vu je § 4 ods. 5,
b) sprá vou o dis kon ti nu ál nom me ra ní,6) ak sa hod no ty

emis ných ve li čín zis �u jú jed no ra zo vým me ra ním
ale bo pe rio dic kým ne ra ním; pod mien ky pred kla da -
nia sprá vy usta no vu je od sek 12, 

c) ozná me ním o zdro ji a o do dr žia va ní emis ných li mi -
tov pod ¾a § 19 ods. 1 písm. e) zá ko na, kto ré ob sa hu je
struč né zhod no te nie sta vu a pre vádz ky tech no ló gie
v ro koch, v kto rých sa ne vy ko ná va dis kon ti nu ál ne
me ra nie, s dô ra zom na sku toč nos ti, kto ré môžu
vies� k zme ne hod nôt emis ných ve li čín, kto ré boli
zis te né po sled ným opráv ne ným me ra ním, ak ide
o jed no ra zo vé me ra nie ale bo o in ter val pe rio dic ké ho
me ra nia dlh ší ako je den rok,

d) sprá vou o úpl nej funk čnej skúš ke auto ma ti zo va né -
ho me ra cie ho sys té mu (ïa lej len „úpl ná skúš ka“),
kto rá je sú čas �ou sprá vy o kon tro le auto ma ti zo va né -
ho me ra cie ho sys té mu, ak ide o na in šta lo va nie auto -
ma ti zo va né ho mo ni to ro va cie ho sys té mu a jeho zme -
ny a o zme ny zdro ja zne čis �o va nia, jeho čas ti ale bo
zme ny za ria de ní (od sek 4),

e) pro to ko lom z ce lo roč né ho vy hod no te nia kon ti nu ál -
ne ho me ra nia a čiast ko vý mi pro to kol mi, v kto rých je 

vy hod no te né ne do dr ža nie ur če né ho emis né ho li mi -
tu.

(12) Sprá va o inom ako pr vom pe rio dic kom me ra ní
(od sek 4) sa pred kla dá do 60 dní odo dňa vy ko na nia po -
sled né ho tech nic ké ho me ra nia ale bo po sled né ho od be -
ru vzor ky zo sé rie jed not li vých me ra ní, ak § 19 ods. 1
písm. b) a e) zá ko na neusta novuje inak; ak sa zdroj
skla dá z via ce rých čas tí ale bo sa úda je zis �u jú pri via -
ce rých výrobno-prevádzkových re ži moch, táto sprá va
sa môže pred lo ži� v čle ne ní pod ¾a čas tí ale bo re ži mov.

§ 4

Tech nic ký vý po čet úda jov
o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov

(1) Úda je o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov sa
zis �u jú tech nic kým vý po čtom, ak 
a) to usta no vu je oso bit ný pred pis,4)
b) sa žia dos �ou pre u ká že, že mož no vy po čí ta� re pre -

zen ta tív nu hod no tu emis nej ve li či ny ale bo naj vy ššiu 
mož nú hod no tu emis nej ve li či ny. 

(2) Tech nic ký vý po čet sa ne up lat ňu je, ak ide o 
a) za ria de nia na spa ¾o va nie od pa dov ok rem mož nos ti

pre u ká za nia pred po kla dov, kto ré usta no vu je § 8
ods. 8 písm. d), ak ide o spo lu spa ¾o va nie od pa dov,

b) ener ge tic ké za ria de nia a kon ti nu ál ne me ra nie.

(3) Re pre zen ta tív nu hod no tu emis nej ve li či ny mož no
vy po čí ta� a ne mu sí sa zis �o va� me ra ním, ak emi sie zne čis -
�u jú cej lát ky nie sú zni žo va né v tech no lo gic kom za ria de ní
na to ur če nom ale bo ria de ním výrobno-technologického
pro ce su, vo¾ bou dru hu a zlo že nia pa li va, su ro vi ny, naj mä
ak ide o jed no znač nú emis nú zá vis los�; tech nic ké po žia -
dav ky jed no znač nos ti emis nej zá vis los ti sú uve de né v prí -
lo he č. 1 dru hom bode.

(4) Naj vy ššiu mož nú hod no tu emis nej ve li či ny mož -
no vy po čí ta� z  naj vy ššie mož né ho množ stva zne čis �u -
jú cej lát ky, kto ré môže pod ¾a sú čas né ho sta vu po zna -
nia prí rod ných a iných tech nic kých zá ko ni tos tí
v prí sluš nej tech no ló gii ale bo pro ce se vznik nú� ale bo
sa uvo¾ ni�, a zo šta tis tic ky naj niž šie mož né ho ob je mo -
vé ho prie to ku od pa do vé ho ply nu, ak ide o kon cen trá -
ciu; s vplyv mi od lu čo va nia ale bo iné ho zni žo va nia
množ stva zne čis �u jú cej lát ky sa ne uva žu je.

(5) Sú čas �ou žia dos ti pod ¾a od se ku 1 písm. b) musí
by� úpl ný opis tech nic ké ho vý po čtu, úda je o všet kých
po u ži tých hod no tách ve li čín a ko efi cien tov, údaj
o pres nos ti vý po čtu a o od bor nej li te ra tú re, kto ré sa vo
vý po čte po u žili ale bo na kto rých je vý po čet za lo že ný.

(6) Ak sa úda je o do dr ža ní ur če né ho emis né ho li mi tu
zis �u jú tech nic kým vý po čtom, pre prí sluš nú zne čis �u -
jú cu lát ku a mies to plat nos ti ur če né ho emis né ho li mi -
tu sa dis kon ti nu ál ne me ra nie ale bo kon ti nu ál ne me ra -
nie ne up lat ňu je, ak v odô vod ne ných prí pa doch nie je
ur če né inak (§ 5 ods. 8).
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5) Vý nos Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 1/2003 z 15. mája 2003  o tech nic kom za bez pe če ní opráv ne ných me ra ní
a me to di kách mo ni to ro va nia emi sií a kva li ty  ovzdu šia (ozná me nie č. 204/2003 Z. z.).

6) Vy hláš ka Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 202/2003, kto rou sa usta no vu jú po dro bnos ti o od bor nom
po su dzo va ní a o opráv ne ní na me ra nie emi sií a kva li ty ovzdu šia.



§ 5

Dis kon ti nu ál ne me ra nie úda jov
o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov

(1) Úda je o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov sa
zis �u jú jed no ra zo vým me ra ním ale bo sé riou jed no ra zo -
vých me ra ní, ak sa ne zis �u jú tech nic kým vý po čtom a
a) ide o ob čas né zdro je,
b) vznik nú odô vod ne né po chyb nos ti o správ nos ti tech -

nic ké ho vý po čtu ale bo o do dr ža ní emis né ho li mi tu
(od sek 8).

(2) Úda je o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov sa
zis �u jú pe rio dic kým me ra ním, ak sa ne zis �u jú tech nic -
kým vý po čtom, jed no ra zo vým me ra ním ale bo  konti -
nuálnym me ra ním.

(3) In ter val pe rio dic ké ho me ra nia usta no vu je § 7, ak
ide o ener ge tic ké za ria de nia, § 8, ak ide o za ria de nia na
spa ¾o va nie od pa dov.

(4) In ter val pe rio dic ké ho me ra nia, ak ide o tech no lo -
gic ký zdroj, je
a) je den ka len dár ny rok, ak je kon ti nu ál ne me ra nie na -

hra de né pe rio dic kým me ra ním, a v pre chod nom ob -
do bí do na in šta lo va nia auto ma ti zo va né ho me ra cie -
ho sys té mu, 

b) tri ka len dár ne roky, ak 
1. sa hmot nost ný tok zne čis �u jú cej lát ky v  mies te

plat nos ti ur če né ho emis né ho li mi tu rov ná
0,5-násobku li mit né ho hmot nost né ho toku ale bo 
je vyš ší ako 0,5-násobok li mit né ho hmot nost né -
ho toku a niž ší ako 10-násobok li mit né ho hmot -
nost né ho toku,

2. je emis ný li mit vy jad re ný ako emis ný fak tor
v den nom prie me re ale bo me sač nom prie me re,

c) šes� ka len dár nych ro kov, ak je 
1. hmot nost ný tok zne čis �u jú cej lát ky v mies te plat -

nos ti ur če né ho emis né ho li mi tu niž ší ako
0,5-násobok li mit né ho hmot nost né ho toku,

2. emis ný li mit vy jad re ný ako emis ný fak tor v roč -
nom prie me re,

d) 36 me sia cov, ak ide o pre nos ný zdroj;
uve de né sa ne up lat ňu je, ak usta no vu je inak oso bit ný
predpis4) ale bo určuje inak sú hlas ale bo rozhodnutie.

(5) Li mit ný hmot nost ný tok je hmot nost ný tok zne -
čis �u jú cej lát ky, pod ¾a kto ré ho je ur če ný vše obec ný
emis ný li mit vy jad re ný ako hmot nost ná kon cen trá cia
pre nové zdro je. Pre or ga nic ké zne čis �u jú ce lát ky, kto ré 
sú v od pa do vých ply noch vo for me ply nov a pár vy jad re -
né ako cel ko vý or ga nic ký uh lík, je li mit ný hmot nost ný
tok 1 kg za ho di nu a pre oxid uho¾ na tý je li mit ný hmot -
nost ný tok 5 kg za ho di nu.

(6) Hmot nost ný tok zne čis �u jú cej lát ky sa na úče ly
po rov na nia s li mit ným hmot nost ným to kom po su dzu je 
pod ¾a naj vy ššej hod no ty z hod nôt, kto ré sú uve de né
v do ku men tá cii ale bo sú zis te né dis kon ti nu ál nym me -
ra ním; naj vy ššia hod no ta sa uplat ňu je až do zme ny do -
ku men tá cie ale bo zme ny zdro ja ale bo jeho čas ti. 

(7) Ak ide o tech no lo gic ký zdroj, in ter val pe rio dic ké -
ho me ra nia mož no pre dĺ ži� z jed né ho ka len dár ne ho
roka až na tri ka len dár ne roky a z troch ka len dár nych

ro kov až na šes� ka len dár nych ro kov, ak sa žia dos �ou
a naj me nej dvo ma po sebe na sle du jú ci mi pe rio dic ký mi
me ra nia mi pre u ká že, že naj vy ššia hod no ta emis nej ve -
li či ny ne pre sa hu je 50 % z hod no ty emis né ho li mi tu
a sú pred po kla dy jeho tr va lé ho do dr ža nia naj mä vzh¾a -
dom na
a) vlast nos ti tech no lo gic ké ho pro ce su ale bo za ria de -

nia,
b) lát ko vé zlo že nie a fyzikálno-chemické vlast nos ti pa -

lív a su ro vín,
c) tech no ló giu a za ria de nia na zni žo va nie emi sií v tech -

no lo gic kom za ria de ní na to ur če nom ale bo ich rie še -
nie vlast ným výrobno-technologickým pro ce som,

d) vlast nos ti a sys tém ria de nia tech no lo gic ké ho pro ce -
su a pro ce su na zni žo va nie emi sií a sys tém ve de nia
pre vádz ko vej evi den cie a kon tro ly,

e) kon ti nu ál ne me ra nie, spra co va nie, za zna me ná va nie, 
vy hod no co va nie do dr žia va nia a ucho vá va nie vý sled -
kov me ra ní vy bra ných technicko-prevádzkových pa -
ra met rov,

f) sle do va nie ïal ších pa ra met rov a úda jov, ako sú
uvedené v pís me ne e), kto ré sú pod stat né na do dr ža -
nie urče ných emis ných li mi tov, naj mä zme ny dru hu
pa li va, su ro vín, pod stat nej zme ny tech no ló gie ale bo
spô so bu pre vádz ky a ozna mo va nie ich zmien,

g) sys tém udr žia va nia a ob no vy výrobno-technologických
za ria de ní a za ria de ní na zni žo va nie emi sií,

h) sys tém en vi ron men tál ne ho ma na žér stva.

(8) Pe rio dic ké me ra nie mož no ur či�, aj ak to od se ky 3
a 4 ne us ta no vu jú, in ter va ly pe rio dic ké ho me ra nia, kto -
ré usta no vu je od sek 4, mož no skrá ti� naj viac na je den
ka len dár ny rok, pre dĺ že ný in ter val pe rio dic ké ho me ra -
nia mož no zme ni� ale bo vy da ný sú hlas zru ši�, ale bo
mož no ur či� vy ko na nie jed no ra zo vé ho me ra nia, ak
a) sa to na vr hu je v zá ve reč nej sprá ve o po sú de ní vply vu 

stav by na ži vot né pros tre die,
b) je to odô vod ne né vzh¾a dom na umies tne nie zdro ja

a ovplyv ňo va nie kva li ty ovzdu šia jeho pre vádz kou
ale bo sú opa ko va né s�až nos ti na zne čis �o va nie ži -
vot né ho pros tre dia zo zdro ja, 

c) to na vrh ne in špek cia ale bo opráv ne ný po su dzo va -
te¾, ak je to pot reb né vzh¾a dom na vlast nos ti tech no -
ló gie a sys tém jej ria de nia,

d) sa pred po kla dy tr va lé ho do dr žia va nia emis né ho li -
mi tu ne do dr žu jú ale bo sú o ich spl ne ní odô vod ne né
po chyb nos ti,

e) sa zis tí ne plat nos� ale bo pod stat ná zme na pod mie -
nok tech nic ké ho vý po čtu,

f) sa zis tia nové sku toč nos ti o mož nos ti vý sky tu ïal -
ších zne čis �u jú cich lá tok ale bo sú odô vod ne né po -
chyb nos ti o pl ne ní pod mie nok, pri kto rých sa úda je
o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov ne mu sia zis -
�o va�, 

g) sú odô vod ne né po chyb nos ti o do dr ža ní emis ných li -
mi tov ale bo ak úro veň emi sií pre sa hu je hod no tu
emis né ho li mi tu, kto rá je zní že ná o odô vod ne nú
hod no tu ne is to ty vý sled ku jed not li vé ho me ra nia,
ale bo sa to zis tí pe rio dic kým me ra ním ale bo jed no ra -
zo vým me ra ním.
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 (9) Dis kon ti nu ál ne me ra nie sa vy ko ná va za pod mie -
nok a vo výrobno-prevádzkovom re ži me, pri kto rom
a) je ur če ný emis ný li mit, kto ré ho do dr ža nie sa pre u -

ka zu je,
b) pla tí po vin nos� do dr žia va nia ur če né ho emis né ho li -

mi tu,
c) sú spl ne né pod mien ky zis�ovania úda jov o do dr ža ní

ur če ných emis ných li mi tov pod ¾a do ku men tá cie
a oso bit ných pred pi sov,4) ak sú ur če né, 

d) sú spl ne né oso bit né pod mien ky dis kon ti nu ál ne ho
me ra nia, ak sú ur če né,

e) sa zis tia re pre zen ta tív ne hod no ty emis nej ve li či ny,
do dr žia sa nor ma tív ne po žia dav ky me ra cie ho po stu -
pu pod ¾a me to di ky, kto rá zod po ve dá sú čas né mu
sta vu tech ni ky opráv ne né ho me ra nia, a do dr ží sa
ur če ná pres nos� vý sled ku,5)

f) sú pa ra met re pa lív a su ro vín a technicko-prevádzkové 
pa ra met re výrobno-technologických a od lu čo va cích
za ria de ní v sú la de s plat nou do ku men tá ciou a s pod -
mien ka mi me ra nia ur če ný mi v sú hla se a sú čas ne zod -
po ve da jú bež ným hod no tám.

(10) Po dro bnos ti o čle ne ní tech no ló gií, o pod mien -
kach dis kon ti nu ál ne ho me ra nia a hod no te nia po žia da -
viek do dr ža nia ur če né ho emis né ho li mi tu sú uve dené
v prí lo he č. 2. Prí lo ha č. 2 sa vz�a hu je aj na vy bra né
tech no ló gie a za ria de nia, pre kto ré vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis vo ve ciach ochra ny ovzdu šia ne us ta -
novuje iné pod mien ky a po žia dav ky pre u ka zo va nia do -
dr ža nia ur če né ho emis né ho li mi tu ale bo ak nie je
schvá le ná iná oso bit ná pod mien ka dis kon ti nu ál ne ho
me ra nia.

(11) Oso bit né pod mien ky zis �o va nia úda jov ale bo
 preukázania do dr ža nia emis né ho li mi tu sú mož né, ak
sa žia dos �ou pre u ká že, že ne mož no
a) do dr ža� pod mien ky dis kon ti nu ál ne ho me ra nia  po -

d¾a od se kov 9 a 10 ani po vy čer pa ní do stup ných
tech nic kých a technicko-organizačných mož nos tí
na ich za bez pe če nie,

b) vzh¾a dom na vy jad re nie emis né ho li mi tu ale bo tech -
nic ké pod mien ky zdro ja ale bo jeho čas ti zis ti� úda je
o do dr ža ní ur če né ho emis né ho li mi tu pria mym me -
ra ním a  hod no tu emis nej ve li či ny mož no vy po čí ta�
z dis kon ti nu ál nym me ra ním zis te ných pa ra met rov
ne čis te ných od pa do vých ply nov a  z ve dec ky odô vod -
ne ných ale bo ex pe ri men tál ne zis te ných hod nôt pa -
ra met rov tech no ló gie ale bo od lu čo va cích za ria de ní. 

§ 6

Kon ti nu ál ne me ra nie úda jov o do dr ža ní
ur če ných emis ných li mi tov a množ stva emi sie

(1) Kon ti nu ál nym me ra ním sa úda je o do dr ža ní ur če -
ných emis ných li mi tov a množ stvo emi sie zis �u jú, ak to
pre tech no lo gic ké zdro je usta no vu je od sek 2, pre ener -
ge tic ké za ria de nia § 7, pre za ria de nia na spa ¾o va nie od -
pa dov §  8, pre zdro je, za ria de nia a čin nos ti, pri kto rých

sa po u ží va jú or ga nic ké roz púš �ad lá, oso bit ný predpis7) 
a nie je vy da ný sú hlas na
a) zis �o va nie úda jov o do dr ža ní ur če ných emis ných li -

mi tov tech nic kým vý po čtom,
b) na hra de nie kon ti nu ál ne ho me ra nia pe rio dic kým

me ra ním.

(2) Ak ide o tech no lo gic ký zdroj, kon ti nu ál nym me ra -
ním sa úda je o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov
a množ stvo emi sie zis �u jú v mies te plat nos ti ur če né ho
emis né ho li mi tu, v kto rom je hmot nost ný tok zne čis �u -
jú cej lát ky vyš ší ako de sa� ná so bok li mit né ho hmot -
nost né ho toku.

(3) Ak ide o tech no lo gic ký zdroj, kon ti nu ál ne me ra -
nie mož no na hra di� pe rio dic kým me ra ním, ak sa pre u -
ká že, že
a) zis �o va nie re pre zen ta tív nych hod nôt emis nej ve li či -

ny ne u mož ňu je sú čas ný stav tech ni ky kon ti nu ál ne -
ho me ra nia a pria me kon ti nu ál ne me ra nie ne možno
na hra di� ne pria mym kon ti nu ál nym me ra ním (od -
sek 4),

b) hmot nost ný tok nie je vyš ší ako de sa� ná so bok li mit -
né ho hmot nost né ho toku viac ako 1 000 ho dín
v  kalendárnom roku v ¾u bo vo¾ ných dvoch z troch po
sebe na sle du jú cich ka len dár nych ro kov pre vádz ky
a sle do va nie času pre vádz ky ale bo tr va nia vý-
robno-prevádzkového re ži mu, po čas kto ré ho je
hmotnost ný tok vyš ší, sa ozna mu je ako sú čas� ozná -
me nia o zdro ji, emi siách a do dr žia va ní emis ných li -
mi tov a emis ných kvót pod ¾a § 19 ods. 1 písm. e) zá -
ko na,

c) po diel množ stva emi sií zne čis �u jú cej lát ky v  mies te
plat nos ti emis né ho li mi tu nie je vyš ší ako 10 % z cel -
ko vé ho množ stva emi sií zne čis �u jú cej lát ky, kto ré je
vy pus te né zo všet kých po tru bí zdro ja,

d) naj vy ššia hod no ta emis nej ve li či ny ne mô že by� za
žiad nych okol nos tí vyš šia ako hod no ta emis né ho li -
mi tu a sú spl ne né pred po kla dy do dr žia va nia emis -
né ho li mi tu, kto ré usta no vu je § 5 ods. 7.

(4) Oso bit né pod mien ky kon ti nu ál ne ho me ra nia
úda jov o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov vo vy bra -
ných prí pa doch sú uve dené v prí lo he č. 3. Ur če nie
iných oso bit ných pod mie nok kon ti nu ál ne ho me ra nia
tým nie je dotk nu té.

(5) Hmot nost ný tok pod ¾a od se ku 2 a pod mien ky na -
hra de nia kon ti nu ál ne ho me ra nia pod ¾a od se ku 3 sa
po su dzu jú pod ¾a 
a) naj vy ššie ho oča ká va né ho hmot nost né ho toku pri

ustá le nej pre vádz ke pod ¾a do ku men tá cie, ak sa
auto ma ti zo va ný me ra cí sys tém in šta lu je sú čas ne
s tech no ló giou ale bo v rám ci zme ny tech no ló gie,

b) naj vy ššej hod no ty uve de nej v do ku men tá cii ale bo
zis te nej dis kon ti nu ál nym me ra ním, ak sa auto ma ti -
zo va ný me ra cí sys tém in šta lu je samo stat ne. 

(6) Po na in šta lo va ní auto ma ti zo va né ho me ra cie ho
sys té mu sa pod mien ky, kto ré umož ňu jú na hra de nie
kon ti nu ál ne ho me ra nia tech nic kým vý po čtom ale bo
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pe rio dic kým me ra ním ne up lat ňu jú, ak ne dô jde k zá -
sad nej zme ne zdro ja ale bo jeho čas ti.

(7) Emis ný auto ma ti zo va ný me ra cí sys tém, jeho
tech nic ké me ra cie, pre po čí ta va cie a vy hod no co va cie
pros tried ky a sys tém kon tro ly a ria de nia kva li ty v zá -
vis los ti od svoj ho úče lu pri in šta lá cii a po čas pre vádz ky 
mu sia
a) spĺ ňa� po žia dav ky pod ¾a oso bit ných pred pi sov,4)
b) spĺ ňa� pra cov né cha rak te ris ti ky pod ¾a sta vu tech ni -

ky kon ti nu ál ne ho me ra nia, kto rý je plat ný v čase ich
in šta lo va nia pod ¾a oso bit né ho pred pi su,5)

c) ma� hor nú hra ni cu me ra cie ho roz sa hu rov na jú cu sa 
naj vy ššej po su dzo va nej hod no te pod ¾a po žia da viek
do dr ža nia ur če né ho emis né ho li mi tu zvý še né ho
o odô vod ne nú hod no tu ne is to ty; ak sú čas ný stav
tech ni ky auto ma ti zo va né ho me ra nia umož ňu je
viac roz sa ho vé me ra nie a auto ma ti zo va nú zme nu
roz sa hu, musí uve de nú po žia dav ku spĺ ňa� as poň je -
den me ra cí roz sah,

d) by� chrá ne né pro ti ne opráv ne ným zme nám kon -
štánt, pre po čí ta va cích fak to rov, sys té mo vé ho času
a ïal ších úda jov v sú la de so sta vom tech ni ky auto -
ma ti zo va né ho me ra nia v čase in šta lo va nia auto ma -
ti zo va né ho me ra cie ho sys té mu pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,5)

e) za bez pe čo va� za zna me na nie a úpl né iden ti fi ko va nie
kaž dej zme ny úda jov pod ¾a pís me na d), po u ži tia ná -
hrad ných hod nôt sta vo vých a re fe renč ných ve li čín
vrá ta ne iden ti fi ko va nia oso by vy ko ná va jú cej akú -
ko¾ vek zme nu kon fi gu rá cie auto ma ti zo va né ho me -
ra cie ho sys té mu,

f) umož ňo va� ke dy ko¾ vek sprí stup ne nie úda jov pod ¾a
pís me na d) a úda jov pro to ko lov z kon ti nu ál ne ho me -
ra nia z pa mä ti auto ma ti zo va né ho me ra cie ho sys té -
mu a ich vy tla če nie,

g) tr va lo umož ňo va� opráv ne ným oso bám sprí stup ne -
nie úda jov pod ¾a pís men d) a e) z pa mä ti auto ma ti zo -
va né ho me ra cie ho sys té mu dia¾ ko vo a miest ne,

h) za bez pe čo va� bez po ten ciá lo vý (jed no smer ný) pre nos 
sta vo vých sig ná lov o čin nos ti pre vádz ky zdro ja
a spät ných vý stup ných sig ná lov auto ma ti zo va né ho
me ra cie ho sys té mu, ak sa po u ží va jú v sús ta ve ria de -
nia tech no ló gie ale bo ak je zdroj za hr nu tý do re gu -
lač né ho po riad ku,

i) za bez pe čo va� sig na li zá ciu, za zna me na nie svo jich
po ru cho vých sta vov a vý pad ku zdro ja elek tric ké ho
na pá ja nia; pri vý pad ku na pá ja nia za bez pe či� ulo že -
nie všet kých in for má cií za čas 72 a viac ho dín,

j) vy ho vo va� pros tre diu, v kto rom sú na in šta lo va né,
k) za bez pe čo va� ob do bie pre vádz ky auto ma ti zo va né ho

me ra cie ho sys té mu v sú la de s plat nou do ku men tá -
ciou a s ur če ný mi pod mien ka mi naj me nej
95 % z času pre vádz ky zdro ja, po čas kto ré ho pla tí
po vin nos� do dr žia va� ur če né emis né li mi ty, a sú čas -
ne za ka len dár ny rok ne smie by� ne plat ných ale bo
z dô vo du udr žia va nia auto ma ti zo va né ho me ra cie ho
sys té mu ne vy hod no te ných viac ako de sa� dní, ak
oso bit ný predpis4) ne us ta no vu je inak,

l) umož ňo va� sprí stup ne nie úda jov v re ál nom čase in -
špek cii, or gá nu ochra ny ovzdu šia pod ¾a § 33 zá ko na
a po ve re nej or ga ni zá cii ako sú čas� ná rod né ho emis -
né ho in for mač né ho sys té mu,

m) umož ňo va� spra co va nie a zve rej ňo va nie in for má cií
o zne čis �o va ní ži vot né ho pros tre dia pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su,8) 

n) va li do va� pr vot né na me ra né úda je po stu pom pod ¾a
od se ku 8, 

o) spĺ ňa� pod mien ky zis �o va nia, plat nos ti a spra cú va -
nia vý sled kov kon ti nu ál ne ho me ra nia úda jov o do -
dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov a množ stva emi -
sie pod ¾a od se ku 9, ak ne us ta no vu je inak oso bit ný
predpis4) ale bo ne ur ču je inak sú hlas ale bo roz hod -
nu tie,

p) za zna me ná va� vý sled ky kon ti nu ál ne ho me ra nia vo
for me pro to ko lov z kon ti nu ál ne ho me ra nia; po žia -
dav ky na ich vy ho to vo va nie, ucho vá va nie a na ná le -
ži tos ti usta no vu jú od se ky 10 a 11,

q) by� kon tro lo va né, skú ša né a ka lib ro va né opráv ne -
nou oso bou spô so bom a v in ter va loch pod ¾a § 10,

r) by� pre vádz ko vo ria de né a kon tro lo va né spô so bom
a v in ter va loch pod ¾a tech nic kých no riem, kto ré zod -
po ve da jú sú čas né mu sta vu techniky5) v sú la de s do -
ku men tá ciou sys té mu za bez pe če nia kon tro ly a ria -
de nia kva li ty a s pod mien ka mi ur če ný mi v sú hla se, 

s) do dr žia va� po žia dav ky na pre vádz ku pod ¾a do ku -
men tá cie a pod mie nok ur če ných v sú hla se.

 (8) Pos tup va li do va nia pr vot ných úda jov musí
a) zoh ¾ad ňo va� po žia dav ky, kto ré usta novuje oso bit ný

pred pis,4)
b) zoh ¾ad ňo va� naj mä po ru chy spô so be né údrž bou,

ka lib rá ciou, jus to va ním, na sta vo va ním, ove ro va ním 
funk čnos ti ale bo tech nic ký mi po ru cha mi, me ra nia -
mi mimo roz sa hu a údaj mi, kto ré vy ka zu jú rých le
zme ny, kto ré ne zod po ve da jú vlast nos tiam tech no ló -
gie,

c) umož ni� zis te nie chyb ných me ra ní vhod ný mi me tó -
da mi, naj mä po rov na ním s pred chá dza jú ci mi údaj -
mi pri po rov na te¾ ných pre vádz ko vých re ži moch, po -
rov naním s hod no ta mi pre iné pa ra lel ne me ra né
zne čis �u jú ce lát ky ale bo re fe renč né ve li či ny ale bo
s te o re tic ky naj vy šší mi ale bo naj niž ší mi hod no ta mi
a šta tis tic kou ana lý zou tren dov naj mä s po u ži tím
tes tov sme ro daj nej od chýl ky ale bo s po u ži tím re gu -
lač ných dia gra mov.

 (9) Pod mien ky zis �o va nia, plat nos ti a spra cú va nia
vý sled kov kon ti nu ál ne ho me ra nia úda jov o do dr ža ní
ur če ných emis ných li mi tov a množ stva emi sie sú uve -
de né v prí lo he č. 4.

(10) Pro to ko ly z kon ti nu ál ne ho me ra nia úda jov o do -
dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov a množ stva emi sie
sa vy ho to vu jú v štát nom ja zy ku a ucho vá va jú naj me nej 
pä� ro kov. Ak sa vý sled ky za zna me ná va jú a ucho vá va -
jú na zá lo ho va nom di gi tál nom in for mač nom  no si či,
v tla če nej for me sa ucho vá va jú len roč né pro to ko ly
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a čiast ko vé pro to ko ly, v kto rých  je vy hod no te né ne do -
dr ža nie ur če né ho emis né ho li mi tu.

(11) Dru hy a ná le ži tos ti pro to ko lov z kon ti nu ál ne ho
me ra nia úda jov o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov
a množ stva emi sie sú uve dené v prí lo he č. 5. 

(12) S kon cen trá ciou zne čis �u jú cej lát ky sa sú čas ne
kon ti nu ál ne pria mo ale bo ne pria mo me ra jú hod no ty
ob je mo vé ho prie to ku a hod no ty ïal ších re fe renč ných
a sta vo vých ve li čín, naj mä ob je mo vej kon cen trá cie kys -
lí ka, tla ku, tep lo ty a vlh kos ti, ak je to na vy jad re nie
hod no ty emis nej ve li či ny ale bo zis te nia vy pus te né ho
množ stva emi sie pot reb né; kon ti nu ál ne me ra nie vlh -
kos ti nie je pot reb né, ak sa odo be ra ná vzor ka ply nu
pred me ra ním suší ale bo je iným spô so bom pod ¾a sú -
čas né ho sta vu tech ni ky kon ti nu ál ne ho me ra nia vy jad -
re ná na su chý stav.

(13) Zis �o va� úda je o do dr ža ní ur če ných emis ných li -
mi tov a množ stva emi sie kon ti nu ál nym me ra ním môže
pre vádz ko va te¾ zdro ja, aj keï to od seky 1 a 2 ne us ta no -
vujú; pod mien kou je pre u ká za nie spl ne nia po žia da viek 
pod ¾a od se kov 7 až 12, kto ré sa na prí sluš né kon ti nu ál -
ne me ra nie vz�a hu jú, a vy da nie sú hla su na pre vádz ku
auto ma ti zo va né ho me ra cie ho sys té mu. Spl ne nie po -
žia da viek sa pre u ka zu je úpl nou skúš kou  po d¾a § 10.

§ 7

Ener ge tic ké za ria de nia

(1) Ak ide o za ria de nie na spa ¾o va nie pa lív ale bo o za -
ria de nie na pro ces né spa ¾o va nie s me no vi tým te pel ným 
prí ko nom 100 MW a vyš ším, ale bo o ply no vú tur bí nu
s me no vi tým te pel ným prí ko nom 50 MW a vyš ším a ak
od sek 3 písm. a) ne us ta novuje inak, kon ti nu ál nym me -
ra ním sa zis �u jú hod no ty re fe renč ných a sta vo vých ve -
li čín, hmot nost ná kon cen trá cia a  množ stvo emi sie pre
a) oxid uho¾ na tý,
b) oxi dy du sí ka vy jad re né ako oxid du si či tý,
c) oxid si ri či tý,
d) tuhé zne čis �u jú ce lát ky.

(2) Ak ide o ener ge tic ké za ria de nia pod ¾a od se ku 1
a o emis ný li mit vy jad re ný ako stu peň od sí re nia, pod -
mien ky kon ti nu ál ne ho me ra nia oxi du si ri či té ho sa
uplat ňu jú pre stu peň od sí re nia. Sú čas ne s kon ti nu ál -
nym me ra ním hod nôt emis ných ve li čín, kto ré sú  po -
trebné na vý po čet stup ňa od sí re nia, sa musí pra vi del -
ne mo ni to ro va� ob sah spá li te¾ nej síry v spa ¾o va nom
pa li ve.

(3) Pe rio dic kým me ra ním sa úda je o do dr ža ní ur če -
ných emis ných li mi tov zis �u jú, ak sa ne zis �u jú tech nic -
kým vý po čtom ale bo ak od sek 4 ne us ta novuje inak,
naj me nej raz za
a) šes� me sia cov, ak ide o emi sie

1. oxi du si ri či té ho a tu hých zne čis �u jú cich lá tok pri
spa ¾o va ní zem né ho ply nu v ener ge tic kom za ria -
de ní s me no vi tým te pel ným prí ko nom 100 MW
a vyš ším ale bo v ply no vej tur bí ne s me no vi tým te -
pel ným prí ko nom 50 MW a vyš ším,

2. oxi du si ri či té ho pri spa ¾o va ní kva pal né ho pa li va
so zná mym ob sa hom síry v ener ge tic kom za ria -

de ní s me no vi tým te pel ným prí ko nom 100 MW
a vyš ším ale bo v ply no vej tur bí ne s me no vi tým te -
pel ným prí ko nom 50 MW a vyš ším, ak sa do dr ža -
nie ur če né ho emis né ho li mi tu do sa hu je bez od sí -
re nia spa lín,

3. oxi du si ri či té ho pri spa ¾o va ní bio ma sy v ener ge -
tic kom za ria de ní s me no vi tým te pel ným prí ko -
nom 100 MW a vyš ším, ak sa pre u ká že, že naj vy š -
šia hod no ta emis nej ve li či ny oxi du si ri či té ho
ne mô že by� za žiad nych okol nos tí vyš šia ako hod -
no ta emis né ho li mi tu,

4. zne čis �u jú cich lá tok z ener ge tic ké ho za ria de nia
s me no vi tým te pel ným prí ko nom 100 MW a vyš -
ším ale bo z ply no vej tur bí ny s me no vi tým te pel -
ným prí ko nom 50 MW a vyš ším, ak schvá le ná ži -
vot nos� za ria de nia je krat šia ako 10 000
pre vádz ko vých ho dín,

5. zne čis �u jú cich lá tok zo za ria de nia na spa ¾o va nie
pa lív ale bo zo za ria de nia na pro ces né spa ¾o va nie
s me no vi tým te pel ným prí ko nom od 50 MW do
100 MW, 

b) tri ka len dár ne roky, ak ide o emi sie
1. oxi du uho¾ na té ho pri naj niž šom po vo le nom te -

pel nom prí ko ne (prí lo ha č. 2 čas� B bod 6) a ener -
ge tic ké za ria de nia pod ¾a pís me na a),

2. or ga nic kých lá tok vy jad re ných ako cel ko vý or ga -
nic ký uh lík pri spa ¾o va ní bio ma sy v ener ge tic kom 
za ria de ní s me no vi tým te pel ným prí ko nom
50 MW a vyš ším,

3. zne čis �u jú cich lá tok pri spa ¾o va ní kva pal ných
pa lív s ob sa hom síry 0,2 % a niž ším a plyn ných
pa lív v ener ge tic kom za ria de ní s me no vi tým te -
pel ným prí ko nom od 15 MW do 50 MW,

4. zne čis �u jú cich lá tok pri spa ¾o va ní kva pal ných
pa lív s ob sa hom síry vyš ším ako 0,2 % a tu hých
pa lív v ener ge tic kom za ria de ní s me no vi tým te -
pel ným prí ko nom od 5 MW do 50 MW, 

c) šes� ka len dár nych ro kov, ak ide o emi sie zne čis �u jú -
cich lá tok z ener ge tic ké ho za ria de nia s me no vi tým
te pel ným prí ko nom od 
1. 0,3 MW do 15 MW, kto ré spa ¾u je kva pal né pa li vá

s ob sa hom síry 0,2 % a niž ším a  plyn né pa li vá,
2. 0,3 MW do 5 MW, kto ré spa ¾u je kva pal né pa li vá

s ob sa hom síry vyš ším ako 0,2 % a tuhé pa li vá.

(4) Úda je o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov sa
ne mu sia zis �o va�, ak ide o ener ge tic ké za ria de nie s me -
no vi tým te pel ným prí ko nom niž ším ako 50 MW a o emi -
sie
a) tu hých zne čis �u jú cich lá tok a oxi du si ri či té ho pri

spa ¾o va ní zem né ho ply nu a skva pal ne ných plyn -
ných pa lív,

b) oxi du si ri či té ho pri spa ¾o va ní bio ma sy a kva pal ných
pa lív s ob sa hom síry 0,2 % a niž ším.

(5) Ak ide o in teg ro va né za ria de nie na spa ¾o va nie pa -
lív a spa ¾o va nie via ce rých dru hov pa lív sú čas ne v jed -
nom za ria de ní, uplat ňu je sa in ter val pe rio dic ké ho me -
ra nia pod ¾a od se ku 3, kto rý je ur če ný cel ko vým
me no vi tým te pel ným prí ko nom in teg ro va ných spa ¾o -
va cích za ria de ní a dru hom pa li va, kto ré ho po diel na te -
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pel nom prí ko ne za ria de nia je naj väč ší. Ak ide o rov na ký 
po diel te pel ných prí ko nov, uplat ňu je sa krat ší in ter val.

(6) Ne zis �o va ním úda jov o do dr ža ní ur če ných emis -
ných li mi tov pod ¾a od se ku 4 nie je do dr žia va nie ur če -
ných emis ných li mi tov a ur če nie in ter va lu pe rio dic ké -
ho me ra nia ale bo jed no ra zo vé ho me ra nia pod ¾a § 5
ods. 8 dotk nu té.

§ 8

Za ria de nia na spa ¾o va nie od pa dov

(1) Ak ide o za ria de nia na spa ¾o va nie od pa dov a od -
seky 3 a 4 ne us ta novujú inak, kon ti nu ál nym me ra ním
sa zis �u je hmot nost ná kon cen trá cia a množ stvo emi sie
pre
a) tuhé zne čis �u jú ce lát ky,
b) oxid uho¾ na tý,
c) oxi dy du sí ka vy jad re né ako oxid du si či tý,
d) or ga nic ké zne čis �u jú ce lát ky vo for me ply nov a pár

vy jad re né ako cel ko vý or ga nic ký uh lík,
e) oxid si ri či tý,
f) plyn né zlú če ni ny chló ru vy jad re né ako chlo ro vo dík,
g) plyn né zlú če ni ny flu ó ru vy jad re né ako flu o ro vo dík.

(2) Ok rem úda jov pod ¾a od se ku 1 sa kon ti nu ál nym
me ra ním zis �u je
a) ob je mo vá kon cen trá cia kys lí ka, tlak a tep lo ta

v mies te me ra nia hod nôt emis ných ve li čín, 
b) tep lo ta spa lín na vnú tor nej ste ne spa ¾o va cie ho prie -

sto ru za po sled ným prí vo dom vzdu chu,
c) vlh kos� spa lín v mies te me ra nia hod nôt emis ných

ve li čín, ak sa odo be ra ná vzor ka spa lín pred me ra -
ním ne su ší ani nie je iným spô so bom pod ¾a sú čas né -
ho sta vu tech ni ky kon ti nu ál ne ho me ra nia vy jad re -
ná na su chý stav.

(3) Kon ti nu ál ne me ra nie hmot nost nej kon cen trá cie
a hmot nost né ho toku zne čis �u jú cich lá tok pod ¾a od se -
ku 1 písm. e) až g) mož no na hra di� pe rio dic kým me ra -
ním, ak naj vy ššia hod no ta emis nej ve li či ny ne mô že by�
za žiad nych okol nos tí vyš šia ako hod no ta emis né ho li -
mi tu naj mä vzh¾a dom na lát ko vé zlo že nie od pa dov,
cha rak ter a tech no ló giu ich vzni ku, pre pra co va nie
a trie de nie od pa dov a na pred po kla dy do dr žia va nia
emis né ho li mi tu, kto ré usta no vu je § 5 ods. 7.

(4) Kon ti nu ál ne me ra nie plyn ných zlú če nín flu ó ru
vy jad re ných ako flu o ro vo dík mož no na hra di� pe rio dic -
kým me ra ním, ak sa vy ko ná va také od lu čo va nie chlo -
ro vo dí ka z od pa do vé ho ply nu, kto ré za bez pe ču je, že sa
tr va lo do dr žu je hod no ta emis né ho li mi tu pre plyn né
zlú če ni ny chló ru vy jad re né ako chlo ro vo dík; in ter va ly
pe rio dic ké ho me ra nia emi sií flu o ro vo dí ka usta no vujú
od seky 5 a 6.

(5) Úda je o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov �až -
kých ko vov, po ly chló ro va ných di ben zo dio xí nov a po ly -
chló ro va ných di ben zo fu rá nov a plyn ných zne čis �u jú -
cich lá tok pod ¾a od se kov 3 a 4 sa zis �u jú pe rio dic kým
me ra ním naj me nej raz za tri me sia ce po čas pr vé ho
roka pre vádz ky. V ïal ších ro koch pre vádz ky sa zis �u jú
naj me nej raz za šes� me sia cov, ak nie je pod ¾a od se ku 6
ale bo v pre chod nom ob do bí pod ¾a § 12 ods. 12 ur če né
inak.

(6) Pe rio dic ké me ra nie �až kých ko vov mož no po vo li�
na mies to raz za šes� me sia cov raz za dva roky a po ly -
chló ro va ných di ben zo dio xí nov a po ly chló ro va ných di -
ben zo fu rá nov a plyn ných zne čis �u jú cich lá tok pod ¾a
od se kov 3 a 4 na mies to raz za šes� me sia cov raz za rok,
ak sa žia dos �ou a pe rio dic ký mi me ra nia mi po čas pr vé -
ho roka pre vádz ky pre u ká že, že emis ná hod no ta zne -
čis �u jú cej lát ky ne pre sa hu je 50 % z hod no ty emis né ho
li mi tu, a ak sú pred po kla dy jeho tr va lé ho do dr ža nia
naj mä vzh¾a dom na lát ko vé zlo že nie od pa dov, cha rak -
ter a tech no ló giu ich vzni ku, pre pra co va nie a trie de nie
od pa dov a sú ïal šie pred po kla dy jeho do dr ža nia, kto ré
usta no vu je § 5 ods. 7 písm. a) až h).

(7) Čas zo tr va nia spa lín v spa ¾o va com prie sto re, mi -
ni mál na tep lo ta a ob sah kys lí ka v spa li nách za po sled -
ným prí vo dom spa ¾o va cie ho vzdu chu a účin nos� spa ¾o -
va nia od pa du, ak je ur če ná, sa zis �u jú kva li fi ko va ným
spô so bom v ter mí noch a za pod mie nok vz�a hu jú cich sa 
na jed no ra zo vé me ra nie, a to pri naj me nej priaz ni vých
pod mien kach, kto ré sa oča ká va jú z h¾a di ska dru hu
a množ stva spa ¾o va né ho od pa du; v odô vod ne ných prí -
pa doch, kto ré usta no vu je § 5 ods. 8, sa zis �u jú pe rio -
dic ky.

(8) Ak ide o spo lu spa ¾o va nie od pa dov, 
a) uplat ňu jú sa pod mien ky kon ti nu ál ne ho me ra nia,

kto ré usta no vu jú od seky 1 až 4, a sú čas ne pod mien -
ky kon ti nu ál ne ho me ra nia uplat ňo va né pre kon -
krét ne za ria de nie, v kto rom sa od pa dy spa ¾u jú spo lu 
s iný mi pa li va mi a su ro vi na mi, ak pís meno d) ne us -
ta novuje inak; ak to na in šta lo va ný auto ma ti zo va ný
me ra cí sys tém umož ňu je, pre zne čis �u jú ce lát ky
a ïal šie ve li či ny pod ¾a od se kov 1 a 2 sa úda je o do dr -
ža ní ur če ných emis ných li mi tov me ra jú a vy hod no -
cu jú aj vte dy, ak sa od pa dy ne spa ¾u jú,

b) uplat ňu jú sa pod mien ky pe rio dic ké ho me ra nia, kto -
ré usta no vu jú od seky 5 a 6, ak pís meno d) ne us ta -
novuje inak; ak je in ter val pe rio dic ké ho me ra nia pre
kon krét ne za ria de nie, v kto rom sa od pa dy spa ¾u jú,
šes� me sia cov a krat ší, usta no ve nie od se ku 6 sa ne -
po u ži je pre zne čis �u jú ce lát ky, pre kto ré sa uplat ňu -
je emis ný li mit pre kon krét ne za ria de nie,

c) uplat ňu jú sa pod mien ky zis te nia a pre u ká za nia vše -
obec ných pod mie nok pre vádz ko va nia a účin nos ti
spa ¾o va nia od pa du, kto ré usta no vu je od sek 7,

d) úda je o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov pod ¾a
pís men a) a b) sa ne mu sia zis �o va� pre zne čis �u jú ce
lát ky, pri ktorých sa pre u ká že, že sa v ne čis te nom
od pa do vom ply ne ne mô žu za žiad nych okol nos tí vy -
sky to va� v kon cen trá cii vyš šej ako 10 % z hod no ty
ur če né ho emis né ho li mi tu naj mä vzh¾a dom na pô -
vod ale bo tech no ló giu vzni ku od pa dov, na naj me nej
priaz ni vé lát ko vé zlo že nie od pa dov, na sle do va nie
lát ko vé ho zlo že nia od pa dov a úda jov o ich vzni ku
a na ozna mo va nie ich zmien.

(9) Ak ide o za ria de nie na spa ¾o va nie od pa dov, kto ré
pod ¾a sú hla su môže spa ¾o va� me nej ako 50 t od pa du za
rok, zis �o va nie úda jov o do dr ža ní ur če ných emis ných
li mi tov pe rio dic kým me ra ním sa vy ko ná va a pa ra met re
pod ¾a od se ku 7 sa zis �u jú, len ak je to pod ¾a § 5 ods. 8
ur če né.
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(10) Ak ide o pod stat nú zme nu ale bo cel ko vú ob no vu
za ria de nia na spa ¾o va nie od pa dov, kto rá môže ma�  vý -
znamný ne ga tív ny vplyv na zdra vie oby va te¾ stva ale bo
na ži vot né pros tre die, úda je o do dr ža ní ur če ných emis -
ných li mi tov �až kých ko vov, po ly chló ro va ných di ben zo -
dio xí nov a po ly chló ro va ných di ben zo fu rá nov a plyn -
ných zne čis �u jú cich lá tok pod ¾a od se kov 3 a 4 sa
zis �u jú pe rio dic kým me ra ním naj me nej raz za tri me -
sia ce po čas pr vé ho roka pre vádz ky po zme ne.

§ 9

Mo ni to ro va nie kva li ty ovzdu šia 

(1) Mo ni to ro va nie kva li ty ovzdu šia sa vy ko ná va 
a) kon ti nu ál nym me ra ním hod nôt ve li čín, kto rý mi je

vy jad re ná prí pust ná úro veň zne čis te nia ovzdu šia,
a sú vi sia cich me te o ro lo gic kých pa ra met rov na stá -
lych mies tach,

b) stá lym pe rio dic kým me ra ním ve li čín pod ¾a pís me -
na a), kto ré sa vy ko ná va pe rio dic kým vzor ko va ním
ale bo pe rio dic kým me ra ním na stá lych mies tach,

c) in di ka tív nym me ra ním ve li čín pod ¾a pís me na a),
kto ré sa vy ko ná va ob čas ným vzor ko va ním ale bo ob -
čas ným me ra ním na stá lych mies tach,

d) stá lym pe rio dic kým me ra ním ale bo in di ka tív nym
me ra ním ob sa hu iných zne čis �u jú cich lá tok
v  ovzduší ako pod ¾a pís me na a), ak je to v odô vod ne -
ných prí pa doch na zá kla de sta no vi ska po ve re nej or -
ga ni zá cie a sta no vi ska or gá nu na ochra nu zdra via9)
pot reb né,

e) kom bi ná ciou spô so bov pod ¾a pís men a) až d).

(2) Pri ur čo va ní pod mien ky mo ni to ro va nia, spô so bu
mo ni to ro va nia, dru hov mo ni to ro va ných zne čis �u jú -
cich lá tok a ïal ších sú vi sia cich ve li čín, poč tu a roz -
mies tne nia stá lych me ra cích miest sa pri hlia da naj mä
na
a) zá ve reč né sta no vi sko mi nis ter stva, ak ide o nové

zdro je,10)
b) sta no vi sko po ve re nej or ga ni zá cie,
c) sta no vi sko or gá nu na ochra nu zdra via,
d) sta no vi sko obce, na kto rej úze mí sa zdroj na chá dza,

ale bo obce, kto rá je emi sia mi zo zdro ja naj viac
ovplyv ne ná,

e) množ stvo a škod li vé účin ky zne čis �u jú cich lá tok od -
vá dza ných zo zdro ja a mie ru ri zi ka ohroz e nia zdra -
via oby va te¾ stva a ži vot né ho pros tre dia,

f) po čet oby va te ¾ov, kto rí budú pria mo ale bo ne pria mo
ovplyv ne ní naj vy šší mi oča ká va ný mi kon cen trá cia mi 
zne čis �u jú cich lá tok ale bo pa cho vých lá tok v ov zdu -
ší po chá dza jú ci mi zo zdro ja, 

g) umies tne nie zdro ja v ag lo me rá cii ale bo v zóne, v kto -
rej je úro veň zne čis te nia ovzdu šia vyš šia ako hor ná
me dza na hod no te nie kva li ty ovzdu šia ale bo vyš šia
ako dol ná me dza na hod no te nie kva li ty ovzdu šia,

h) umies tne nie zdro ja v ob las ti ria de nia kva li ty ovzdu -
šia, 

i) umies tne nie zdro ja v inej ob las ti vy ža du jú cej oso bit -
nú ochra nu ovzdu šia ako pod ¾a pís me na h) ale bo vý -
raz ne vplý va jú ce ho na kva li tu ovzdu šia v tej to ob las -
ti,

j) uplat ne nie kon ti nu ál ne ho me ra cie ho sys té mu kva -
li ty ovzdu šia ako sú čas ti re gu lač né ho po riad ku
zdro ja pre prí pa dy vy hlá se nia re gu lač ných opat re ní,

k) mož nos ti sta vu tech ni ky me ra nia kva li ty ovzdu šia
a pri me ra nos� ná kla dov na in šta lá ciu a pre vádz ku
kon ti nu ál ne ho me ra cie ho sys té mu,

l) na umies tne nie a vý sled ky blíz kych sta níc ná rod nej
mo ni to ro va cej sie te kva li ty ovzdu šia, 

m) územ né a funk čné pre po je nie via ce rých vy bra ných
ve¾ kých zdro jov,

n) vy hod no te nie vý sled kov ča so vo ob me dze né ho prie -
skum né ho me ra nia (ïa lej len „prie skum né me ra -
nie“) kva li ty ovzdu šia, ak bolo ur če né.

(3) Na ove re nie pot re by a spô so bu mo ni to ro va nia ve -
li čín pod ¾a od se ku 1 a vhod nos ti umies tne nia ale bo
poč tu stá lych me ra cích miest mož no ur či� prie skum né
me ra nie 
a) kva li ty ovzdu šia pred uve de ním a po uve de ní no vé ho 

zdro ja do pre vádz ky,
b) vply vu jest vu jú ce ho zdro ja na kva li tu ovzdu šia

v jeho oko lí.

(4) Pod kla dom na ur če nie pod mien ky prie skum né ho
me ra nia kva li ty ovzdu šia je sta no vi sko po ve re nej or ga -
ni zá cie; vy hod no te nie prie skum né ho me ra nia kva li ty
ovzdu šia pred lo ží pre vádz ko va te¾ zdro ja do troch me -
sia cov od jeho skon če nia.

(5) Po čet stá lych me ra cích ale bo vzor ko va cích miest
na hod no te nie zne čis te nia v oko lí zdro ja sa určí pod ¾a
množ stva emi sií zne čis �u jú cich lá tok, ur če ných kri té rií 
prí pust nej úrov ne zne čis te nia ovzdu šia pod ¾a oso bit -
né ho predpisu11) ale bo od po rú ča ných kon cen trá cií pre
zne čis �u jú ce lát ky, pre kto ré nie sú li mit né hod no ty ur -
če né, naj vy šších oča ká va ných kon cen trá cií a  poč tu
po ten ciál ne ovplyv ne ných oby va te ¾ov, kto ré sa zis tia
po u ži tím zod po ve da jú cich mo de lo va cích tech ník s pri -
hliad nu tím na od po rú ča nia tech nic kých noriem12)
a bež ný po čet me ra cích miest pod ¾a od se ku 10.

(6) Vše obec né po žia dav ky na umies tňo va nie stá lych
me ra cích a stá lych vzor ko va cích miest a kon krét ne po -
žia dav ky na ich umies tňo va nie sú v me to di kách opráv -
ne ných me ra ní, kto rých zoz nam je uve de ný v oso bit -
nom pred pi se.5) Vše obec né po žia dav ky a kon krét ne
po žia dav ky usta no ve né oso bit ným predpisom11) na me -
ra nia pre hod no te nie kva li ty v zó nach a ag lo me rá ciách
sa na hod no te nie vply vu zdro ja na kva li tu ovzdu šia
uplat ňu jú pod ¾a vlastného výz namu.

(7) Po žia dav ky na me tó dy a me to di ky opráv ne ných
me ra ní kva li ty ovzdu šia a na sú vi sia ce tech nic ké  pro -
striedky kon ti nu ál ne ho me ra nia, dis kon ti nu ál ne ho
me ra nia, in di ka tív ne ho me ra nia a prie skum né ho me -
ra nia usta no vu je oso bitný pred pis,11) tech nické normy
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) § 18 ods. 1písm. c) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 272/1994 Z. z. o ochra ne zdra via  ¾udí v zne ní ne skor ších pred pi sov.

10
) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 127/1994 Z. z. o po su dzo va ní vply vov na ži vot né  pros tre die v zne ní ne skor ších pred pi sov.
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) Vy hláš ka Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 705/2002 Z. z. o kva li te  ovzdu šia. 

12
) Na prí klad STN ISO 9359 Ochra na ovzdu šia. Stra ti fi kač ná me tó da od be ru vzo riek na hod no te nie kva li ty von kaj šie ho ovzdu šia.



a iné ob dobné špe ci fi ká cie, ktorých zoz nam je uve de ný
v oso bit nom pred pi se.5) 

(8) Auto ma ti zo va ný me ra cí sys tém a jeho tech nic ké
me ra cie pros tried ky, tech nic ké pros tried ky spra co va -
nia dát a ïal ších sú vi sia cich úda jov, tech nic ké  pro -
striedky vy hod no co va nia a do ku men to va nia kva li ty
ovzdu šia, in for mač né pros tried ky a sys tém kon tro ly
a ria de nia kva li ty pri in šta lá cii a po čas pre vádz ky mu -
sia 
a) spĺ ňa� pra cov né cha rak te ris ti ky pod ¾a sta vu tech ni -

ky kon ti nu ál ne ho me ra nia, kto rý sa uplat ňu je
v čase ich in šta lo va nia (od sek 7),

b) spĺ ňa� po žia dav ky a cie le v kva li te úda jov a spra co -
va nia vý sled kov hod no te nia kva li ty ovzdu šia pod ¾a
oso bit né ho pred pi su,11) ve ri fi ko va� a va li do va� dáta
spô so bom pod ¾a od se ku 9,

c) za zna me ná va� spra co va né vý sled ky a dáta v elek tro -
nic kej for me vo for má te, kto rý zod po ve dá po žia dav -
kám sú čas né ho sta vu tech ni ky pod ¾a pís me na a)
a pod ¾a tech nic kých no riem,13)

d) za bez pe čo va� chrá ne nie sys té mu a dát pro ti ne -
opráv ne ným zme nám,

e) za bez pe čo va� za zna me ná va nie a iden ti fi ko va nie
zmien sys té mu a dát a tr va lo umož ni� prí stup k zá -
zna mom o vy ko na ných zme nách a ich vy tla če nie
dia¾ ko vo a miest ne,

f) za bez pe čo va� sig na li zá ciu svo jich po ru cho vých sta -
vov a vý pad kov na pá ja ní a za bez pe či� ulo že nie in for -
má cií na 72 a viac ho dín,

g) za bez pe čo va� sní ma nie, bez po ten ciá lo vý pre nos
a za zna me ná va nie sig ná lov o ak tu ál nych
výrobno-prevádzkových sta voch pre vá dzok mo ni to -
ro va ných zdro jov, ak sa vý stu py sys té mu uplat ňu jú
pri re gu lá cii pre vádz ky zdro ja,

h) umož ňo va� elek tro nic ký pre nos me ra ných úda jov
a úda jov pod ¾a pís me na g) v re ál nom čase po ve re nej
or ga ni zá cii ako sú čas� ná rod nej mo ni to ro va cej sie te
kva li ty ovzdu šia a smo go vé ho va rov né ho a re gu lač -
né ho sys té mu a re gu lač né ho po riad ku, ak sú zria de -
né,

i) spra co vá va� a zve rej ňo va� in for má cie pod ¾a oso bit -
né ho predpisu8) vo vše obec ne zro zu mi te¾ nej for me
a na vše obec ne ¾ah ko prí stup nom mies te do
desiatich dní po uply nu tí kaž dé ho me sia ca a sú -
hrnne do 30 dní po uply nu tí roka; sú čas �ou in for -
má cií musí by� hod no te nie vz�a hu k li mit ným hod -
no tám; za vše obec ne ¾ah ko prí stup né mies to sa
po va žu je aj in ter net,

j) ucho vá va� dáta vrá ta ne úda jov pod ¾a pís me na g)
naj me nej pä� ro kov; ak sa ucho vá va jú v elek tro nic -
kej for me, mu sia by� ucho va né na dvoch ne zá vis lých 
no si čoch, 

k) by� kon tro lo va né, skú ša né a ka lib ro va né opráv ne -
nou oso bou spô so bom a v in ter va loch pod ¾a § 10, 

l) by� pre vádz ko vo ria de né a kon tro lo va né spô so bom
a v in ter va loch pod ¾a tech nic kých no riem, kto ré zod -
po ve da jú sú čas né mu sta vu tech ni ky,5) v sú la de
s do ku men tá ciou sys té mu za bez pe če nia kon tro ly

a ria de nia kva li ty a pod mien ka mi ur če ný mi sú hla -
som ale bo roz hod nu tím,

m) do dr žia va� po žia dav ky na pre vádz ku pod ¾a do ku -
men tá cie, kto rá je schvá le ná na zá kla de sta no vi ska
po ve re nej or ga ni zá cie a pod mie nok ur če ných sú hla -
som ale bo rozhodnutím.

 (9) Pos tup ve ri fi ko va nia a nasledujúceho va li do va -
nia úda jov musí
a) zoh ¾ad ňo va� po žia dav ky usta no ve né oso bit ným

pred pi som,11)
b) zoh ¾ad ňo va� po ru chy spô so be né údrž bou, ka lib rá -

ciou, jus to va ním, na sta vo va ním, ove ro va ním funk č -
nos ti ale bo tech nic ký mi prob lé ma mi, zoh ¾ad ňo va�
me ra nia mimo roz sa hu a úda je vy ka zu jú ce rých le
zme ny, ako sú prí liš ve¾ ké po kle sy ale bo ná ras ty
hod nôt,

c) ko ri go va� úda je pod ¾a kri té rií za lo že ných na zna los -
tiach kli ma tic kých a me te o ro lo gic kých vply vov špe -
ci fic kých pre prí sluš nú lo ka li tu po čas me ra nia,

d) umož ni� zis te nie chyb ných me ra ní vhod ný mi
 metódami, naj mä po rov na ním s pred chá dza jú ci mi
 mesiacmi, s oko li tý mi sta ni ca mi, s iný mi pa ra lel ne
me ra ný mi zne čis �u jú ci mi lát ka mi a šta tis tic kou
ana lý zou s po u ži tím tes tov sme ro daj nej od chýl ky
ale bo s po u ži tím re gu lač ných dia gra mov.

(10) Bež ný po čet a pod mien ky ur čo va nia stá lych me -
ra cích miest a roz sah a pod mien ky vy hod no co va nia
šta tis tic kých úda jov a dát o kva li te ovzdu šia sú uve de -
né v prí lo he č. 6.

(11) Ak ide o vý ro bu oxi du ti ta ni či té ho a nad vä zu jú ce 
vý ro by, musí by� v oko lí zdro ja vy ko ná va né re pre zen ta -
tív ne kon ti nu ál ne me ra nie kon cen trá cie tu hých zne -
čis �u jú cich lá tok a oxi du si ri či té ho, ak je ap li ko va ný
sul fá to vý pro ces, ale bo kon ti nu ál ne me ra nie kon cen -
trá cie chló ru pri po u ži tí chló ro vé ho pro ce su.

(12) Auto ma ti zo va ný me ra cí sys tém kva li ty ovzdu šia
sa na in šta lu je
a) sú čas ne s uve de ním no vé ho zdro ja do pre vádz ky, ak

sú hlas ale bo roz hod nu tie ne určuje inak, naj ne skôr
do troch ro kov od uve de nia zdro ja do uží va nia,

b) v ter mí ne ur če nom sú hla som ale bo rozhodnutím na
na in šta lo va nie auto ma ti zo va né ho me ra cie ho sys té -
mu naj ne skôr do troch ro kov od ur če nia pod mien ky, 
ak ide o jest vu jú ci zdroj, jest vu jú ci zdroj ale bo nový
zdroj po zme ne a ak ide o prie skum né me ra nie kva li -
ty ovzdu šia.

(13) Pe rio dic ké me ra nie ale bo in di ka tív ne me ra nie
kva li ty ovzdu šia sa vy ko ná va od
a) uve de nia no vé ho zdro ja do pre vádz ky,
b) ur če nia pod mien ky dis kon ti nu ál ne ho me ra nia ale -

bo in di ka tív ne ho me ra nia, ak ide o jest vu jú ci zdroj,
jest vu jú ci zdroj ale bo nový zdroj po zme ne a ak ide
o prie skum né me ra nie kva li ty ovzdu šia.

(14) Pre vádz ko va te¾ zdro ja môže zis �o va� kva li tu
ovzdu šia kon ti nu ál nym me ra ním, dis kon ti nu ál nym
me ra ním ale bo in di ka tív nym me ra ním, aj keï mu pod -
mien ka pod ¾a od se ku 2 ne bo la ur če ná; pod mien kou

Strana 3052 Zbierka zákonov č. 408/2003 Čiastka 176

13
) Na prí klad STN 83 5510 Ochra na ovzdu šia. Od ber vzo riek a me ta ú da je na hod no te nie kva li ty von kaj šie ho ovzdu šia. Vše obec né

po žia dav ky, STN ISO 7168 Ochra na ovzdu šia. Von kaj šie  ovzdu šie. Vý me na úda jov (83 5513).



po u ži tia vý sled kov me ra nia na ko nania vo ve ciach
ochra ny ovzdu šia je do lo že nie sú hlas né ho sta no vi ska
po ve re nej or ga ni zá cie, vy da nie sú hla su, a ak ide o kon -
ti nu ál ne me ra nie po pre u ká za ní spl ne nia po žia da viek
na auto ma ti zo va ný me ra cí sys tém pod ¾a od se kov 6 až
10, úpl nou funk čnou skúš kou pod ¾a § 10.

§ 10

Kon tro la auto ma ti zo va ných me ra cích sys té mov

(1) Kon tro la emis ných auto ma ti zo va ných me ra cích
sys té mov a auto ma ti zo va ných me ra cích sys té mov kva -
li ty ovzdu šia sa vy ko ná va 
a) úpl nou skúš kou,
b) pe rio dic kou funk čnou skúš kou (ïa lej len „pe rio dic -

ká skúš ka“).

(2) Úpl ná skúš ka sa vy ko ná va, ak ide o 
a) uvá dza nie zdro ja ale bo jeho čas ti, ale bo me ra cie ho

sys té mu do pre vádz ky ale bo po ich zme ne,
b) zme nu prin cí pu me ra nia,
c) zme nu prin cí pu úpra vy vzor ky ply nu,
d) úpl nú ob no vu me ra cích pros tried kov,
e) zis te nie ne do dr ža nia pra cov ných cha rak te ris tík me -

ra cích pros tried kov, kto ré sú ur če né ako nor ma tív -
ne po žia dav ky,

f) zá sad nú zme nu lát ko vé ho zlo že nia me ra né ho ply nu
v dô sled ku zme ny zdro ja ale bo zme ny jeho čas ti.

(3) Úpl nou skúš kou sa 
a) vy ko ná kon tro la (in špek cia) na in šta lo va nia a za bez -

pe če nia správ nej pre vádz ky ce lé ho sys té mu vrá ta ne
ve ri fi ko va nia for my, in teg ri ty spra co va nia a pre no su 
dát,

b) zis tia vy bra né pra cov né cha rak te ris ti ky me ra cích
pros tried kov,

c) vy ko ná ka lib rá cia me ra cích pros tried kov,
d) kon tro lu je správ nos� naj me nej jed né ho bodu ka lib -

rač nej funk cie po rov na ním s prie mer nou hod no tou
z naj me nej troch vý sled kov jed not li vých me ra ní vy -
ko na ných re fe renč nou me to di kou pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,5)

e) po su dzu je zho da s po žia dav ka mi pod ¾a § 3, 6 až 8,
ak ide o kon ti nu ál ne me ra nie emi sií, a pod ¾a § 9, ak
ide o kon ti nu ál ne me ra nie kva li ty ovzdu šia, s do ku -
men tá ciou a s pod mien ka mi ur če ný mi sú hla som
ale bo rozhodnutím,

f) po su dzu je zho da s po žia dav ka mi pod ¾a § 2 a 6 a vy -
ko ná kon tro la správ nos ti vý po čto vé ho sys té mu, ak
ide o auto ma ti zo va ný vý po čet množ stva emi sie,

g) vy ko ná kon tro la (in špek cia) sys té mu ria de nia a za -
bez pe če nia kva li ty pre vádz ky auto ma ti zo va né ho
me ra cie ho sys té mu pod ¾a do ku men tá cie sys té mu
kon tro ly a ria de nia kva li ty a pod ¾a pod mie nok ur če -
ných sú hla som ale bo rozhodnutím,

h) pre u ká že do dr ža nie ur če ných emis ných li mi tov, ak
ide o prvú úpl nú skúš ku emis né ho kon ti nu ál ne ho
me ra cie ho sys té mu (§ 3 ods. 4) a ak na in šta lo va ný
sys tém vy ho vu je usta no ve ným po žia dav kám (§ 6
ods. 7 a § 9 ods. 7 a 8).

(4) Pe rio dic kou skúš kou sa
a) vy ko ná ka lib rá cia me ra diel auto ma ti zo va né ho me -

ra cie ho sys tému,

b) vy ko na jú skúš ky nuly a me ra cie ho roz pä tia a zis tia
ïal šie vy bra né pra cov né cha rak te ris ti ky me ra cích
pros tried kov v roz sa hu pod ¾a tech nic kých no riem,
kto ré zod po ve da jú sú čas né mu sta vu tech ni ky,5)
pod ¾a do ku men tá cie a pod ¾a pod mie nok ur če ných
sú hla som ale bo rozhodnutím,

c) vy ko ná kon tro la (in špek cia) za bez pe če nia správ nej
pre vádz ky ce lé ho sys té mu pod ¾a do ku men tá cie sys -
té mu kon tro ly a ria de nia kva li ty a  pod ¾a pod mie nok
ur če ných sú hla som ale bo rozhodnutím.

(5) Úpl ná skúš ka a pe rio dic ká skúš ka sa vy ko ná va
po stup mi, kto ré zod po ve da jú sú čas né mu sta vu tech ni -
ky pod ¾a oso bit né ho pred pi su,5) v sú la de s do ku men tá -
ciou a  s pod mien ka mi ur če ný mi sú hla som ale bo roz -
hod nu tím.

(6) Pe rio dic ká skúš ka auto ma ti zo va né ho me ra cie ho
sys té mu sa vy ko ná va v in ter va le naj me nej raz za ka len -
dár ny rok, ak do ku men tá ciou, sú hla som ale bo roz hod -
nu tím nie je ur če ný krat ší in ter val; ak ide o tech no lo -
gic ké zdro je ale bo za ria de nia na spa ¾o va nie od pa dov,
ka lib rá cia pa ra lel ný mi me ra nia mi s re fe renč nou me tó -
dou sa vy ko ná va naj me nej raz za tri ka len dár ne roky
a raz za ka len dár ny rok, ak ide o ener ge tic ké za ria de nia.

(7) Sprá va o pe rio dic kej kontrole6) auto ma ti zo va né ho
me ra cie ho sys té mu sa pred kla dá do 60 dní od skon če nia
po sled nej tech nic kej skúš ky ale bo kon tro ly na mies te.

§ 11

Vše obec né pod mien ky pre vádz ko va nia

(1) Vše obec né pod mien ky pre vádz ko va nia sa zis �u jú, 
sle du jú a ich do dr ža nie sa pre u ka zu je 
a) pe rio dic kým me ra ním ale bo jed no ra zo vým me ra -

ním, ak sú vy jad re né čí sel nou hod no tou a prí sluš -
nou fyzikálno-chemickou jed not kou, kto ré sa vz�a -
hu jú na zlo že nie od pa do vých ply nov ale bo
ne čis te ných ply nov, 

b) tech nic kým me ra ním ale bo skúš kou, ak sú vy jad re né
čí sel nou hod no tou a prí sluš nou fyzikálno-chemickou
jed not kou iné ho technicko-prevádzkového pa ra met ra
tech no ló gie, ako je zlo že nie od pa do vých ply nov ale bo
ne čis te ných ply nov ale bo iná emis ná ve li či na, naj mä
kva li ta tív ny znak pa li va, vrat ný po mer pár, iný čí sel ne
vy jad re ný fyzikálno-chemický pa ra me ter tech no ló gie
ale bo od lu čo va cie ho za ria de nia.

(2) Spô sob, pod mien ky a po žia dav ky zis �o va nia, sle -
do va nia a pre u ka zo va nia do dr ža nia vše obec ných pod -
mie nok pre vádz ko va nia, kto ré sa vy ko ná va jú pe rio dic -
kým me ra ním ale bo jed no ra zo vým me ra ním, sú
zhod né so spô so bom, pod mien ka mi a po žia dav ka mi
zis �o va nia, sle do va nia a pre u ka zo va nia úda jov o do dr -
ža ní ur če ných emis ných li mi tov.

(3) Hod no ta vše obec nej pod mien ky pre vádz ko va nia
pod ¾a od se ku 1 písm. b) sa zis �u je spô so bom, kto rý
zod po ve dá sú čas né mu sta vu tech ni ky me ra nia prí -
sluš nej ve li či ny, spra vid la tech nic kým me ra ním, skúš -
kou ale bo ana ly tic kým roz bo rom, ak spô sob a pod -
mien ky zis �o va nia, sle do va nia a pre u ka zo va nia
do dr ža nia vše obec nej pod mien ky pre vádz ko va nia ne -
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us ta no vu je oso bit ný predpis4) ale bo ak ne ur ču je inak
sú hlas, roz hod nu tie ale bo plat ná do ku men tá cia.

(4) Hod no tu vše obec nej pod mien ky pre vádz ko va nia
pod ¾a od se ku 1 písm. b) môže zis �o va�, ak oso bit ný
predpis4) ne us ta no vu je inak ale bo ak ne ur ču je inak sú -
hlas, roz hod nu tie ale bo plat ná dokumentácia,
a) oso ba, kto rá je na prí sluš nú čin nos� akre di to va ná

ale bo je na to uzna ná ako auto ri zo vaná osoba vý rob -
com prí sluš né ho za ria de nia, 

b) opráv ne ná oso ba v rám ci zis �o va nia úda jov o do dr -
ža ní ur če ných emis ných li mi tov a kon tro ly spl ne nia
zá sa dy vý ko nu opráv ne né ho me ra nia pod ¾a prí lo hy
č. 3 bodu 5 zá ko na.

(5) Do dr ža nie vše obec nej pod mien ky pre vádz ko va -
nia sa pre u ka zu je sprá vou o me ra ní, sprá vou o kon tro -
le, ana ly tic kým cer ti fi ká tom ale bo iným ob vyk lým pí -
som ne zdo ku men to va ným spô so bom pod ¾a výz namu
vše obec nej pod mien ky pre vádz ko va nia v prí pa doch
uve de ných v § 3 ods. 4, 5 a 11 a § 5 ods. 8 a pe rio dic ky
v in ter va le naj me nej raz za tri ka len dár ne roky, ak ne -
us ta no vu je inak oso bit ný predpis4) ale bo ne určuje inak 
sú hlas, roz hod nu tie ale bo plat ná do ku men tá cia.

§ 12

Pre chod né usta no ve nia

(1) Ak ide o jest vu jú ce zdro je, kto ré spĺ ňa jú pod mien -
ky zis �o va nia úda jov o do dr ža ní ur če ných emis ných li -
mi tov a množ stva emi sie kon ti nu ál nym me ra ním,
auto ma ti zo va ný me ra cí sys tém sa na in šta lu je sú čas ne
so zme nou, kto rou sa do siah nu ur če né emis né li mi ty,
naj ne skôr však do ter mí nov, kto ré usta no vu je § 40
ods. 9 zá ko na, ak od sek 2 ne us ta no vu je inak; uve de né
sa uplat ňu je aj na pre u ká za nie pod mie nok na hra de nia
kon ti nu ál ne ho me ra nia pe rio dic kým me ra ním ale bo
na pre u ká za nia oso bit ných pod mie nok kon ti nu ál ne ho
me ra nia pod ¾a § 6 ods. 3 až 5. Ak ide o zdro je, kto rým
mi nis ter stvo po volí vý nim ky tý ka jú ce sa ter mí nov plat -
nos ti emis ných li mi tov a ter mí nov ich pre u ka zo va nia,
auto ma ti zo va ný me ra cí sys tém sa na in šta lu je do ur če -
né ho ter mí nu.

(2) Auto ma ti zo va ný me ra cí sys tém pod ¾a od se ku 1 sa 
ne mu sí na in šta lo va�, ak ide o
a) tech no lo gic ké zdro je a ener ge tic ké za ria de nia s ča -

som skon če nia pre vádz ky krat ším ako 10 000 pre -
vádz ko vých ho dín, kto rý sa po čí ta od 27. no vem bra
2002; žia dos� o ne in šta lo va nie auto ma ti zo va né ho
me ra cie ho sys té mu sa musí poda� do 30. ap rí la 2004,

b) za ria de nie na spa ¾o va nie od pa du, kto ré sa ne bu de
pre vádz ko va� od 28. de cem bra 2005; žia dos� o ne in -
šta lo va nie auto ma ti zo va né ho me ra cie ho sys té mu sa 
musí po da� do 30. júna 2004.

(3) Zis �o va nie úda jov o do dr ža ní ur če ných emis ných
li mi tov sa do na in šta lo va nia auto ma ti zo va né ho me ra -
cie ho sys té mu pod ¾a od se ku 1 a v  prí pa doch pod ¾a od -
se ku 2 vy ko ná va pe rio dic kým me ra ním v in ter va le raz
za rok; usta no ve nie od se ku 7 sa ne po u ži je. 

(4) Ak ide o emis né auto ma ti zo va né me ra cie sys té my,
kto ré sa uve dú do pre vádz ky do 31. de cem bra 2003,
a) sys tém vy hod no co va nia po žia da viek do dr ža nia ur če -

ných emis ných li mi tov sa musí zo sú la di� s po žia dav -

ka mi pod ¾a oso bit né ho predpisu4) do 31. de cem bra
2004; zo sú la de nie sa pre u ká že čiast ko vou funk č -
nou skúš kou,

b) tech nic ké pros tried ky me ra cie ho sys té mu ok rem vy -
hod no co va cej čas ti pod ¾a pís me na a) sa mu sia zo sú -
la di� s pod mien ka mi pod ¾a § 6 až 8 a 10 do ter mí nov,
kto ré usta no vu je § 40 ods. 9 zá ko na; zo sú la de nie sa
pre u ká že čiast ko vou ale bo úpl nou funk čnou skúš -
kou pod ¾a roz sa hu zme ny.

 (5) Jest vu jú ci kon ti nu ál ny me ra cí sys tém sa pre -
vádz ku je do ter mí nov pod ¾a od se ku 4; ak nie sú pô vod -
né po žia dav ky do dr ža nia ur če ných emis ných li mi tov
do dr ža né, po sú de nie no vých po žia da viek do dr ža nia
ur če ných emis ných li mi tov sa do zo sú la de nia vy hod no -
co va cie ho sys té mu s ur če ný mi po žia dav ka mi vy hod no -
tí ma nu ál ne.

 (6) Ak ide o jest vu jú ce stred né zdro je a ob čas né
zdro je a zis te nie úda jov o do dr ža ní ur če ných emis ných
li mi tov tech nic kým vý po čtom ale bo dis kon ti nu ál nym
me ra ním, tech nic ký vý po čet ale bo me ra nie sa musí vy -
ko na� do 31. de cem bra 2003, ak od se ky 7 až 9 ne us ta -
no vu jú inak.

 (7) Dis kon ti nu ál ne me ra nie pod ¾a od se ku 6 sa ne -
mu sí vy ko na�, ak ide o zdro je s ča som skon če nia pre -
vádz ky krat ším ako 5 000 pre vádz ko vých ho dín, kto rý
sa po čí ta od 27. no vem bra 2002.

 (8) Žia dos� o zis te nie úda jov o do dr ža ní ur če ných
emis ných li mi tov tech nic kým vý po čtom a žia dos� o ne -
vy ko na nie dis kon ti nu ál ne ho me ra nia pod ¾a od se ku 7
sa musí poda� do 31. de cem bra 2003.

 (9) Ak ide o jest vu jú ce zdro je a ich čas ti, kto ré nie sú
pre vádz ko va né vô bec ale bo v roku 2002 ne bo li pre -
vádz ko va né viac ako 500 ho dín za rok, a ob čas né zdro je 
vrá ta ne zá lož ných pa lív, úda je o do dr ža ní ur če ných
emis ných li mi tov sa zis tia pri pr vej plá no va nej pre vádz -
ke ale bo pri pr vom po u ži tí zá lož né ho pa li va, funk čnej
ale bo inej tech nic kej kon tro le, ak je spo je ná s ich uve -
de ním do pre vádz ky.

(10) Do dr ža nie ur če ných emis ných li mi tov pre nové
zdro je, ak ide o jest vu jú ce zdro je, ale bo spl ne nie zme -
ne ných po žia da viek do dr ža nia emis ných li mi tov tech -
nic kým vý po čtom ale bo dis kon ti nu ál nym me ra ním sa
pre u ká že ozná me ním, ak ter mín na sle du jú ce ho pe rio -
dic ké ho me ra nia je dlh ší ako je den rok a ak do dr ža nie
emis ných li mi tov ale bo po žia da viek vy plý va z pred chá -
dza jú ce ho tech nic ké ho vý po čtu ale bo z dis kon ti nu ál -
ne ho me ra nia; ozná me nie sa musí po da� do roka od ter -
mí nu plat nos ti emis né ho li mi tu pre nové zdro je ale bo
ter mí nu plat nos ti zme ne ných po žia da viek do dr ža nia
emis ných li mi tov.

(11) Ak ide o jest vu jú ce za ria de nie na spa ¾o va nie od -
pa dov, úda je o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov pre
po ly chló ro va né di ben zo dio xí ny a po ly chló ro va né di ben -
zo fu rá ny sa mu sia zis ti� pr vým pe rio dic kým me ra ním
a) do 30. júna 2006; ten to ter mín sa vz�a hu je aj na

nové zdro je, na kto ré sa ko na nie o vy da nie sú hla su
na po vo le nie stav by za ča lo do 31. de cem bra 2001
a kto ré sa uvedú do uží va nia do 31. de cem bra 2003,

b) do šies tich me sia cov od ter mí nu plat nos ti ur če ných
emis ných li mi tov, ak ide o spa ¾ov ne od pa dov, kto -
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rým ministerstvo po volí vý nim ky tý ka jú ce sa ter mí -
nov plat nos ti emis ných li mi tov a ter mí nov ich  pre -
ukazovania.

(12) In ter va ly pe rio dic ké ho me ra nia, kto ré pre tech -
no lo gic ké zdro je usta no vu je § 5 ods. 4, pre ener ge tic ké
za ria de nia § 7 ods. 3 a pre za ria de nia na spa ¾o va nie od -
pa dov § 8 ods. 5 dru há veta, ply nú od po sled né ho pe rio -
dic ké ho me ra nia, ak od sek 13 ne us ta no vu je inak.

(13) Do ter mí nov, kto ré usta no vu je § 40 ods. 9 zá ko -
na, ale bo do ter mí nov plat nos ti vý ni miek tý ka jú cich sa
ter mí nov plat nos ti emis ných li mi tov a ter mí nov
ich pre u ka zo va nia, je in ter val pe rio dic ké ho me ra nia,
ak ide o
a) ener ge tic ké za ria de nia s me no vi tým te pel ným prí ko -

nom 50 MW a vyš ším, je den ka len dár ny rok,
b) za ria de nia na spa ¾o va nie od pa dov, na kto ré sa ko na -

nie o vy da nie sú hla su na po vo le nie stav by za ča lo do
31. de cem bra 2001 a kto ré sa uvedú do uží va nia do
31. de cem bra 2003,
1. je den ka len dár ny rok, ak ide o iné zne čis �u jú ce

lát ky ako �až ké kovy, 
2. dva ka len dár ne roky, ak ide o �až ké kovy.

(14) Ak ide o  zis �o va nie úda jov o do dr ža ní ur če ných
emis ných li mi tov pri via ce rých výrobno-prevádzkových 
re ži moch (prí lo ha č. 3) a prí sluš né me ra nia ne bo li vy ko -
na né, vy ko na jú sa pri pr vom pe rio dic kom me ra ní po
31. de cem bri 2003.

(15) Žia dos� o schvá le nie po stu pu vý po čtu množ stva
emi sie zne čis �u jú cich lá tok na určenie po plat kov sa
musí po da� do 30. sep tem bra 2005, a ak ide o stred né
zdro je a vý po čet množ stva emi sie s po u ži tím vše obec -
nej emis nej zá vis los ti ale bo vše obec né ho emis né ho fak -
to ra, do 31. de cem bra 2005.

(16) Množ stvo emi sie zne čis �u jú cich lá tok sa do
schvá le nia po stu pu vý po čtu pod ¾a od se ku 15 vy po čí ta
vhod ným po stu pom pod ¾a § 2 ods. 4, kto rý v zá vis los ti
od vlast nos tí výrobno-prevádzkového re ži mu ale bo ne -
vý rob né ho sta vu v naj vy ššej mie re spĺ ňa po žia dav ky,
kto ré sú uve dené v prí lo he č. 1 bode 1 písm. a) až c).

(17) Úda je o do dr ža ní ur če nej vše obec nej pod mien ky
pre vádz ko va nia, kto rej hod no ta sa zis �u je a pre u ka zu je 
me ra ním, sa zis tí a pre u ká že
a) pri uvá dza ní jest vu jú cich zdro jov do pre vádz ky po

zme ne, kto rou sa spl nia vše obec né pod mien ky pre -
vádz ko va nia pre nové zdro je,

b) do jed né ho roka od ter mí nu plat nos ti vše obec nej
pod mien ky pre vádz ko va nia pre nové zdro je, ak ide
o iné jest vu jú ce zdro je ako uve de né v pís me ne a),

c) do 31. de cem bra 2004, ak ide o nové zdro je uve de né
do pre vádz ky do 31. de cem bra 2002.

(18) Ak ide o kon ti nu ál ne me ra cie sys té my kva li ty
ovzdu šia, kto ré boli po vo le né do 31. de cem bra 2003,
tie to sa mu sia zo sú la di� s pod mien ka mi pod ¾a § 9 a  10
do 31. de cem bra 2004; zo sú la de nie sa pre u ká že
periodickou skúš kou ale bo úpl nou skúš kou pod ¾a roz -
sa hu zme ny.

(19) Ak sa na zdro ji ne vy ko na lo prvé opráv ne né me -
ra nie na pre u ká za nie do dr ža nia ur če né ho emis né ho li -
mi tu ale bo do dr ža nia ur če nej vše obec nej pod mien ky
pre vádz ko va nia v ter mí ne pod ¾a do te raj ších pred pi sov
a ak ne bo lo ulo že né prí sluš né opat re nie na ná pra vu,
prvé opráv ne né me ra nie sa musí vy ko na� naj ne skôr do
31. de cem bra 2004. 

(20) Ak sa na jest vu jú com zdro ji ne vy ko na li pe rio dic -
ké me ra nia v in ter va loch pod ¾a do te raj ších pred pi sov
a od sek 13 usta novuje dlh šie in ter va ly, po žia dav ka na
pe rio dic ké me ra nia sa od po sled né ho pe rio dic ké ho me -
ra nia po su dzu je pod ¾a od se ku 13.

(21) Žia dos� o schvá le nie po stu pu vý po čtu množ stva
emi sie lá tok spô so bu jú cich skle ní ko vý efekt sa musí
poda� do 30. sep tem bra 2004. Množ stvo emi sie tých to
lá tok sa zis tí ur če ným spô so bom pr vý krát za rok
2005.

§ 13

Zru šo va cie usta no ve nie

Zru šu je sa vy hláš ka Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre -
dia Slo ven skej re pub li ky č. 474/2000 Z. z. o zis �o va ní
množ stva vy púš �a ných zne čis �u jú cich lá tok, o spô so be 
a pod mien kach zis �o va nia, sle do va nia a pre u ka zo va nia 
úda jov o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov a vše -
obec ných pod mie nok pre vádz ko va nia a o po žia dav -
kách na tech nic ké pros tried ky na mo ni to ro va nie emi sií 
a imi sií.

§ 14

Účin nos�

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 15. ok tób ra 2003.

Lás zló Mik lós v. r.
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PO DRO BNOS TI O  PO ŽIA DAV KÁCH NA POS TUP VÝ PO ČTU MNOŽ STVA EMI SIE,
O JED NO ZNAČ NEJ EMIS NEJ ZÁ VIS LOS TI A O ZIS ŤO VA NÍ

RE PRE ZEN TA TÍV NE HO IN DI VI DU ÁL NE HO
EMIS NÉ HO FAK TO RA

1. Pos tup vý po čtu množ stva emi sie zne čis �u jú cej lát ky musí
a) umož ňo va� vý po čet tech nic ky odô vod ne né ho množ stva emi sie pod ¾a sú čas né ho sta vu po zna nia prí rod ných

a iných tech nic kých zá ko ni tos tí, kto ré sa vz�a hu jú na prí sluš nú tech no ló giu, výrobno-prevádzkové re ži my a na 
ïal šie ne vý rob né sta vy, 

b) ma� zdo ku men to va né spô so by a pod mien ky zis �o va nia, evi do va nia a do ku men to va nia hod nôt všet kých ve li čín
vo funk čnom vý po čto vom vz�a hu, kto ré mu sia vy chá dza� z úda jov vy bra ných technicko-prevádzkových pa ra -
met rov, kto ré sa me rajú, zis�ujú a do ku mentujú spô so bom pod ¾a schvá le nej pre vádz ko vej evi den cie,

c) vy chá dza� z vý po čto vých vz�a hov množ stva emi sie, kto ré sa uplat ňu jú v ná rod nom emis nom in ven ta ri zač nom
sys té me pod ¾a vy ko ná va cie ho pred pi su;1) iné vý po čto vé vz�a hy sú mož né, len ak sa pre u ká že, že pos ky tu jú
pres nej ší vý sle dok,

d) ob sa ho va� roz bor pres nos ti - ne is to ty vy po čí ta né ho množ stva emi sie, ak ide o ve¾ ké zdro je a ener ge tic ké za ria -
de nia s me no vi tým te pel ným prí ko nom vyš ším ako 20 MW; ne is to ta uve rej ne ných vše obec ných emis ných fak -
to rov pri 95 % šta tis tic kej prav de po dob nos ti sa uva žu je na úrov ni 20 %, ak ide o ex pe ri men tál ne zis te nú hod no -
tu emis né ho fak to ra a nie je uve rej ne né ale bo pre u ká za né inak. 

2. Emis ná zá vis los� na úče ly vý po čtu množ stva emi sie je jed no znač ná, ak 
a) sa v tech no ló gii ne po u ží va jú od lu čo va cie za ria de nia ale bo sa zne čis �u jú ca lát ka v kon krét nom od lu čo va com za -

ria de ní ne od lu ču je — emis ný stu peň je vyš ší ako 90 % ale bo účin nos� od lu čo va nia je men šia ako 10 %,
b) ju mož no vy jad ri� funk čným vz�a hom me dzi množ stvom emi sie zne čis �u jú cej lát ky a vy bra ný mi

technicko-prevádzkovými pa ra met ra mi,
c) funk čný vz�ah pod ¾a pís me na b) ne zá vi sí od re ži mu pre vádz ko va nia,
d) hod no ty vy bra ných technicko-prevádzkových pa ra met rov pod ¾a pís me na b) sa zis �u jú spô so bom pod ¾a schvá -

le nej pre vádz ko vej evi den cie.

3. In di vi du ál ny emis ný fak tor sa zis �u je ako po diel hmot nos ti emi sií zne čis �u jú cej lát ky vy pus te nej do ovzdu šia a su -
már nej hod no ty vz�a ho vej ve li či ny za zvo le nú ča so vú pe rió du me ra nia po čas ta ké ho vy bra né ho
výrobno-prevádzkového re ži mu a vy bra ných hod nôt technicko-prevádzkových pa ra met rov pa lív, su ro vín a tech -
no ló gie, kto ré sú z h¾a di ska ce lo roč nej pre vádz ky re pre zen ta tív ne a zis te ný in di vi du ál ny emis ný fak tor umož ňu je
vy po čí ta� naj prav de po dob nej šie množ stvo emi sie aj po čas iných výrobno-prevádzkových re ži mov. Ak ne mož no
zis ti� jed nu re pre zen ta tív nu hod no tu pre via ce ro výrobno-prevádzkových re ži mov, in di vi du ál ny emis ný fak tor sa
zis tí pre kaž dý ak tu ál ny výrobno-prevádzkový re žim.

4. Vz�a ho vou ve li či nou je vhod ná ve li či na v zá vis los ti od vlast nos tí tech no ló gie a mož nos tí zis te nia jej re pre zen ta tív -
nej hod no ty, naj mä
a) jed not ko vé množ stvo spá le né ho pa li va ale bo spot re bo va nej su ro vi ny,
b) jed not ko vé množ stvo pro duk cie, vý rob ku,
c) jed na vár ka, šar ža ale bo vsádz ka,
d) iný pre vádz ko vý pa ra me ter pod ¾a vlast ností kon krét nej tech no ló gie; ak je iným pa ra met rom čas pre vádz ky, in -

di vi du ál ny emis ný fak tor sa vy jad ru je ako hmot nost ný tok. 

5. Vz�a ho vá ve li či na je re pre zen ta tív na, ak
a) hod no ta vz�a ho vej ve li či ny je kva li fi ko va ne zis �o va ná, ak je to do stup né s po u ži tím ka lib ro va né ho, jus to va né ho

ale bo iným ob dob ným spô so bom po tvr de né ho, va li do va né ho pre vádz ko vé ho me ra cie ho za ria de nia, 
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b) množ stvo vz�a ho vej ve li či ny za ka len dár ny rok ale bo iný čas zis �o va nia je pod ¾a mož nos ti prie bež ne me ra cím
sys té mom in teg ro va né, za zna me ná va né a pre vádz ko vo evi do va né,

c) emi sie zne čis �u jú cej lát ky ale bo hod no ta in di vi du ál ne ho emis né ho li mi tu ne zá visia od pa ra met rov vz�a ho vej
ve li či ny vo väč šom roz sa hu ako pod ¾a bodu 6, ale bo ak to nie je mož né, prí sluš né vply vo vé pa ra met re sa kva li fi -
ko va ne zis �u jú, za zna me ná va jú, pre vádz ko vo evi du jú a pri vý po čte emi sií zoh ¾ad ňu jú, 

d) hod no ty ve li čín pod ¾a pís men a) až c) sa zis �u jú, za zna me ná va jú a pre vádz ko vo evi du jú spô so bom pod ¾a schvá -
le nej pre vádz ko vej evi den cie,

e) je vy jad re ná ako me no va te¾ emis né ho fak to ra, kto rý je ur če ný ako emis ný li mit ale bo je zve rej ne ný ako vše obec -
ný emis ný fak tor a v iných prí pa doch umož ňu je ve ri fi ko va nie zis te nej hod no ty in di vi du ál ne ho emis né ho fak to -
ra, naj mä te o re tic kým vý po čtom, po rov na ním s pub li ko va nou hod no tou. 

6. Re pre zen ta tív ny výrobno-prevádzkový re žim na úče ly zis te nia množ stva emi sie je taký vy bra ný re žim z h¾a di ska
vý rob kov, pa lív a su ro vín, ak ich môže by� viac ej, vý rob nej ka pa ci ty ale bo pre vádz ko vé ho vý ko nu a  z  h¾a di ska sú -
vi sia cich hod nôt technicko-prevádzkových pa ra met rov pa lív, su ro vín, po lo to va rov, vý rob ných a od lu čo va cích za -
ria de ní, od kto rých emi sie zá vi sia, pri kto rom ne is to ta vý po čtu množ stva emi sie za celé ob do bie zis �o va nia množ -
stva nie je väč šia ako 30 %. 

7. Re pre zen ta tív na hod no ta in di vi du ál ne ho emis né ho fak to ra a iných pa ra met rov emi sií, kto ré sa uplat ňu jú vo  vý -
počte, naj mä od lu čo va cej účin nos ti, sa zis �u je pe rio dic kým me ra ním. Pod mien ky zis �o va nia úda jov o do dr ža ní ur -
če ných emis ných li mi tov dis kon ti nu ál nym me ra ním pod ¾a § 3 a 5 a prí lo hy č. 2 sa ok rem vo¾ by re pre zen ta tív ne ho
výrobno-prevádzkového re ži mu uplat ňu jú pod ¾a vlastného výz namu. In ter val pe rio dic ké ho me ra nia in di vi du ál ne -
ho emis né ho fak to ra je zhod ný s in ter valom pe rio dic ké ho me ra nia úda jov o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov,
kto rý je ur če ný pre tech no lo gic ké zdro je, a tri ka len dár ne roky, ak ide o ener ge tic ké za ria de nia s me no vi tým te pel -
ným prí ko nom 50 MW a vyš ším a za ria de nia na spa ¾o va nie od pa dov.

8. Množ stvo vz�a ho vej ve li či ny po čas pe rió dy dis kon ti nu ál ne ho me ra nia emi sií sa zis tí tech nic kým vý po čtom z vý -
sled kov me ra ní hmot nos ti vstu pov a ana lýz pa lív a su ro vín; kon krét ny spô sob a pos tup sa volí in di vi du ál ne v zá -
vis los ti od vlast ností tech no ló gie, sta vu tech ni ky opráv ne né ho me ra nia, do ku men tá cie, sys té mu pre vádz ko vej
kon tro ly a evi den cie, na in šta lo va ných pre vádz ko vých me ra cích pros tried kov a po žia da viek na re pre zen ta tív nos�
vz�a ho vej ve li či ny pod ¾a bodu 5.

9. Ak re pre zen ta tív na hod no ta in di vi du ál ne ho emis né ho fak to ra ale bo hmot nost né ho toku môže zá vi sie� od hod nôt
technicko-prevádzkových pa ra met rov pa lív, su ro vín, po lo to va rov, vý rob ných a od lu čo va cích za ria de ní vo väč šej
mie re, ako zod po ve dá 30 % pres nos ti vy jad re nej ako štan dard ná ne is to ta (ïa lej len „pa ra met ric ká ve li či na“), musí
sa 
a) jed not ka in di vi du ál ne ho emis né ho fak to ra vztiah nu� aj na jed not ku pa ra met ric kej ve li či ny, naj mä na jed not -

ko vý ob sah zne čis �u jú cej lát ky v pa li ve ale bo v su ro vi ne, ale bo na de fi no va nú hod no tu iné ho pa ra met ra pod ¾a
výz namu pa ra met ric kej ve li či ny, 

b) sú čas ne s me ra ním emi sií a so zis te ním množ stva vz�a ho vej ve li či ny kva li fi ko va ným spô so bom zis ti� aj hod no ta 
pa ra met ric kej ve li či ny; uplat ňu jú sa spô so by pod ¾a bo dov 5 a 8 pod ¾a vlastného výz namu.

10. V  sprá ve o opráv ne nom me ra ní sa musí uvies� ná zor na re pre zen ta tív nos� vý sled ku me ra nia in di vi du ál ne ho emis -
né ho fak to ra a od po rú ča nie, ako ho ap li ko va� na vý po čet vy pus te né ho množ stva emi sie z h¾a di ska cha rak te ris tík
re pre zen ta tív ne ho výrobno-prevádzkového spô so bu, pres nos ti me ra nia hod nôt vz�a ho vých a pa ra met ric kých ve li -
čín s pri hliad nu tím na po žia dav ky pod ¾a bodu 1 písm. c) a d).

11. Vý po čet množ stva emi sií oxi du uh li či té ho sa pre kaž dú čin nos�, za ria de nie a pa li vo vy ko ná va oso bit ne. Vo vý po čte
sa zoh ¾ad ňu je do da toč ný oxi dač ný fak tor. Štan dard ný oxi dač ný fak tor a  vše obec ný emis ný fak tor uve rej ne ný vo
ves tní ku mi nis ter stva ale bo iný pub li ko va ný oxi dač ný fak tor, ale bo emis ný fak tor [§ 2 ods. 4 písm. f) až h)] sa ne up -
lat ňu je, ak je stu peň oxi dá cie uh lí ka zoh ¾ad ne ný v uve rej ne nom špe ci fic kom emis nom fak to re ale bo ak sa pre u ká -
že, že vý po čet množ stva emi sií s po u ži tím in di vi du ál ne ho emis né ho fak to ra ale bo pod ¾a vý sled kov me ra ní hmot -
nost né ho toku, ale bo kon cen trá cie je pres nej ší. Ak nie je pre u ká za né inak ale bo ak nie sú uve rej ne né špe ci fic ké
emis né fak to ry v čle ne ní pod ¾a dru hov a pô vo du pa lív ale bo slo jov uh lia, na vý po čet emi sií sú pri ja te¾ né vše obec né
emis né fak to ry pre všet ky dru hy ko merč ných pa lív s vý nim kou ne ko merč ných pa lív, ako sú naj mä pne u ma ti ky ale -
bo prie my se lné ply ny. Emis ný fak tor oxi du uh li či té ho pre bio ma su je nula.

12. Po žia dav ky na vý po čet množ stva emi sií ïal ších skle ní ko vých ply nov usta no vu jú nor ma tív ne ale bo iné ob dob né me -
tó dy, po stu py, smer ni ce, po ky ny, ná vo dy a  iné ob dob né do ku men ty, kto ré sú vy da né ale bo vy hlá se né mi nis ter -
stvom, kom pe tent ným nor ma li zač ných or gá nom, or gá nom ale bo od bor nou or ga ni zá ciou Eu róp skej únie, Or ga ni -
zá cie Spo je ných ná ro dov, me dzi ná rod nej zmlu vy ale bo me dzi ná rod né ho do ho vo ru, kto rými je Slo ven ská
re pub li ka via za ná, ale bo inou me dzi ná rod ne ak cep to va nou en vi ron men tál nou or ga ni zá ciou, agen tú rou ale bo od -
bor ným zdru že ním.
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PO DRO BNOS TI O ČLE NE NÍ TECH NO LÓ GIÍ, O POD MIEN KACH DIS KON TI NU ÁL NE HO
ME RA NIA A HOD NO TE NIA PO ŽIA DA VIEK DO DR ŽA NIA UR ČE NÉ HO EMIS NÉ HO LI MI TU

A. Dru hy tech no ló gií

Na úče ly vo¾ by výrobno-prevádzkového re ži mu sa tech no ló gie čle nia na
1. emis ne jed no re ži mo vé,
2. emis ne viac re ži mo vé.

Emis ne jed no re ži mo vou tech no ló giou je tech no ló gia, kto rú mož no pod ¾a do ku men tá cie pre vádz ko va� len v jed nom
výrobno-prevádzkovom re ži me, ale bo tech no ló gia, kto rá má je den vy bra ný výrobno-prevádzkový re žim, po čas kto ré -
ho sú emi sie všet kých zne čis �u jú cich lá tok pod ¾a te ó rie a pra xe naj vy ššie a po čas kto ré ho mož no zis ti�, či zdroj ale bo
jeho čas� je tech nic ky spô so bi lá do dr žia va� ur če né emis né li mi ty vo všet kých re ži moch ustá le nej pre vádz ky, kto ré sú
pod ¾a do ku men tá cie mož né, pre kto ré pla tí po vin nos� do dr žia va� ur če ný emis ný li mit ale bo mož no emis né li mi ty po -
va žo va� za do dr ža né pod ¾a prís nej ších hod no tia cich kri té rií, ako sú ur če né po žia dav ky.

Emis ne viac re ži mo vou tech no ló giou je tech no ló gia, kto rú mož no pre vádz ko va� vo via ce rých výrobno-prevádzkových
re ži moch a kto rá vzh¾a dom na svo je vlast nos ti ne u mož ňu je vy bra� je den výrobno-prevádzkový re žim, v kto rom sú
emi sie všet kých zne čis �u jú cich lá tok pod ¾a te ó rie a pra xe naj vy ššie.

Výrobno-prevádzkové re ži my sa po su dzu jú pod ¾a dru hu a množ stva emi sií, kto ré môže zá vi sie� naj mä od vý rob né ho
vý ko nu ale bo te pel né ho prí ko nu, dru hu vý rob ku ale bo iné ho ob dob né ho vý rob né ho vý stu pu, dru hu pa li va ale bo po -
dielu pa lív, ak ide o viac pa li vo vé spa ¾o va cie za ria de nia, od dru hu su ro vi ny ale bo dru hu spa ¾o va né ho od pa du.

Na úče ly vo¾ by poč tu jed not li vých me ra ní, tr va nia pe rió dy jed not li vé ho me ra nia a poč tu čiast ko vých me ra ní sa tech -
no ló gie pod ¾a ča so vé ho tr va nia a cha rak te ru zmien emi sií čle nia na
1. kon ti nu ál ne emis ne ustá le né tech no ló gie, 
2. kon ti nu ál ne emis ne pre men li vé tech no ló gie,
3. dis kon ti nu ál ne tech no ló gie. 

Kon ti nu ál nou emis ne ustá le nou tech no ló giou je kon ti nu ál ne (prie bež ne) pre vádz ko va ná tech no ló gia, kto rá je cha -
rak te ris tic ká tým, že po diel naj vy ššej a naj niž šej hod no ty emis nej ve li či ny ¾u bo vo¾ nej zne čis �u jú cej lát ky nie je vyš ší
ako dva.

Kon ti nu ál nou emis ne pre men li vou tech no ló giou je kon ti nu ál ne (prie bež ne) pre vádz ko va ná tech no ló gia, kto rá je cha -
rak te ris tic ká tým, že po diel naj vy ššej a naj niž šej hod no ty emis nej ve li či ny ¾u bo vo¾ nej zne čis �u jú cej lát ky je vyš ší ako
dva. Kon ti nu álnou emis ne pre men li vou tech no ló giou je aj priebežne pre vádz ko va ná tech no ló gia s pre ru šo va ným
dáv ko va ním su ro vín, naj mä vsádz ko vá tech no ló gia ale bo tech no ló gia s pre ru šo va ným spa ¾o va ním pa lív, ak pre ru še -
nie je len krát ko do bé a ne tr vá dlh šie ako 3 mi nú ty, ak sa jed not li vá hod no ta vy hod no cu je za 30-minútovú pe rió du,
ale bo 6 mi nút, ak sa jed not li vá hod no ta vy hod no cu je za 60-minútovú pe rió du.

Dis kon ti nu ál nou tech no ló giou je vár ko vá, šar žo vá, vsádz ko vá, iná pre ru šo va ne pre vádz ko va ná tech no ló gia ale bo
tech no ló gia s pre ru šo va ným vzni kom emi sií zne čis �u jú cej lát ky, naj mä dvoj po lo ho vá re gu lá cia pre ru šo va ným spa ¾o -
va ním pa li va, ak trvá dlh šie ako 3 mi nú ty, ale bo 6 mi nút v zá vis los ti od tr va nia pe rió dy vy hod no co va nia jed not li vej
hod no ty.

B. Po dro bnos ti o vo¾ be výrobno-prevádzkového re ži mu a pod mien kach me ra nia  a hod no te nia po žia da viek
    do dr ža nia ur če né ho emis né ho li mi tu 

1. Ak ide o emis ne jed no re ži mo vé tech no ló gie, dis kon ti nu ál ne me ra nia sa vy ko ná va jú v ta kom vy bra nom
výrobno-prevádzkovom re ži me, po čas kto ré ho sú emi sie všet kých zne čis �u jú cich lá tok pod ¾a te ó rie a pra xe  naj -
vyššie ale bo emis né li mi ty mož no po va žo va� za do dr ža né pod ¾a prís nej ších hod no tia cich kri té rií, ako sú ur če né po -
žia dav ky.

2. Ak ide o emis ne viac re ži mo vé tech no ló gie, jed no ra zo vé me ra nie, prvé pe rio dic ké me ra nie a ïal šie pe rio dic ké me ra -
nia s in ter va lom je den rok a dlh ším sa vy ko ná va jú v dvoch ale bo vo via ce rých vy bra ných re ži moch ustá le nej pre -

Strana 3058 Zbierka zákonov č. 408/2003 Čiastka 176

Príloha č. 2
k vyhláške č. 408/2003 Z. z.



vádz ky, po čas kto rých sú emi sie jed not li vých zne čis �u jú cich lá tok pod ¾a te ó rie a pra xe naj vy ššie ale bo emis né li -
mi ty mož no po va žo va� za do dr ža né pod ¾a prís nej ších hod no tia cich kri té rií, ako sú ur če né po žia dav ky.

3. Ak spô sob pre vádz ko va nia emis ne viac re ži mo vej tech no ló gie ale bo von kaj šie pod mien ky ne u mož ňu jú vy ko na� pe -
rio dic ké me ra nie vo vy bra ných výrobno-prevádzkových re ži moch bez pros tred ne po sebe, môžu sa vy ko na� samo -
stat né me ra nia v čle ne ní pod ¾a re ži mov ale bo zne čis �u jú cich lá tok.

4. Ak ide o viac re ži mo vé tech no ló gie, ïal šie pe rio dic ké me ra nia s in ter va lom krat ším ako je den rok sa vy ko ná va jú vo
výrobno-prevádzkovom re ži me, po čas kto ré ho sú emi sie väč šie ho poč tu zne čis �u jú cich lá tok naj vy ššie a pa ra met -
re pa lív a su ro vín a technicko-prevádzkové pa ra met re výrobno-technologických a od lu čo va cích za ria de ní sú v sú -
la de s plat nou do ku men tá ciou, s  ur če ný mi pod mien ka mi opráv ne né ho me ra nia a sú čas ne zod po ve da jú bež ným
hod no tám. Ak emi sie zá vi sia naj mä od vý ko nu ale bo te pel né ho prí ko nu, pe rio dic ké me ra nie sa vy ko ná va pri me -
no vi tej ka pa ci te ale bo pri naj vy ššej ka pa ci te, ak sa pri me no vi tej ka pa ci te tech no ló gia bež ne ne pre vádz ku je; vy ko -
na nie me ra nia pre všet ky zne čis �u jú ce lát ky a plat nos� ur če ných emis ných li mi tov tým nie sú dotk nuté. 

5. Pe rio dic ké me ra nie sa vy ko ná va v pra vi del nom in ter va le, kto rý sa po su dzu je pod ¾a ka len dár nych me sia cov, ak ide
o in ter va ly je den rok a krat šie, a pod ¾a ka len dár ne ho roka, ak ide o dlh šie in ter va ly. Ak to vzh¾a dom na von kaj šie
pod mien ky nie je mož né, pe rio dic ké me ra nie sa plá nu je a vy ko ná va tak, aby ča so vý od stup me dzi dvo ma po sebe
na sle du jú ci mi pe rio dic ký mi me ra nia mi ne bol pod ¾a mož nos ti krat ší ako po lo vi ca ur če né ho in ter va lu.

6. Ak ide o ener ge tic ké za ria de nie, kto ré spa ¾u je len je den druh pa li va, a o zis te nie úda jov o do dr ža ní emis ných li mi -
tov pre tuhé zne čis �u jú ce lát ky, oxid si ri či tý a oxi dy du sí ka vy jad re né ako oxid du si či tý, za re pre zen ta tív ny
výrobno-prevádzkový re žim sa po va žu je pre vádz ka pri me no vi tom te pel nom prí ko ne. Ak ide o oxid uho¾ na tý, za re -
pre zen ta tív ny výrobno-prevádzkový re žim sa po va žu je pre vádz ka pri naj niž šom po vo le nom te pel nom prí ko ne.

7. Ak sa ener ge tic ké za ria de nie skla dá z via ce rých kot lov ale bo čas tí, pre kto ré je ur če ný spo loč ný emis ný li mit a kto -
ré mož no pod ¾a do ku men tá cie pre vádz ko va� samo stat ne, za re pre zen ta tív ne me ra nia sa po va žu jú samo stat né me -
ra nia v oboch re ži moch pod ¾a bodu 6 na kaž dom kot le ale bo sku pi ne kot lov; po žia dav ky do dr ža nia emis né ho li mi -
tu ur če né ho pre celé za ria de nie sa vy hod no tia pre kaž dý ko tol samo stat ne ale bo pre sku pi nu kot lov. 

8. Ak ide o viac pa li vo vý ko tol, v kto rom mož no spa ¾o va� pa li vá samo stat ne, za re pre zen ta tív ne me ra nia sa po va žu jú
me ra nia v oboch re ži moch pod ¾a bodu 6 pre kaž dé jed not li vé pa li vo; po žia dav ky do dr ža nia ur če ných emis ných li -
mi tov sa vy hod no tia samo stat ne pre kaž dé pa li vo.

9. Ak ide o ener ge tic ké za ria de nie, kto ré sa skla dá z via ce rých kot lov ale bo čas tí, pre kto ré je ur če ný spo loč ný emis ný
li mit a kto ré mož no pod ¾a do ku men tá cie pre vádz ko va� len spo loč ne, emis né li mi ty sa po va žu jú za spl ne né pod ¾a
prís nej ších kri té rií, ako sú ur če né po žia dav ky, ak sa na kaž dom jed not li vom kot le ale bo čas ti vy ko ná samo stat né
me ra nie v oboch re ži moch pod ¾a bodu 6 a emis né li mi ty ur če né pre spo loč né za ria de nie sú do dr ža né na kaž dom
kot le ale bo čas ti.

10. Ak ide o je den ko tol s dvo ma ale bo via ce rý mi spa li no vod mi, za do dr ža nie ur če ných emis ných li mi tov pod ¾a prís nej -
ších po žia da viek sa po va žu je vy hod no te nie do dr ža nia ur če ných emis ných li mi tov v kaž dom spa li no vo de samo stat -
ne.

11. Ak ide o spa ¾o va nie tu hých pa lív a bio ma sy v kot loch s roš to vým kú re ni skom, me ra nie hmot nost nej kon cen trá cie
oxi du uho¾ na té ho sa vy ko ná va v ustá le nom pre vádz ko vom sta ve s rov no mer nou vrst vou sta bil ne ho ria ce ho pa li -
va, keï sú pod ¾a mož nos ti pra vi del né a sta bil né in ter va ly dáv ko va nia pa li va a od �a hu škva ry, pri bliž ne sta bil né
vrst vy  po po la  a škva ry. In ter va ly me ra ní, kto ré sa vy ko ná vajú s po u ži tím ne pre ru šo va ne me ra jú cich a uka zu jú -
cich me ra cích prí stro jov (ïa lej len „prí stro jo vá me tó da“), po čas kto rých je hod no ta re fe renč né ho kys lí ka vý raz ne
od liš ná od ob vyk lých hod nôt, sa ne be rú do úva hy.

12. Ak sa v od pa do vom ply ne vy sky tu je viac ej zne čis �u jú cich lá tok, pre kto ré je ur če ný rôz ny emis ný li mit, za prís nej -
šie hod no tia ce kri té rium, ako sú ur če né po žia dav ky, sa po va žu je zme ra nie spo loč nej kon cen trá cie tých to lá tok
a vy hod no te nie do dr ža nia naj niž šie ho emis né ho li mi tu po pre po čí ta ní kon cen trá cie na zne čis �u jú cu lát ku s  naj -
vyšším ste chio me tic kým pre po čto vým ko efi cien tom, kto rá sa v ply ne vy sky tu je v množ stve vyš šom ako 10 % z ur če -
né ho kon cen trač né ho emis né ho li mi tu.

13. Ak ide o tech no lo gic ký zdroj ale bo kom bi no va ný tech no lo gic ký zdroj a ener ge tic ké za ria de nie, kto ré sa skla da jú
z via ce rých čas tí, pre kto ré sú ur če né rôz ne emis né li mi ty, a od pa do vé ply ny sa od vá dzajú spo loč ným po tru bím,
úda je o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov mož no zis ti� me ra ním v spo loč nom po tru bí po čas sú čas nej pre vádz ky 
jed not li vých čas tí; emis né li mi ty zo všet kých čas tí sa po važu jú za do dr ža né, ak sú do dr ža né
a) naj niž šie hod no ty ur če ných emis ných li mi tov pre zne čis �u jú ce lát ky, kto ré sa vy sky tu jú v od pa do vých ply noch

zo všet kých čas tí,
b) hod no ty ur če ných emis ných li mi tov pre zne čis �u jú ce lát ky, kto ré sa vy sky tu jú v od pa do vých ply noch len z jed -

nej čas ti po zoh ¾ad ne ní rie de nia od pa do vý mi plyn mi z iných čas tí,
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c) naj niž šie hod no ty ur če ných emis ných li mi tov pre zne čis �u jú ce lát ky, kto ré sa vy sky tu jú v od pa do vých ply noch
z via ce rých čas tí po zoh ¾ad ne ní rie de nia od pa do vý mi plyn mi z čas tí, v kto rých sa ne vy sky tu jú,

d) emis né li mi ty vy po čí ta né ako vá že ný prie mer ur če ných emis ných li mi tov; ak ide o za ria de nia na spa ¾o va nie pa -
lív, vá že ný prie mer sa vy po čí ta pod ¾a te pel ných prí ko nov, ak ide o tech no lo gic ké za ria de nia ale bo kom bi ná ciu
tech no lo gic kých čas tí a čas tí spa ¾u jú cich pa li vá, vá že ný prie mer sa vy po čí ta pod ¾a ob je mo vé ho prie to ku od pa -
do vých ply nov, pri čom sa mu sia zoh ¾ad ni� sta vo vé a re fe renč né pod mien ky, ak sú pre jed not li vé čas ti rôz ne.

14. Ak ide o tech no lo gic ký zdroj, kto rý sa skla dá z via ce rých čas tí, a od pa do vé ply ny sa od vá dzajú spo loč ným po tru -
bím, úda je o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov sa po va žu jú za do dr ža né, ak sa to zis tí me ra ním v spo loč nom po -
tru bí po čas samo stat nej pre vádz ky jed not li vých čas tí, ak je sú čas ne za bez pe če né, že po čas me ra nia ne do chá dza
k rie de niu od pa do vých ply nov ale bo sa tech no lo gic ky ne vy hnut né rie de nie od čí ta.

15. Ak sa od pa do vé ply ny z jed nej čas ti zdro ja zne čis �o va nia od vá dzajú viac ej ako tro ma po tru bia mi ale bo ak sa zdroj
zne čis �o va nia skla dá z viac ako troch zhod ných čas tí, z kto rých sa od pa do vé ply ny od vá dzajú samo stat ný mi po tru -
bia mi, mož no
a) pe rió du tr va nia jed not li vé ho me ra nia zní ži� z 30 mi nút na 15 mi nút a zo 60 mi nút na 30 mi nút,
b) jed not li vú hod no tu za 30 mi nút vy po čí ta� ako plá va jú ci prie mer z dvoch ale bo troch po sebe na sle du jú cich

čiast ko vých vý sled kov me ra ní v tr va ní pri bliž ne 15 mi nút ale bo 10 mi nút a za 60 mi nút z čiast ko vých vý sled kov 
me ra ní v trvaní pri bliž ne 30 mi nút ale bo 20 mi nút.

16. Ak sa od pa do vé ply ny z jed nej čas ti zdro ja zne čis �o va nia od vá dzajú viac ej ako tro ma po tru bia mi ale bo ak sa zdroj
zne čis �o va nia skla dá z viac ako troch zhod ných čas tí, z kto rých sa od pa do vé ply ny od vá dzajú samo stat ný mi po tru -
bia mi, po čet jed not li vých me ra ní mož no zní ži� na po lo vi cu, naj me nej však na dve jed not li vé me ra nia, ale bo sa me -
ra nie vy ko ná pre vy bra ný po čet čas tí. Pri vo¾ be poč tu jed not li vých me ra ní a poč tu me ra ných čas tí sa pri hlia da na
to, aby kaž dá čas� bola pre me ra ná naj me nej v kaž dom dru hom pe rio dic kom me ra ní. Do dr žia va nie ur če ných emis -
ných li mi tov zo všet kých čas tí zdro ja zne čis �o va nia tým nie je dotk nu té.

17. Ak hod no ta emis né ho li mi tu zá vi sí od ur če né ho pa ra met ra pa li va, su ro vi ny ale bo iné ho technicko-prevádzkového
pa ra met ra, pod ¾a mož nos tí pa ra lel ne s hod no tou emis nej ve li či ny sa me ria aj hod no ta prí sluš né ho pa ra met ra.

C. Po dro bnos ti o jed not li vej hod no te a pe rió de me ra nia

1. Jed not li vá hod no ta emis nej ve li či ny sa v prí pa de dis kon ti nu ál ne ho me ra nia vy jad ru je ako prie mer ný vý sle dok
me ra nia, kto rý zod po ve dá stred nej hod no te z in ter va lu hod nôt, kto ré s 95 % šta tis tic kou prav de po dob nos �ou
mož no odô vod ne ne pri ra di� k hod no te me ra nej ve li či ny, za jed nu ča so vú pe rió du me ra nia ale bo ča so vú pe rió du
od be ru vzor ky; hod no ta me ra nej ve li či ny sa vy jad ru je v rov na kých jed not kách a  rov na kých re fe renč ných pod -
mien kach ako prí sluš ný emis ný li mit (§ 3 ods. 1).
Ne is to ta vý sled ku me ra nia sa ur ču je pre naj vy ššiu jed not li vú hod no tu a vy jad ru je sa spô so bom pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,1) ak me to dika opráv ne né ho me ra nia prí sluš nej ve li či ny ne určuje inak. Ne is to ta ur če ná pod ¾a me to di ky
opráv ne né ho me ra nia prí sluš nej ve li či ny sa po rov ná s hod no tou ne is to ty me to di ky me ra nia, kto rá je uve de ná
v opráv ne ní opráv ne nej oso by. Ako hod no ta ne is to ty jed not li vej hod no ty sa uva žu je vyš šia hod no ta, ak ako oso bit -
ná pod mien ka opráv ne né ho me ra nia nie je ur če né inak (§ 5 ods. 11).

2. Ako vý sle dok jed not li vé ho me ra nia hmot nost nej kon cen trá cie, hmot nost né ho toku  a tma vo sti dymu sa vy hod no -
cu je hod no ta me ra nej ve li či ny bež ne za 30 mi nút. Ak pe rió da me ra nia ne mô že tr va� 30 mi nút, za hod no tu zod po -
ve da jú cu 30-minútovej pe rió de sa po va žu je hod no ta zme ra ná v ča so vom in ter va le od 20 mi nút do 40 mi nút. Naj -
dlh šia pe rió da jed not li vé ho me ra nia hmot nost nej kon cen trá cie, hmot nost né ho toku a tma vo sti dymu by ne ma la
tr va� viac ako 8 ho dín. Uve de né sa ne up lat ňu je pre vy bra né tech no ló gie a za ria de nia, pre kto ré usta no vu je inak
oso bit ný pred pis,2) pre špe ci fic ké ve li či ny a tech no ló gie, kto ré sú uve de né v bo doch 4 a 7, ale bo ak ide o oso bit né
pod mien ky opráv ne né ho me ra nia (§ 5 ods. 11).

3. Jed not li vá hod no ta sa v prí pa de 30-minútovej pe rió dy vy hod no cu je, ak to vlast nos ti me ra nej tech no ló gie a stav
tech ni ky opráv ne né ho me ra nia umož ňu jú, ako
a) stred ná hod no ta, ak ide o prí stro jo vú me tó du a  di gi tál ny ale bo ana ló go vý spô sob spra co va nia vý stu pu,
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1) Vý nos Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky z 15. mája 2003 č. 1/2003 o tech nic kom za bez pe če ní opráv ne ných me ra ní
a me to di kách mo ni to ro va nia emi sií a kva li ty ovzdu šia (ozná me nie č. 204/2003 Z. z.). 

2) Na prí klad vy hláš ka Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 704/2002 Z. z., kto rou sa usta no vu jú technické po žia dav ky
a vše obec né pod mien ky pre vádz ko va nia za ria de ní po u ží va ných na  skla do va nie, pl ne nie a pre pra vu ben zí nu, vy hláš ka Mi nis ter stva
ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 706/2002 Z. z. o zdro joch zne čis �o va nia ovzdu šia, o emis ných li mi toch, o tech nic kých
po žia dav kách a vše obec ných pod mien kach pre vádz ko va nia, o zo zna me zne čis �u jú cich lá tok, o ka te go ri zá cii zdro jov znečis�ovania ovzdušia
a o po žia dav kách za bez pe če nia roz pty lu emi sií zne čis �u jú cich lá tok v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 410/2003 Z. z., vy hláš ka Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 409/2003 Z. z., kto rou sa usta no vu jú emis né li mi ty,
tech nic ké po žia dav ky a vše obec né pod mien ky pre vádz ko va nia zdrojov a ich za ria de ní, v kto rých sa po u ží va jú or ga nic ké roz púš �ad lá.



b) arit me tic ký prie mer z naj me nej 20 od čí ta ní ale bo 20 čiast ko vých vý sled kov, ak sú me ra né po čas jed nej mi nú ty,
ale bo za taký po čet od čí ta ní, kto rý zod po ve dá naj me nej 20-minútovej pe rió de me ra nia, ak prí stro jo vá me tó da
nemá auto ma ti zo va né prie me ro va nie ale bo ide o iné ne pre ru šo va ne me ra jú ce prí stro je a me tó dy,

c) vý sle dok jed né ho sta no ve nia ale bo ana ly tic ké ho roz bo ru jed nej vzor ky za naj me nej 20-minútovú  pe rió du od -
be ru vzor ky, ak ide o ma nu ál nu me tó du.

4. Ak ide o ener ge tic ké za ria de nia s me no vi tým te pel ným prí ko nom 50 MW a vyš ším, roz púš �ad lo vé zdro je ale bo ak to 
pre iné zdro je určuje oso bit ný pred pis,2) jed not li vá hod no ta sa vy hod no cu je za 60 mi nút. Ak pe rió da me ra nia ne -
mô že tr va� 60 mi nút, za hod no tu zod po ve da jú cu 60-minútovej pe rió de sa po va žu je hod no ta zme ra ná v ča so vom
in ter va le od 50 mi nút do 70 mi nút.

5. Ak ide o dis kon ti nu ál nu tech no ló giu, z kto rej sa emi sie vy púš �ajú po čas dlh šej pe rió dy, ako je ur če ná pe rió da me -
ra nia, me ra nie sa vy ko ná tak, aby ur če ná pe rió da me ra nia ale bo od be ru vzor ky po kry la ča so vé ob do bie naj vy šších 
emi sií. Ak je to mož né, po čas ma nu ál ne ho od be ru vzor ky sa má čas vy púš �a nia naj vy šších emi sií kon tro lo va� pa -
ra lel ným me ra ním vhod nej ve li či ny prí stro jo vou me tó dou, naj mä me ra ním kon cen trá cie vy bra nej zne čis �u jú cej
lát ky, kys lí ka, rých lo sti prú de nia ale bo inej vhod nej sta vo vej ve li či ny. Ak to nie je mož né, prie beh emi sií sa zis tí ex -
pe ri men tál ne ale bo te o re tic ké pred po kla dy sa pre ve ria jed no ra zo vým me ra ním ale bo v rám ci pr vé ho pe rio dic ké ho
me ra nia.

6. Ak ide o iné ako roz púš �ad lo vé zdro je a ak pe rió da tr va nia jed not li vé ho me ra nia hmot nost nej kon cen trá cie, hmot -
nost né ho toku a tma vo sti dymu ne mô že v opod stat ne ných prí pa doch tr va� 20 mi nút ale bo 50 mi nút, ako jed not li -
vá hod no ta sa vy hod no tí vý sle dok vy po čí ta ný ako
a) arit me tic ký prie mer sé rie ta ké ho poč tu krát ko do bých me ra ní ale bo čiast ko vých od be rov vzo riek vy hod no te -

ných ako spo loč ne ana ly zo va ná vzor ka ale bo vy po čí ta ný ako po diel cel ko vé ho množ stva zne čis �u jú cej lát ky
a cel ko vé ho ob je mu odob ra né ho ply nu, kto ré pri kon ti nu ál nej tech no ló gii re pre zen tu jú pre vádz ku za 30 mi nút
ale bo za 60 mi nút; za re pre zen ta tív ne sa po va žu jú naj me nej tri 5-minútové me ra nia ale bo od be ry, kto ré sa vy -
ko najú na za čiat ku, v stre de a na kon ci pe rió dy, ak ide o 30-minútovú pe rió du, a naj me nej tri 10-minútové me -
ra nia, ak ide o 60-minútovú pe rió du,

b) plá va jú ci prie mer z ta ké ho po sebe na sle du jú ce ho poč tu krát ko do bých me ra ní ale bo od be rov vzo riek, aby sa,
ak ide o dis kon ti nu ál nu tech no ló giu, z kto rej sa emi sie vy púš �ajú v pe rió de od 3 mi nút do 20 mi nút, ak je ur če -
ná 30-minútová pe rió da, ale bo od 6 mi nút do 50 mi nút, ak je ur če ná 60-minútová pe rió da, zis ti la prie mer ná
hod no ta emis nej ve li či ny za pri bliž ne 30 mi nút ale bo za 60 mi nút. 

7. Ak ide o roz púš �ad lo vý zdroj a dis kon ti nu ál nu tech no ló giu, z kto rej sa emi sie vy púš �ajú v pe rió de do 60 mi nút, ako 
jed not li vá hod no ta sa vy hod no tí prie mer ný vý sle dok za 60 mi nút; ak je pe rió da vy púš �a nia emi sií dlhšia ako
60 mi nút, na vy hod no te nie prie mer né ho vý sled ku sa vz�a hu je bod 5.

8. Ak ide o ener ge tic ké za ria de nia s me no vi tým te pel ným prí ko nom do 50 MW  s kon ti nu ál nym a ustá le ným vzni kom
emi sií, ako jed not li vú hod no tu hmot nost nej kon cen trá cie, hmot nost né ho toku a tma vo sti dymu za 30 mi nút pre -
vádz ky mož no vy hod no ti� hod no tu vy po čí ta nú ako plá va jú ci prie mer z dvoch ale bo troch po sebe na sle du jú cich
čiast ko vých vý sled kov me ra ní v tr va ní pri bliž ne 15 mi nút ale bo 10 mi nút. 

9. Ako vý sle dok jed not li vé ho me ra nia emis né ho stup ňa ale bo stup ňa od sí re nia sa vy hod no cu je hod no ta vy po čí ta ná
z  hmot nost né ho toku emi sií zne čis �u jú cej lát ky bež ne za 6 ho dín až 24 ho dín, ak ide o prí stro jo vú me tó du, ale bo
ako vý sle dok ana ly tic ké ho sta no ve nia ča so vo zod po ve da jú cej sé rie jed not li vých od be rov vzo riek, ak ide o ma nu ál -
nu  me tó du. Za zhod ný ča so vý in ter val sa zis �u je hmot nos� zne čis �u jú cej lát ky, kto rá do tech no lo gic ké ho pro ce su
vstu pu je ale bo v tech no ló gii vzni ká. 

10. Emis ný stu peň ale bo stu peň od sí re nia mož no vy po čí ta� z pa ra lel ných me ra ní hmot nost nej kon cen trá cie zne čis �u -
jú cej lát ky v ply ne na vstu pe a na vý stu pe z od lu čo va cie ho za ria de nia, ak
a) hmot nost ný tok zne čis �u jú cej lát ky pred od lu čo va čom zod po ve dá množ stvu lát ky, kto ré do pro ce su vstu pu je,

ale bo roz diel me dzi vstu pom do pro ce su a vstu pom do od lu čo va ča nie je vyš ší ako 10 %; uve de né sa po va žu je za
spl ne né, ak ide o od sí re nie plyn ných a kva pal ných pa lív, a ne po va žu je sa za spl ne né, ak ide o tuhé pa li vá, a to
z dô vo du mož né ho ne do pa lu spá li te¾ nej síry a zá chy tu síry v po po lče ku,

b) sa hmot nost né kon cen trá cie zne čis �u jú cej lát ky pred a za od lu čo va čom pre po čí ta jú na rov na ké sta vo vé a re fe -
renč né pod mien ky,

c) sa zoh ¾ad ní ča so vé one skore nie prú de nia ply nu me dzi me ra cí mi mies ta mi, ak je to ne vy hnut né.

11. Ak zis te nie re pre zen ta tív ne ho emis né ho stup ňa ale bo stup ňa od sí re nia spô so bom pod ¾a bodu 10 nie je mož né, za
zhod ný ča so vý in ter val ako me ra nie emi sií sa zis �u je hmot nos� zne čis �u jú cej lát ky, kto rá do tech no lo gic ké ho pro -
ce su vstu pu je ale bo v tech no ló gii vzni ká. Spô sob zis te nia vstu pu sa volí in di vi du ál ne v zá vis los ti od vlast ností tech -
no ló gie, sta vu tech ni ky opráv ne né ho me ra nia, do ku men tá cie, sys té mu pre vádz ko vej kon tro ly a evi den cie a na in -
šta lo va ných pre vádz ko vých me ra cích pros tried kov; je to naj mä tech nic ký vý po čet z vý sled kov me ra ní hmot nos ti
vstu pov a ana lýz pa lív a su ro vín. V ïal šom pe rio dic kom me ra ní mož no, naj mä ak ide o ne do pal ale bo zá chyt síry
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v po po lče ku, pri hlia da� na zis te nia z pred chá dza jú cich me ra ní, ak ne do šlo k zme ne tech no ló gie, pa lív ale bo su ro -
vín.

12. Ako vý sle dok jed not li vé ho me ra nia emis né ho fak to ra sa vy hod no cu je hod no ta vy po čí ta ná ako po diel množ stva emi -
sie zne čis �u jú cej lát ky zo všet kých po tru bí zdro ja ale bo jeho čas ti, pre kto rú je emis ný fak tor ur če ný, a množ stva
vz�a ho vej ve li či ny za je den ča so vý in ter val ur če ný oso bit ným pred pi som,2) za kto rý sa do dr ža nie ur če né ho emis né -
ho li mi tu po su dzu je. Množ stvo emi sie zne čis �u jú cej lát ky sa zis tí sé riou me ra ní hmot nost ných to kov. Množ stvo
vz�a ho vej ve li či ny sa me ria ale bo zis �u je kva li fi ko va ným spô so bom pod ¾a bodu 11.

13. Ak je emis ný li mit vy jad re ný pre sku pi nu zne čis �u jú cich lá tok a ana ly tic kou ale bo prí stro jo vou me tó dou sa
technicko-ekonomicky vý hod nej šie zis tí množ stvo zne čis �u jú cej lát ky s naj vy šším po dielom, mož no
a) do po čí ta va� množ stvo ïal ších zne čis �u jú cich lá tok, ak je zdo ku men to va né, naj mä ex pe ri men tál ny mi skúš ka -

mi, tech nic ký mi špe ci fi ká cia mi ale bo spô so bom pod ¾a oso bit né ho pred pi su,1) že ich po diel  nie je vyš ší ako 10 % 
z cel ko vé ho množ stva zne čis �u jú cich lá tok, kto ré pat ria do prí sluš nej sku pi ny,

b) ne me ra ný po diel ïal ších zne čis �u jú cich lá tok za hr nú� do ne is to ty vý sled ku jed not li vé ho me ra nia, ak je spô so -
bom pod ¾a pís me na a) zdo ku men to va né, že ich po diel nie je vyš ší ako 5 %.

D. Bež ný po čet jed not li vých me ra ní ale bo sé rií čiast ko vých me ra ní, bež né tr va nie pe rió dy jed not li vé ho
    me ra nia a sú vi sia ce pod mien ky dis kon ti nu ál ne ho opráv ne né ho me ra nia

Tech no ló gia Kon ti nu ál na ustá le ná, dis kon ti nu ál na Kon ti nu ál na pre men li vá

Ve li či na Hmot nost ná kon cen trá cia, hmot nost ný tok, tma vo s� dymu

Perióda merania 30 až 90 60 až 179 180 a viac 30 až 59 60 až 179 180 a viac

Metóda P M M M P M M M

Počet Po čet jed not li vých me ra ní

Prvé meranie 7 3 2 2 15 6 3 2

Periodické meranie 4 2 1 1 7 3 2 1

Veličina Emis ný stu peň, stu peň od sí re nia, emis ný fak tor — den ný prie mer,
in di vi du ál ny emis ný fak tor

Perióda merania 6 ho dín až 8 ho dín 12 ho dín až 24 ho dín

Prvé meranie 2

Periodické meranie 1

Veličina Emis ný fak tor — me sač ný prie mer

Perióda merania 6 ho dín až 8 ho dín 12 ho dín až 24 ho dín

Prvé meranie prie mer ná hod no ta sé rie 4 me ra ní za me siac — 1 me ra nie za týž deň

Periodické meranie prie mer ná hod no ta sé rie 2 me ra ní za me siac — 1 me ra nie za 2 týžd ne

Veličina Emis ný fak tor — roč ný prie mer

Perióda merania 6 ho dín až 8 ho dín 12 ho dín až 24 ho dín

Prvé meranie prie mer ná hod no ta sé rie 12 me ra ní za rok — 1 me ra nie za me siac

Periodické meranie prie mer ná hod no ta sé rie 6 me ra ní za rok — 1 me ra nie za dva me sia ce

Po znám ky:

1. Pe rió da me ra nia ale bo pe rió da od be ru vzor ky je vy jad re ná v mi nú tach, ak nie je v ta bu¾ ke uve de né inak.

2. P — prie bež ná prí stro jo vá me tó da dis kon ti nu ál ne ho me ra nia s po u ži tím prie bež ne me ra jú cich a uka zu jú cich me ra -
cích prí stro jov, kto rá pos ky tu je vý sled ky me ra nia na me ra com mies te, naj mä me ra nie s po u ži tím mo bil ných ale bo
pre nos ných emis ných me ra cích sys té mov,
M — ma nu ál na me tó da, kto rá ne po sky tu je vý sle dok me ra nia na me ra com mies te, je za lo že ná na od be re vzor ky a ná -
sled nom la bo ra tór nom ana ly tic kom sta no ve ní ale bo inom ob dob nom  me ra ní.
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3. Po čet  pre prvé me ra nie sa vz�a hu je na prvé pe rio dic ké me ra nie a na jed no ra zo vé me ra nie.

4. Bež ný po čet me ra ní hmot nost nej kon cen trá cie po ly chló ro va ných di ben zo dio xí nov a po ly chló ro va ných di ben zo fu -
rá nov  pri spa ¾o va ní od pa dov  je jed no jed not li vé me ra nie.

Sú vi sia ce pod mien ky dis kon ti nu ál ne ho opráv ne né ho me ra nia

1. Pre tma vo s� dymu sa po čet jed not li vých me ra ní vz�a hu je na pe rió du me ra nia 30 mi nút až 59 mi nút; ak ide o me tó -
du op tic ké ho po rov ná va nia, po čet jed not li vých me ra ní sa vz�a hu je na po čet sé rií vi zu ál nych po rov na ní.

2. Pe rió da me ra nia, ak ide o emis ný stu peň, stu peň od sí re nia, emis ný fak tor a in di vi du ál ny emis ný fak tor, sa vz�a -
hu je na prí stro jo vú me tó du. Ak ide o ma nu ál nu me tó du, jed not li vý vý sle dok sa vy hod no tí zo sé rie čiast ko vých me -
ra ní; po čet čiast ko vých me ra ní sa volí pod ¾a ur če nej pe rió dy jed not li vé ho me ra nia pri me ra ne.

3. Pri me ra ní re pre zen ta tív ne ho in di vi du ál ne ho emis né ho fak to ra zo za ria de nia na spa ¾o va nie pa lív je mož né re gu -
lač né roz me dzie za ria de nia na vý ro bu pary od 0,6-násobku me no vi té ho te pel né ho prí ko nu a na ohrev tep lej úžit -
ko vej vody od 0,5-násobku me no vi té ho te pel né ho prí ko nu. 

4. Pri me ra ní emis né ho fak to ra v me sač nom ale bo v roč nom prie me re sa pe rió da me ra nia vz�a hu je na jed no čiast ko -
vé me ra nie. Čiast ko vé me ra nia sa vy ko ná va jú v uve de ných pra vi del ných in ter va loch, ak z h¾a di ska pre vádz ky nie
je pot reb né inak.

5. Ak ide o me ra nie stup ňa od sí re nia a o spa ¾o va nie tu hých pa lív, ur če ná pe rió da me ra nia a po čet jed not li vých me ra -
ní sa vz�a hu jú aj na zis te nie roz die lu množ stva zne čis �u jú cej lát ky me dzi vstu pom do pro ce su a vstu pom do od lu -
čo va ča, naj mä ak ide o ne do pal ale bo zá chyt síry v po po lče ku.

E. Bež ný po čet jed not li vých me ra ní hmot nost nej kon cen trá cie, hmot nost né ho toku a tma vo sti dymu na
    pre u ká za nie do dr ža nia ur če ných emis ných li mi tov, ak ide o za ria de nia na spa ¾o va nie pa lív

Pa li vo
Prí kon
[MW]

Me tó da

kon ti nu ál na ma nu ál na

P D P D

Zemný plyn naftový, skvapalnené uh¾ovodíkové plyny, 
kvapalné palivo s obsahom síry 0,2 % a nižším

 0,3 až 14,9  3 2 2 2

 15 až 49,9 5 3 3 2

 50 až 99,9 2 2 2 2

Tuhé palivo, biomasa, nízkovýhrevné plyny
(priemyselné, bioplyny), kvapalné palivo s obsahom
síry vyšším ako 0,2 %

 0,3 až 4,9 5 3 3 2

  5 až 49,9 7 4 4 2

50 až 99,9 3 2 2 2

Po znám ky:

1. P — prvé pe rio dic ké me ra nie a jed no ra zo vé me ra nie.

2. D — ïal šie pe rio dic ké me ra nie.

Sú vi sia ce pod mien ky dis kon ti nu ál ne ho opráv ne né ho me ra nia

1. Ak ide o ener ge tic ké za ria de nia s me no vi tým te pel ným prí ko nom do 50 MW, poč ty jed not li vých me ra ní sa vz�a hu jú 
na kaž dý výrobno-prevádzkový re žim pod ¾a čas ti B bodu 6 a jed not li vé hod no ty, kto ré sú vy hod no te né za 30 mi nút
a vy po čí ta né ako plá va jú ci prie mer z 15-minútových čiast ko vých me ra ní pod ¾a čas ti C bodu 8.

2. Ak ide o ener ge tic ké za ria de nia s me no vi tým te pel ným prí ko nom 50 MW a vyš ším, poč ty jed not li vých me ra ní sa
vz�a hu jú na 60-minútovú pe rió du jed not li vé ho me ra nia. Po čet v stĺp ci P sa vz�a hu je na kaž dý
výrobno-prevádzkový re žim pod ¾a čas ti B bodu 6. Po čet v stĺp ci D sa vz�a hu je na výrobno-prevádzkový re žim, kto -
rý zod po ve dá naj me nej 90 % me no vi té ho te pel né ho prí ko nu pod ¾a čas ti B bodu 4, ak ide o šes� me sač ný  in ter val pe -
rio dic ké ho me ra nia všet kých zne čis �u jú cich lá tok, a na naj niž ší po vo le ný me no vi tý prí kon, ak ide o troj roč ný in ter -
val me ra nia oxi du uho¾ na té ho.
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3. Pre tma vo s� dymu sa po čet jed not li vých me ra ní vz�a hu je na pe rió du me ra nia 30 mi nút až 59 mi nút; ak ide o ma nu -
ál nu me tó du op tic ké ho po rov ná va nia, je po čet jed not li vých me ra ní vy jad re ný ako po čet sé rií vi zu ál nych po rov na -
ní.

4. Poč ty jed not li vých me ra ní pre za ria de nia s me no vi tým te pel ným prí ko nom 50 MW až 99,9 MW sa vz�a hu jú aj na za -
ria de nia s me no vi tým te pel ným prí ko nom 100 MW a vyš ším, ak ide o pe rio dic ké me ra nie pod ¾a § 7 ods. 3 písm. a),
a v pre chod nom ob do bí do času na in šta lo va nia auto ma ti zo va né ho me ra cie ho sys té mu.
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OSO BIT NÉ POD MIEN KY KON TI NU ÁL NE HO ME RA NIA ÚDA JOV
O DO DR ŽA NÍ UR ČE NÝCH EMIS NÝCH LI MI TOV VO VY BRA NÝCH PRÍ PA DOCH

1. Pria me kon ti nu ál ne me ra nie kon cen trá cie zne čis �u jú cej lát ky, ak ide o tech no lo gic ké zdro je, a me ra nie ob je mo vé -
ho prie to ku a vlh kos ti, ak ide o všet ky zdro je, mož no na hra di� ne pria mym kon ti nu ál nym me ra ním, pri kto rom sa
hod no ty kon ti nu ál ne me ra nej ve li či ny vy po čí ta jú pod ¾a po tvr de nej funk čnej zá vis los ti z hod nôt iných kon ti nu ál ne 
ale bo dis kon ti nu ál ne me ra ných vy bra ných technicko-prevádzkových pa ra met rov pa lív, su ro vín a tech no ló gie,
naj mä te pel né ho prí ko nu ale bo vý ko nu.

2. Ak ide o iné zdro je ako za ria de nia na spa ¾o va nie od pa dov, mož no vy ko ná va� kon ti nu ál ne me ra nie sú čas ne na
dvoch me ra cích mies tach s po u ži tím spo loč né ho me ra cie ho sys té mu, ak 
a) me ra cie mies ta sú na jed nom zdro ji  ale bo jeho čas ti,
b) me ra né ply ny majú ob dob né a pri me ra ne sta bil né zlo že nie — na me ra nie nie je pot reb ná zme na me ra cie ho roz -

sa hu; prí pust ná je taká zme na me ra cie ho roz sa hu, kto rá si ne vy ža du je zme nu ka lib rač nej zá vis los ti, 
c) sa z oboch me ra cích miest vy ko ná va kon ti nu ál ne vzor ko va nie, sys tém za bez pe čí auto ma ti zo va nú kon tro lu po -

lo hy pre pí na cích ven ti lov ako ne zá vis lý sta vo vý sig nál  po lo hy ven ti lov a blo ko va nie me ra nia pri po ru chách
vzor ko va nia, 

d) sa zme ria re pre zen ta tív na hod no ta me ra nej ve li či ny za celý ur če ný ča so vý in ter val in teg ro va nia emis nej ve li či -
ny, spra vid la strie da vé me ra nia v cyk le, kto rý sa rov ná jed nej štvr ti ne ur če né ho in ter va lu in teg ro va nia, pri čom
cel ko vý čas me ra nia v jed nom me ra com mies te nie je krat ší ako po lo vi ca ur če né ho in ter va lu in teg ro va nia emis -
nej ve li či ny.

3. Mož no vy ko ná va� kon ti nu ál ne me ra nie v spo loč nom mies te od vo du od pa do vých ply nov  z via ce rých čas tí ale bo za -
ria de ní toho is té ho zdro ja, pre kto ré sú ur če né rov na ké po žia dav ky hod no te nia do dr ža nia emis ných li mi tov,
a úda je o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov mož no vy hod no ti� for mou
a) vá že né ho prie me ru ur če ných emis ných li mi tov, ak  je s po sta ču jú cou pres nos �ou za bez pe če né kon ti nu ál ne

me ra nie ale bo zod po ve da jú ci vý po čet te pel né ho prí ko nu rôz nych spa ¾o va cích za ria de ní ale bo po dielu ob je mo -
vé ho prie to ku od pa do vých ply nov z jed not li vých čas tí tech no lo gic ké ho zdro ja, 

b) po rov na nia s hod no tou ur če né ho emis né ho li mi tu, ak je pre všet ky čas ti rov na ký a je vy rie še né rie de nie od pa -
do vé ho ply nu spô so be né pri sá va ním z ne pre vádz ko va ných čas tí, naj mä pre po čtom na zvo le ný ob sah re fe renč -
né ho ply nu, me ra nie a blo ko va nie vy hod no co va cie ho sys té mu pod ¾a sig ná lu uzat vá ra cej apa ra tú ry, kon tro lou
tes nos ti, me ra ním pod tla ku.

4. Mož no vy ko ná va� kon ti nu ál ne me ra nie v spa li no vo de kaž dé ho kot la ale bo v jed not li vých spa li no vo doch toho is té -
ho kot la a hod no ti� spl ne nie po žia da viek do dr ža nia emis né ho li mi tu ur če né ho pre celé za ria de nie v kaž dom kotle
ale bo v kaž dom spa li no vo de samo stat ne.

5. Mož no vy ko ná va� kon ti nu ál ne me ra nie jed nej zne čis �u jú cej lát ky ale bo zvo le nej che mic kej ve li či ny re pre zen tu jú -
cej sku pi nu zne čis �u jú cich lá tok, pre kto ré je ur če ný emis ný li mit, naj mä or ga nic ké ply ny a pary vy jad re né ako
cel ko vý or ga nic ký uh lík (TOC), všet kých re du ko va ných zlú če ním síry vy jad re ných ako sul fán, jed not li vých ko vov
ale bo ich sku pi ny kon ti nu ál nym me ra ním kon cen trá cie tu hých zne čis �u jú cich lá tok a spl ne nie po žia da viek do dr -
ža nia emis né ho li mi tu hod no ti� pod ¾a naj men šie ho li mi tu ale bo po pre po čí ta ní na lát ku s naj vy šším ste chio met -
ric kým pre po čto vým ko efi cien tom. 

6. Ak je ur če ný emis ný li mit,  kto rý sa vz�a hu je na sku pi nu zne čis �u jú cich lá tok, mož no me ra� len jed nu zne čis �u jú -
cu lát ku a do po čí ta va� po diel ïal ších lá tok; ak ide o oxi dy du sí ka, mož no me ra� oxid dus na tý a do po čí ta va� oxid
du si či tý, prí pad ne aj aero sól ky se li ny du si či tej; ak ide o oxi dy síry, mož no me ra� oxid si ri či tý a do po čí ta va� oxid sí -
ro vý, prí pad ne aj aero sól ky se li ny sí ro vej, ak po diel do po čí ta va ných zne čis �u jú cich lá tok je sú čas ne
a) 20 % a me nší,
b) dos ta toč ne kon štant ný.

Čiastka 176 Zbierka zákonov č. 408/2003 Strana 3065

Príloha č. 3
k vyhláške č. 408/2003 Z. z.



POD MIEN KY ZIS ŤO VA NIA, PLAT NOS TI A SPRA CÚ VA NIA VÝ SLED KOV KON TI NU ÁL NE HO
ME RA NIA ÚDA JOV O DO DR ŽA NÍ UR ČE NÝCH EMIS NÝCH LI MI TOV A MNOŽ STVA EMI SIE

1. Kon ti nu ál ne me ra né ve li či ny vy jad re né ako hmot nost ná kon cen trá cia, hmot nost ný tok ale bo emis ný stu peň sa
zis �u jú a spra cú va jú ako jed not li vé prie mer né hod no ty a ako prie mer né den né hod no ty. Ak je emis ný li mit vy jad -
re ný ako emis ný stu peň ale bo emis ný fak tor, zis �u jú a spra cú va jú sa len prie mer né den né hod no ty, ak oso bit ný
predpis1) ne us ta no vu je inak.

2. Jed not li vá prie mer ná hod no ta sa zis �u je ako prie mer ná hod no ta emis nej ve li či ny za ča so vý in ter val in teg ro va nia
pod ¾a po žia da viek do dr ža nia emis né ho li mi tu, kto ré usta novuje oso bit ný pred pis;1) skrá te ný ča so vý in ter val in -
teg ro va nia emis nej ve li či ny pod ¾a prí lo hy č. 3 ale bo iný ča so vý in ter val pod ¾a tre tie ho bodu sa po va žu jú za in ter val, 
kto rý zod po ve dá ur če nej po žia dav ke. Jed not li vé prie mer né hod no ty sa zis �u jú po čas ustá le nej pre vádz ky zdro ja,
za čí na júc a kon čiac ča som pre vádz ky zdro ja, po čas kto ré ho pla tí po vin nos� do dr žia va� emis né li mi ty. 

3. Iný ako usta no ve ný ča so vý in ter val in teg ro va nia emis nej ve li či ny mož no po vo li�, ak sú čas ný stav tech ni ky kon ti -
nu ál ne ho me ra nia emi sií ne u mož ňu je zis ti� pres nú hod no tu emis nej ve li či ny za ur če ný ča so vý in ter val in teg ro va -
nia. Iný ča so vý in ter val in teg ro va nia má by� pod ¾a mož nos ti čo naj bližšie ur če nej po žia dav ke na in ter val prie me ro -
va nia; pod mien ky hod no te nia plat nos ti jed not li vej prie mer nej hod no ty pod ¾a bo dov 4 a 5 mu sia by� v zá vis los ti od
in ter va lu spra co va nia me ra né ho sig ná lu ce lo čí sel né.

4. Ako prvá jed not li vá prie mer ná hod no ta v ka len dár nom dni, me sia ci a roku sa spra cú va hod no ta, kto rá sa za čí na
pol no cou (od 0.00 h) ale bo pr vým vy hod no co va ným ča so vým in ter va lom, po čas kto ré ho je čas pre vádz ky zdro ja,
v kto rom pla tí po vin nos� do dr žia va� emis né li mi ty, dve tre ti ny a viac z času in teg ro va nia jed not li vej prie mer nej
hod no ty; ob dob ne sa spra cú va aj po sled ná hod no ta v ka len dár nom dni, me sia ci a roku.

5. Jed not li vá prie mer ná hod no ta emis nej ve li či ny je na úče ly po su dzo va nia do dr ža nia emis né ho li mi tu plat ná, ak
a) sa zistí ako prie mer ná hod no ta za dve tre ti ny a viac ča so vé ho in ter va lu in teg ro va nia emis nej ve li či ny pri ana ló -

go vom spô so be spra co va nia sig ná lu meracie ho sys té mu a ob dob nom spô so be me ra nia,
b) sa vy po čí ta ako arit me tic ký prie mer naj me nej z dvoch tre tín čiast ko vých plat ných úda jov pri in ter va lo vom (dis -

krét nom) spô so be spra co va nia me ra né ho sig ná lu a čas me dzi in ter val mi spra co va nia sig ná lu je naj viac tri mi -
nú ty, pri 10-minútovom in ter vale naj viac jed na mi nú ta, ak v oso bit ných prí pa doch pod ¾a sta vu tech ni ky nie je
ne vy hnut ný iný in ter val,

c) pre po čty na štan dard né sta vo vé a re fe renč né pod mien ky ale bo vý po čty hmot nost né ho toku sa vy ko na jú na zá -
kla de ča so vo zod po ve da jú cich prie mer ných hod nôt pa ra lel ne me ra ných sta vo vých a re fe renč ných ve li čín a ob -
je mo vé ho prie to ku od pa do vé ho ply nu, ak sa v odô vod ne ných prí pa doch ne po stu pu je pod ¾a pís me na d),

d) sa pre po čty pod ¾a pís me na c) vy ko na li s po u ži tím ná hrad ných hod nôt prí sluš ných ve li čín v sú la de s do ku men -
tá ciou a s ur če ný mi pod mien ka mi a opráv ne nos� ich po u ži tia pre vádz ko va te¾ zdro ja odô vod nil,

e) pre vádz ka, pra cov né cha rak te ris ti ky auto ma ti zo va né ho me ra cie ho sys té mu a pre po čty sú v sú la de s do ku -
men tá ciou a s ur če ný mi pod mien ka mi.

6. Ak je po žia dav kou do dr ža nia ur če né ho emis né ho li mi tu vy hod no co va nie prie mer nej hod no ty za deň, hod no ta den -
né ho prie me ru hmot nost nej kon cen trá cie, hmot nost né ho toku a emis né ho stup ňa sa vy hod no cu je ako arit me tic -
ký prie mer jed not li vých prie mer ných hod nôt prí sluš nej emis nej ve li či ny za deň. Prie mer né den né hod no ty emis -
né ho fak to ra sa zis �u jú a vy hod no cu jú za čas ustá le nej pre vádz ky zdro ja za deň. Prie mer ná den ná hod no ta stup ňa 
od sí re nia sa vy po čí ta spô so bom pod ¾a bodu 11.
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Príloha č. 4
k vyhláške č. 408/2003 Z. z.

1) Na prí klad vy hláš ka Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 704/2002 Z. z., kto rou sa usta no vu jú technické po žia dav ky 
a vše obec né pod mien ky pre vádz ko va nia za ria de ní po u ží va ných na skla do va nie, pl ne nie a pre pra vu ben zí nu, vy hláš ka Mi nis ter stva
ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 706/2002 Z. z. o zdro joch zne čis �o va nia ovzdu šia, o emis ných li mi toch, o tech nic kých
po žia dav kách a vše obec ných pod mien kach pre vádz ko va nia, o zo zna me zne čis �u jú cich lá tok, o ka te go ri zá cii  zdro jov znečis�ovania
ovzdušia a o po žia dav kách za bez pe če nia roz pty lu emi sií zne čis �u jú cich lá tok v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 410/2003 Z. z., vy hláš ka Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 409/2003 Z. z., kto rou sa
usta no vu jú emis né li mi ty, tech nic ké po žia dav ky a vše obec né pod mien ky pre vádz ko va nia zdrojov a ich za ria de ní, v kto rých sa po u ží va jú
or ga nic ké roz púš �ad lá.



7. Den né prie mer né hod no ty sú na úče ly po su dzo va nia do dr ža nia emis né ho li mi tu plat né, ak sú zis te né z plat ných
jed not li vých prie mer ných hod nôt pod ¾a bodu 5 a po čet plat ných jed not li vých prie mer ných hod nôt zod po ve dá naj -
me nej dvom tre ti nám času pre vádz ky zdro ja, po čas kto ré ho v prí sluš nom dni pla tí po vin nos� do dr žia va� emis ný li -
mit, pri čom však z dô vo du naj mä po ru chy, kon tro ly a údrž by auto ma ti zo va né ho me ra cie ho sys té mu ne smie by�
ne plat ných ale bo z dô vo du udr žia va nia auto ma ti zo va né ho sys té mu ne vy hod no te ných viac jed not li vých prie mer -
ných hod nôt, ako ustanovuje oso bit ný pred pis.1) 

8. Ak je po žia dav kou do dr ža nia ur če né ho emis né ho li mi tu vy hod no co va nie 48-hodinových prie me rov, tie sa vy po čí -
tajú ako plá va jú ci prie mer z dvoch po sebe na sle du jú cich plat ných prie mer ných den ných hod nôt (body 6 a 7) vrá -
ta ne me dzi ob do bí pri zme ne ka len dár ne ho me sia ca ale bo ka len dár ne ho roka. Ako prvý 48-hodinový prie mer v ka -
len dár nom roku ale bo v ka len dár nom me sia ci sa ozna ču je hod no ta vy po čí ta ná z po sled nej prie mer nej den nej
hod no ty a z pr vej prie mer nej den nej hod no ty v roku ale bo v me sia ci.

9. Ak je po žia dav kou do dr ža nia ur če né ho emis né ho li mi tu vy hod no co va nie ne pre kro če nia emis né ho li mi tu v ur če -
nom per cen tu ál nom po diele jed not li vých prie mer ných hod nôt zo všet kých jed not li vých prie mer ných hod nôt za ča -
so vé ob do bie usta no ve né oso bit ným pred pi som, na za čiat ku hod no te né ho času sa vy po čí ta naj vy šší mož ný po čet
pre kro če ní za celé ob do bie. Pri ne ce lo čí sel nej hod note sa od 0,1 naj vy šší mož ný po čet pre kro če ní za ok rúh ¾u je
sme rom hore. Po žia dav ka sa vy hod no tí ako ne spl ne ná, ak je po čet pre kro če ných jed not li vých prie mer ných hod nôt 
vyš ší ako naj vy šší mož ný po čet pre kro če ní, aj keï ob do bie ur če né ho hod no te nia nie je ukon če né. Sku toč ný per -
cen tu ál ny po diel pre kro če ní sa po čí ta prie bež ne od za čiat ku ur če né ho ob do bia z poč tu plat ných jed not li vých prie -
mer ných hod nôt, po čas kto rých pla tí po vin nos� do dr žia va� ur če né emis né li mi ty. Hod no te nie iných po žia da viek
do dr ža nia ur če né ho emis né ho li mi tu nie je tým dotk nu té.

10. Ak je po žia dav kou do dr ža nia ur če né ho emis né ho li mi tu vy hod no co va nie prie mer nej hod no ty za ka len dár ny me -
siac ale bo za usta no ve ný po čet po sebe na sle du jú cich dní, plá va jú ci prie mer sa vy po čí ta ako arit me tic ký prie mer
z prí sluš né ho poč tu plat ných prie mer ných den ných hod nôt (body 6 a 7). Plá va jú ci prie mer sa vy hod no cu je prie bež -
ne vrá ta ne me dzi ob do bí pri zme ne ka len dár ne ho me sia ca, ka len dár ne ho roka ale bo od sta ve nia pre vádz ky; na úče -
ly pro to ko lov pod ¾a prí lo hy č. 5 sa ozna ču je pod ¾a dá tu mu po sled nej prie mer nej den nej hod no ty.

11. Ak je emis ný li mit ur če ný ako stu peň od sí re nia, kon ti nu ál ne me ra nie hmot nost nej kon cen trá cie oxi du si ri či té ho
a stup ňa od sí re nia sa vy ko ná va, ak je od sí re nie rie še né ako
a) samo stat ná čas� tech no ló gie, pa ra lel ným kon ti nu ál nym me ra ním jed not li vej prie mer nej hod no ty hmot nost nej

kon cen trá cie oxi du si ri či té ho na vý stu pe z od sí ro va cie ho za ria de nia a na vstu pe do od sí ro va cie ho za ria de nia po 
pre po čte pa ra lel ných kon cen trá cií na rov na ké sta vo vé a re fe renč né pod mien ky a po va li dá cii vy po čí ta né ho
stup ňa od sí re nia na po diel spá li te¾ nej síry na vstu pe do spa ¾o va cie ho za ria de nia, kto rá sa ne spá li la ale bo od lú -
či la pred vstu pom do od sí ro va cie ho za ria de nia; den ná hod no ta stup ňa od sí re nia sa vy po čí ta ako prie mer ná
hod no ta z plat ných jed not li vých prie mer ných hod nôt za čas in teg ro va nia, kto rý je spra vid la 60 mi nút,

b) sú čas� za ria de nia na spa ¾o va nie pa lív, kon ti nu ál nym me ra ním kon cen trá cie oxi du si ri či té ho na vý stu pe zo
spa ¾o va cie ho za ria de nia a vý po čtom stup ňa od sí re nia z množ stva vy pus te né ho oxi du si ri či té ho a z množ stva
spá li te¾ nej síry vy jad re nej ako oxid si ri či tý vne se nej pa li vom do spa ¾o va cie ho za ria de nia za deň.

12. Ak pre vy bra nú tech no ló giu a vy bra nú zne čis �u jú cu lát ku usta no vu je vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis vo ve -
ciach ochra ny ovzdu šia iné pod mien ky plat nos ti jed not li vej prie mer nej hod no ty a prie mer nej den nej hod no ty,
usta no ve nia bo dov 3 až  11 sa ne up lat ňu jú.

13. Množ stvo emi sie za ka len dár ny rok sa zis �u je ako súčet množstiev emi sií zne čis �u jú cej lát ky za jed not li vé dni v čle -
ne ní pod ¾a po plat ko vých re ži mov.2) Po plat ko vé re ži my sa vy hod no cu jú pod ¾a po žia dav ky na do dr ža nie emis né ho li -
mi tu vy jad re né ho ako prie mer ná den ná hod no ta. Ak po žia dav ky na do dr ža nie emis né ho li mi tu vy jad re né ho ako
prie mer ná den ná hod no ta nie sú ur če né, po plat ko vé re ži my sa vy hod no cu jú pod ¾a po žia dav ky do dr ža nia emis né -
ho li mi tu vy jad re né ho ako prie mer ná hod no ta za ka len dár ny me siac. Z dô vo du naj mä po ru chy, kon tro ly a udr žia -
va nia auto ma ti zo va né ho me ra cie ho sys té mu mož no do po plat ko vé ho re ži mu so zá klad ným po plat kom za ra di�
množ stvo emi sie naj viac za pr vých de sa� ne plat ných ale bo ne vy hod no te ných den ných prie mer ných hod nôt za ka -
len dár ny rok [§ 6 ods. 7 písm. k)]. Hod no te nie po žia da viek do dr ža nia ur če né ho emis né ho li mi tu nie je tým dotk nu -
té.

Množ stvo emi sie za deň v čle ne ní pod ¾a po plat ko vých re ži mov sa zis �u je vý po čtom zo vzá jom ne zod po ve da jú cich
hod nôt kon cen trá cie zne čis �u jú cej lát ky a ob je mo vé ho prie to ku od pa do vých ply nov, ak je pre vádz ka auto ma ti zo -
va né ho me ra cie ho sys té mu v sú la de s do ku men tá ciou, vrá ta ne ča sov, keï ne pla tí po vin nos� do dr žia va� ur če né
emis né li mi ty, a  množ stiev emi sií po čas oso bit ných sta vov auto ma ti zo va né ho me ra cie ho sys té mu pod ¾a bo dov 14
a 15. Ak sa hod no ta ob je mo vé ho prie to ku a sú vi sia cich sta vo vých a re fe renč ných ve li čín zis �u je kon ti nu ál nym me -
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ra ním, pod mien ky zis �o va nia, plat nos ti a spra cú va nia hod nôt ve li čín, kto ré sú ur če né pre zne čis �u jú ce lát ky, sa
vz�a hu jú aj na me ra nie tých to ve li čín.

14. Po čas po ru chy, ka lib rá cie kon tro ly ale bo iné ho času ne pre vádz ko va nia auto ma ti zo va né ho me ra cie ho sys té mu ob -
je mo vé ho prie to ku a  sú vi sia cich sta vo vých a re fe renč ných ve li čín mož no na úče ly vý po čtu a vy hod no te nia úda jov
o do dr ža ní ur če né ho emis né ho li mi tu a na vý po čet množ stva emi sie po u ži� schvá le né ná hrad né hod no ty. 

15. Po čas po ru chy, ka lib rá cie kon tro ly ale bo iné ho času ne pre vádz ko va nia auto ma ti zo va né ho me ra cie ho sys té mu
kon cen trá cie zne čis �u jú cej lát ky mož no na úče ly vý po čtu množ stva emi sie v zá vis los ti od ča so vé ho tr va nia pre ru -
še nia me ra nia po u ži� sprie me ro va nú hod no tu kon cen trá cie z hod nôt na me ra ných pred po ru chou a po po ru che,
schvá le nú ná hrad nú hod no tu ale bo ná hrad nú hod no tu vy po čí ta nú pod ¾a schvá le né ho po stu pu. Ak ide o pre kro če -
nie me ra cie ho roz sa hu, mož no po u ži� schvá le nú ná hrad nú hod no tu ale bo ná hrad nú hod no tu vy po čí ta nú pod ¾a
schvá le né ho po stu pu.
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DRU HY A NÁ LE ŽI TOS TI PRO TO KO LOV Z KON TI NU ÁL NE HO ME RA NIA ÚDA JOV
O DO DR ŽA NÍ UR ČE NÝCH EMIS NÝCH LI MI TOV A MNOŽ STVA EMI SIE

1. Na vy hod no te nie a pre u ká za nie do dr ža nia ur če né ho emis né ho li mi tu sa vy ho to vu je
a) den ný pro to kol, ak je po žia dav kou do dr ža nia ur če né ho emis né ho li mi tu vy hod no co va nie jed not li vých prie mer -

ných hod nôt s ča som in teg ro va nia krat ším ako 24 ho dín, prie mer ných den ných hod nôt ale bo vy hod no co va nie
plá va jú ce ho prie me ru za usta no ve ný po čet dní,

b) me sač ný pro to kol, ak je po žia dav kou do dr ža nia ur če né ho emis né ho li mi tu vy hod no co va nie prie mer ných den -
ných hod nôt, prie mer ných me sač ných hod nôt, 48-hodinových prie me rov ale bo usta no ve né ho per cen tu ál ne ho
po dielu jed not li vých prie mer ných hod nôt, kto ré ne pre siah nu ur če nú hod no tu  emis né ho li mi tu za me siac (me -
sač ný per cen til),

c) roč ný pro to kol, ak je po žia dav kou do dr ža nia ur če né ho emis né ho li mi tu vy hod no co va nie  prie mer ných me sač -
ných hod nôt, prie mer ných roč ných hod nôt ale bo per cen tu ál ne ho po dielu jed not li vých prie mer ných hod nôt,
kto ré ne pre siah nu ur če nú hod no tu  emis né ho li mi tu za rok (roč ný per cen til).

2.  Na vy hod no te nie a pre u ká za nie množ stva emi sií  sa vy ho to vu je
a) den ný pro to kol, ak sa vy hod no cu je do dr ža nie ur če né ho emis né ho li mi tu ako prie mer nej den nej hod no ty vrá ta -

ne čle ne nia množ stva emi sií pod ¾a po plat ko vých  re ži mov za deň, 
b) me sač ný pro to kol, ak sa vy hod no cu je do dr ža nie ur če né ho emis né ho li mi tu ako prie mer nej me sač nej hod no ty

vrá ta ne čle ne nia množ stva emi sií pod ¾a po plat ko vých  re ži mov za me siac,
c) roč ný pro to kol — sú hrnné vy hod no te nie množ stva emi sií za ka len dár ny rok.

3.  Na zdo ku men to va nie a pre u ká za nie pod mie nok zis �o va nia, plat nos ti a spra cú va nia vý sled kov kon ti nu ál ne ho me -
ra nia a pre vádz ky auto ma ti zo va né ho me ra cie ho sys té mu pod ¾a § 6 ods. 7 a 8,  prí loh č. 3 a 4, me to dík kon ti nu ál ne -
ho me ra nia, kto ré zod po ve da jú sú čas né mu sta vu tech ni ky, pod ¾a do ku men tá cie a pod ¾a ur če ných pod mie nok sa
vy ho to vu je naj mä
a) ak tu ál ny dá to vý (prí pa do vý) pro to kol o me ra ných ve li či nách, o pre vádz ke zdro ja, o kon fi gu rá cii a o pre vádz ke

auto ma ti zo va né ho me ra cie ho sys té mu,
b) pro to kol o vše obec ných pod mien kach pre vádz ko va nia, ak sú usta no ve né vše obec ne zá väz ným pred pi som vo

ve ciach ochra ny ovzdu šia,
c) pro to kol o pre vádz ke zdro ja, jeho čas ti ale bo za ria de nia, ak nie je sú čas �ou pro to ko lov pod ¾a pís me na c) v pr -

vom ale bo dru hom bode,
d) pro to kol o sta vo vých a re fe renč ných ve li či nách, ak nie je sú čas �ou pro to ko lov pod ¾a pís me na c) v prvom ale bo

dru hom bode,
e) pro to kol o kon fi gu rá cii vy hod no co va cie ho sys té mu a o jeho zme nách,
f) pro ces ný pro to kol o pre vádz ke auto ma ti zo va né ho me ra cie ho sys té mu,
g) dia gnos tic ký pro to kol auto ma ti zo va né ho me ra cie ho sys té mu.

4. Den ný pro to kol ob sa hu je pod ¾a po žia da viek do dr ža nia emis né ho li mi tu, prí lo hy č. 4, me to dík kon ti nu ál ne ho me -
ra nia, kto ré zod po ve da jú sú čas né mu sta vu tech ni ky, pod ¾a do ku men tá cie a pod ¾a ur če ných pod mie nok naj mä
a) jed not li vé prie mer né hod no ty v po stup nom po ra dí, po čnúc pr vou vy hod no co va nou hod no tou s ča so vým a vec -

ným ozna če ním hod no ty, kto rá
1. nepresahuje hod notu ur če né ho emis né ho li mi tu zväč šenú o in ter val spo ¾ah li vos ti (iba ča so vé ozna če nie), ak

je ta ká po žia dav ka ur če ná,
2. presahuje hor né vy me dze nie pod ¾a pr vé ho bodu a nepresahuje ur čený ná sobok hod no ty emis né ho li mi tu,

kto rý je zväč še ný o in ter val spo ¾ah li vos ti, ak je ta ká po žia dav ka ur če ná; ak je ako po žia dav ka do dr ža nia
emis né ho li mi tu ur če ných viac ná sob kov, jed not li vé prie mer né hod no ty sa roz čle nia a ozna čia pod ¾a ur če -
ných pod mie nok,

3. presahuje hor né vy me dze nie pod ¾a dru hé ho bodu ale bo pod ¾a pr vé ho bodu, ak po žia dav ka do dr ža nia emis -
né ho li mi tu pod ¾a dru hé ho bodu nie je ur če ná,

4. bola vypočítaná s po u ži tím ná hradných hod nôt sta vo vých a re fe renč ných hodnôt,
5. bola ur čená ná hrad ným vý po čtom v prí pa de ne plat nej hod no ty,
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b) ozna če nie ča so vých in ter va lov zis �o va nia jed not li vých prie mer ných hod nôt pod ¾a výrobno-prevádzkových re ži -
mov a sta vov, po čas kto rých ne pla tí po vin nos� do dr žia va� ur če né emis né li mi ty, pod ¾a sta vov mo ni to ro va cie ho
sys té mu, pod ¾a po plat ko vých re ži mov a cel ko vý čas pre vádz ky,

c) jed not li vé prie mer né hod no ty ka pa ci ty v po stup nom po ra dí, po čnúc pr vou vy hod no co va nou jed not li vou prie -
mer nou  hod no tou v čle ne ní pod ¾a dru hov pa lív ale bo pro duk tov,

d) prie mer nú den nú hod no tu a jej ozna če nie, ak je vyš šia ako hod no ta emis né ho li mi tu zväč še ná o in ter val spo -
¾ah li vos ti, ak je ta ká po žia dav ka ur če ná ale bo je ne plat ná,

e) úda je o technicko-prevádzkových pa ra met roch, te pel ných prí ko noch a kon štan tách po u ži tých pri vý po čtoch
a vy hod no co va ní do dr ža nia mo di fi ko va né ho vá že né ho prie me ru ur če ných emis ných li mi tov, ak sa zis �u jú,

f) odô vod ne nie po u ži tia ná hrad ných hod nôt sta vo vých a re fe renč ných ve li čín a jed not li vej prie mer nej hod no ty
sta no ve nej kva li fi ko va ným roz bo rom,

g) iden ti fi kač né úda je a kódy osôb opráv ne ných me ni� kon štan ty a pa ra met re auto ma ti zo va né ho me ra cie ho sys -
té mu v čle ne ní pod ¾a vy ko na ných zmien,

h) ozna če nie pro to ko lu, iden ti fi kač né úda je pre vádz ko va te ¾a zdro ja, zdro ja ovzdu šia, čas ti zdro ja, za ria de nia
a me ra cie ho mies ta,

i) ozna če nie me ra ných zne čis �u jú cich lá tok, emis né li mi ty a mo di fi ko va né vá že né prie me ry emis ných li mi tov,
kto ré ča so vo zod po ve da jú jed not li vým prie mer ným hod no tám, ak sa zis �u jú,

j) hod no ty pre po čí ta va cích ko efi cien tov, in ter va lov spo ¾ah li vos ti a ich zmien vrá ta ne času ich na sta ve nia a zme -
ny,

k) po čet jed not li vých prie mer ných hod nôt, kto rých hod no ta ne pres iahla ur če nú hod no tu emis né ho li mi tu ale bo
ur če né ho ná sob ku hod no ty emis né ho li mi tu, a ich po diel z cel ko vé ho poč tu plat ných jed not li vých prie mer ných
hod nôt za deň a od za čiat ku hod no te né ho ob do bia, ak je taká po žia dav ka do dr ža nia emis né ho li mi tu ur če ná,

l) po čet jed not li vých prie mer ných hod nôt, kto rých hod no ta pres iahla ur če nú hod no tu emis né ho li mi tu ale bo ur -
če né ho ná sob ku hod no ty emis né ho li mi tu, a ich po diel z cel ko vé ho poč tu plat ných jed not li vých prie mer ných
hod nôt za deň a od za čiat ku hod no te né ho ob do bia, ak je taká po žia dav ka do dr ža nia emis né ho li mi tu ur če ná,

m) po čet plat ných a ne plat ných jed not li vých prie mer ných hod nôt a po diel ne plat ných hod nôt z cel ko vé ho času
pre vádz ky zdro ja, po čas kto ré ho pla tí po vin nos� do dr žia va� ur če ný emis ný li mit,

n) prie mer né hod no ty sta vo vých a re fe renč ných ve li čín, 
o) množ stvo emi sie zne čis �u jú cej lát ky v čle ne ní pod ¾a po plat ko vých re ži mov a úda je pot reb né na jeho vý po čet,

naj mä vá ženú prie mernú kon cen trá ciu zne čis �u jú cej lát ky, ob jem  vy pus te ných od pa do vých ply nov, množ stvo
spá le né ho pa li va pod ¾a dru hu, množ stvo vý rob ku, množ stvo inej vz�a ho vej ve li či ny,

p) úda je pot reb né na ve de nie pre vádz ko vej evi den cie pod ¾a vy hláš ky o po žia dav kách  na ve de nie pre vádz ko vej evi -
den cie zdro jov a o roz sa hu ïal ších úda jov, kto ré sú pre vádz ko va te lia zdro jov  po vin ní pos ky to va� or gá nu ochra -
ny ovzdu šia, ak sa zis�ujú kon ti nu ál nym mera ním,

q) ïal šie úda je pod ¾a do ku men tá cie a pod mie nok ur če ných sú hla som ale bo rozhodnutím.

5. Me sač ný pro to kol ob sa hu je pod ¾a po žia da viek uve dených v štvr tom bode naj mä
a) prie mer né den né hod no ty, po čnúc pr vým dňom ka len dár ne ho me sia ca v po stup nom po ra dí s ča so vým a vec -

ným ozna če ním prie mer nej den nej hod no ty, ktorá
1. nepresahuje hod notu ur če né ho emis né ho li mi tu zväč šenú o in ter val spo ¾ah li vos ti (iba ča so vé ozna če nie), ak

je ta ká po žia dav ka do dr ža nia emisné ho li mi tu ur če ná,
2. presahuje hod notu ur če né ho emis né ho li mi tu zväč šenú o in ter val spo ¾ah li vos ti, ak je ta ká po žia dav ka do dr -

ža nia emisného li mi tu ur če ná; ak po žia dav ka hod no te nia za me siac nie je ur če ná, uvá dza sa prie mer ná den -
ná hod no ta,

3. bola vypočítaná s po u žitím ne dos ta točného počtu plat ných jed not li vých prie mer ných hod nôt,
b) cel ko vý čas ustá le nej pre vádz ky a ïal šie časy pod ¾a pr vé ho bodu písm. b) v čle ne ní po dňoch a cel ko ve za me -

siac,
c) prie mer nú hod no tu za ka len dár ny me siac a jej ozna če nie, ak sa ne do dr žala po žia dav ka emis né ho li mi tu, kto rá

sa vy hod no cu je za me siac, 
d) po čet plat ných a ne plat ných prie mer ných den ných hod nôt,
e) po čet prie mer ných den ných hod nôt, kto rých hod no ta ne pre siah la určenú hod no tu emis né ho li mi tu ale bo ur -

če né ho ná sob ku hod no ty emis né ho li mi tu, a ich po diel z cel ko vé ho poč tu plat ných prie mer ných den ných hod -
nôt, ak je taká po žia dav ka do dr ža nia emis né ho li mi tu ur če ná,

f) po čet prie mer ných den ných hod nôt, kto rých hod no ta pre siah la určenú hod no tu emis né ho li mi tu ale bo ur če -
né ho ná sob ku hod no ty emis né ho li mi tu, a ich po diel z cel ko vé ho poč tu plat ných prie mer ných den ných hod nôt, 
ak je taká po žia dav ka do dr ža nia emis né ho li mi tu ur če ná,

g) úda je pod ¾a bodu 4 písm. h) až q) za ka len dár ny me siac.

6. Roč ný pro to kol ob sa hu je pod ¾a po žia da viek uve dených v štvr tom bo de naj mä
a) prie mer né hod no ty za me siac, po čnúc pr vým me sia com ka len dár ne ho roka, a ich ozna če nie v prí pa de, keï sa

ne do dr žal emis ný li mit, ak sa vy hod no cu je za me siac, 
b) prie mer nú hod no tu za rok a jej ozna če nie v prí pa de, keï sa ne do dr žal emis ný li mit, ak sa vy hod no cu je za rok,
c) cel ko vý čas ustá le nej pre vádz ky a ïal šie časy pod ¾a bodu 4 písm. b) v čle ne ní po me sia coch a cel ko ve za rok,
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d) úda je pod ¾a bodu 4 písm. f) až q) za ka len dár ny rok,
e) úda je pod ¾a bodu 5 písm. d) až f) za ka len dár ny rok.

7. Pro to ko ly z kon ti nu ál ne ho me ra nia úda jov o do dr ža ní ur če né ho emis né ho li mi tu, kto ré sa vy hod no cu jú pod ¾a
48-hodinových prie me rov ale bo ako plá va jú ci prie mer za ur če ný po čet dní, ob sa hu jú úda je pod ¾a bo dov 4 až 6
pod ¾a svoj ho výz namu. Pr vot né na me ra né úda je, kto ré zod po ve da jú hod no tám za zvo le ný čas in teg ro va nia čiast -
ko vej hod no ty a kto rých do dr ža nie sa ne hod no tí, sa v pro to ko loch ne uvá dza jú, ak nie je sú hlasom ale bo roz hod -
nu tím ur če né inak.
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BEŽ NÝ PO ČET A POD MIEN KY UR ČO VA NIA STÁ LYCH ME RA CÍCH MIEST A ROZ SAH
A POD MIEN KY VY HOD NO CO VA NIA ŠTA TIS TIC KÝCH ÚDA JOV

A DÁT O KVA LI TE OVZDU ŠIA

A. Bež ný po čet stá lych me ra cích miest na úče ly hod no te nia kva li ty ovzdu šia

Po znám ky:
1. K — kon ti nu ál ne me ra nie,  D — dis kon ti nu ál ne me ra nie, I — in di ka tív ne me ra nie.
2. Naj vy ššia oča ká va ná kon cen trá cia zne čis �u jú cej lát ky vy po čí ta ná s po u ži tím mo de lo va cích pros tried kov za in ter -

val prie me ro va nia pod ¾a bodu D vrá ta ne zoh ¾ad ne nia jest vu jú ce ho zne čis te nia z oko li tých zdro jov, kto ré sú re le -
vant né. 

B.  Bež né množ stvo emi sií zne čis �u jú cich lá tok zo zdro ja na úče ly hod no te nia kva li ty ovzdu šia

Zne čis �u jú ca lát ka/množ stvo emi sie t za rok
Oxid si ri či tý 1 750

Oxid du si či tý a oxid dus na tý (oxi dy du sí ka*) 1 000

Tuhé čas ti ce PM10 1 000

Olo vo 12,5

Pr cha vé or ga nic ké zlú če ni ny** 1 400

Ben zén 1,25

Oxid uho¾ na tý 5 000

Po ly a ro ma tic ké uh ¾o vo dí ky (ben zo(a)py rén) 0,025

Kad mium 0,125

Ar zén 0,15

Ni kel 0,5

Or tu�

Po znám ka:
*  Oxid mi du sí ka sa ro zu mie sú čet oxi du dus na té ho a oxi du du si či té ho vy jad re ných ako oxid du si či tý.
** Prí lo ha č. 7 k vy hláške Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 705/2002 Z. z. 
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Ovplyv ne ná
po pu lá cia

(v ti sí coch)

Naj vy ššia oča ká va ná kon cen trá cia

nad hor nou me dzou na
hod no te nie úrov ne

zne čis te nia ovzdu šia

me dzi hor nou a dol nou
me dzou na hod no te nie

úrov ne zne čis te nia
ovzdu šia

Metóda K, D I K, D I

0 — 49,9 1 1 1 1

50 — 99,9 2 2 1 2

100 a viac 3 3 2 3



C. Roz sah úda jov a in for má cií o me ra cej sie ti, me ra cej sta ni ci, vzor ko va cích mies tach a me ra cích tech ni kách

1. Ná zov a typ mo ni to ro va cie ho sys té mu. 
2. Pre vádz ko va te¾ mo ni to ro va cie ho sys té mu — iden ti fi kač né úda je vlast ní ka sys té mu, iden ti fi kač né úda je pre vádz -

ko va te ¾a, ak je iný ako vlast ník, iden ti fi kač né úda je a ad re sy osôb zod po ved ných za pre vádz ku sys té mu.
3. In for má cie o me ra cej sta ni ci a vzor ko va com mies te (pod ¾a výz namu), naj mä ná zov, iden ti fi kač né úda je sub jek tu

zod po ved né ho za me ra ciu sta ni cu, ak je iný ako v bode 2, úče ly mo ni to ro va nia, geo gra fic ké sú rad ni ce, iden ti fi kač -
né čís lo územ nej jed not ky, me ra né zne čis �u jú ce lát ky a ïal šie me ra né ve li či ny v ta bu¾ ko vej for me, kla si fi ká cia sta -
ni ce pod ¾a miest ne ho pros tre dia a  mor fo ló gie kra ji ny, typ sta ni ce vo vz�a hu k pre vlá da jú cim emis ným zdro jom,
roz sah mo ni to ro va nej ob las ti, si tu ač ný plán.

4. In for má cie o me tó dach a me to di kách od be ru vzo riek a me ra nia, naj mä ozna če nie a ná zov me to di ky, ná zov me ra -
cie ho za ria de nia, úda je o umies tne ní me ra cie ho mies ta, úda je o od be ro vej son de, úda je o in ter va loch me ra nia ale -
bo vzor ko va nia — ča so vý plán  od be rov vzo riek, úda je o ka lib rá cii, met ro lo gic kej nad väz nos ti, úda je o pre vádz ko -
vom sys té me a frek ven ciách kon trol a skú šok, úda je a kódy kva li ty úda jov pod ¾a spô so bu va li do va nia úda jov.

5. Špe ci fic ké úda je o me ra ných zne čis �u jú cich lát kach a spra co va ní pr vot ných úda jov, naj mä kódy me ra ných lá tok,
jed not ky, vy jad re nia ve li čín, čas prie me ro va nia a odô vod ne né ne is to ty. 

6. Špe ci fi ká cia úda jov o me ra cej sie ti, me ra cej sta ni ci, vzor ko va cích mies tach a me ra cích tech ni kách pod ¾a bo dov 1
až 5 a for mát za sie la nia úda jov v elek tro nic kej for me sú uve de né v oso bit nej tech nic kej nor me.1)

D. Pod mien ky vy hod no co va nia šta tis tic kých úda jov a dát o kva li te ovzdu šia

1. Kódy zne čis �u jú cich lá tok, in ter va ly prie me ro va nia me ra ných ve li čín a for mát za sie la nia úda jov v elek tro nic kej
for me sú uve de né v oso bit nej tech nic kej nor me.1)

2. Me ra né úda je o kva li te von kaj šie ho ovzdu šia vy jad re né ako kon cen trá cia sa šta tis tic ky vy hod no cu jú ako
a) arit me tic ký prie mer, 
b) me dián, 
c) 98 — per cen til, ak ide o me ra né ve li či ny a zne čis �u jú ce lát ky s in ter va lom prie me ro va nia 1 h a 24 h,
d) 99,9 — per cen til, ak ide o me ra né ve li či ny a zne čis �u jú ce lát ky s in ter va lom prie me ro va nia 1 h,
e) ma xi mál na hod no ta.

Úda je sa po čí ta jú pria mo z ne spra co va ných hod nôt kon cen trá cií, kto ré zod po ve da jú usta no ve ným in ter va lom
prie me ro va nia. 

Y-tý per cen til sa po čí ta zo sku toč ne na me ra ných hod nôt. Všet ky hod no ty sa zo ra dia vo vzos tup nom po ra dí: 

X1  < =  X2  < =  X3   < =   ......................  < =  Xk  < =   .........................  < =  XN-1  < =  XN

Y-tý per cen til je kon cen trá cia Xk, kde hod no ta k sa vy po čí ta pod ¾a vz�a hu

k  =  (q x N)

kde q sa rovná Y/100

N je po čet sku toč ne na me ra ných hod nôt

Hod no ta (q x N) sa za ok rúh ¾u je na naj bliž šiu hod no tu (pod ¾a poč tu plat ných miest).

3. De po zí cia síry a de po zí cia du sí ka sa vy hod no cu jú ako cel ko vá me sač ná de po zí cia. 

4. Ak ide o zne čis �u jú ce lát ky vo for me ply nov, pár, kon cen trá cia sa vz�a hu je na re fe renč né sta vo vé pod mien ky — ob -
jem pre po čí ta ný na tep lo tu 293 °K a  tlak na 101,3 kPa. Ak ide o zne čis �u jú ce lát ky via za né na čas ti ce, kon cen trá -
cia sa uvá dza za pod mie nok von kaj šie ho pros tre dia.
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1) STN 83 5510 Ochra na ovzdu šia. Od ber vzo riek a me ta ú da je na hod no te nie kva li ty von kaj šie ho ovzdu šia. Vše obec né po žia dav ky.
STN ISO 7168 Ochra na ovzdu šia. Von kaj šie ovzdu šie. Vý me na úda jov (83 5513).



5. Pod mien ka  vý po čtu 1-hodinových, 8-hodinových a 24-hodinových hod nôt z úda jov s krat ším in ter va lom prie me -
ro va nia je pre
a) 1-hodinové hod no ty — naj me nej 75 % plat ných úda jov za krat ší in ter val,
b) 8-hodinové hod no ty — naj me nej 6 plat ných ho di no vých úda jov,
c) 24-hodinové  hod no ty — naj me nej 13 plat ných ho di no vých úda jov, pri čom ne smie chý ba� viac ako 6 po sebe

idú cich ho di no vých hod nôt (kód N).

6. Pod mien ka vý po čtu šta tis tic kých pa ra met rov je pre
a) prie mer a me dián — naj me nej 50 % plat ných úda jov,
b) per cen ti ly 98, 99,9 a ma xi mál na hod no ta — naj me nej 75 % plat ných úda jov,
c) po mer me dzi poč tom plat ných úda jov pre dve uva žo va né roč né ob do bia ne smie by� vyš ší než 2; roč ný mi ob do -

bia mi sú zima — od ja nu ára do mar ca vrá ta ne a od ok tób ra do de cem bra vrá ta ne a leto — od ap rí la do sep tem bra
vrá ta ne.
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409

V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky

z 19. sep tem bra 2003,

kto rou sa usta no vu jú emis né li mi ty, tech nic ké po žia dav ky a vše obec né pod mien ky
pre vádz ko va nia zdro jov a ich za ria de ní, v kto rých sa po u ží va jú or ga nic ké roz púš �ad lá 

Mi nis ter stvo ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub -
li ky pod ¾a § 41 ods.1 písm. a) a j) zá ko na č. 478/ 2002
Z. z. o ochra ne ovzdu šia a kto rým sa do pĺ ňa zá kon
č. 401/1998 Z. z. o po plat koch za zne čis �o va nie ovzdu -
šia v zne ní ne skor ších pred pi sov (zá kon o ov zdu ší)
usta no vu je:

§ 1

Táto vy hláš ka usta no vu je emis né li mi ty, tech nic ké
po žia dav ky a vše obec né pod mien ky pre vádz ko va nia
zdro jov a ich za ria de ní, v kto rých sa po u ží va jú or ga nic -
ké roz púš �ad lá s cie ¾om zní ži� pria me a ne pria me účin -
ky emi sií pr cha vých or ga nic kých zlú če nín na ovzdu šie.

§ 2

Na úče ly tej to vy hláš ky sa ro zu mie 
a) za ria de ním sta cio nár na tech nic ká jed not ka, v kto -

rej sa vy ko ná va jed na ale bo viac čin nos tí, kto ré sú
uve de né v prí lo he č.1 a sú pre vádz ko va né s roč nou
spot re bou roz púš �a diel vyš šou, ako je pra ho vá
hod no ta uve de ná v prí lo he č. 2 a všet ky ostat né
pria mo pri dru že né čin nos ti, kto ré tech nic ky sú vi -
sia s čin nos �a mi vy ko ná va ný mi na ur če nom mies te 
a kto ré môžu ma� vplyv na emi sie,

b) jest vu jú cim za ria de ním za ria de nie, kto ré bolo uve -
de né do pre vádz ky ale bo pre kto ré sa za ča lo ko na -
nie o vy da nie sú hla su na po vo le nie stav by do
31. mar ca 2001 a kto ré bolo uve de né do pre vádz -
ky do 31. mar ca 2002,

c) no vým za ria de ním za ria de nie, pre kto ré sa za ča lo
ko na nie o vy da nie sú hla su na po vo le nie stav by od
1. ap rí la 2001 ale bo pre kto ré sa za ča lo ko na nie
o vy da nie sú hla su na po vo le nie stav by do 31. mar -
ca 2001, ale kto ré sa uvied lo do pre vádz ky od 1. ap -
rí la 2002,

d) pod stat nou zme nou
1. pre za ria de nia s roč nou spot re bou roz púš �a diel

men šou ako 10 ton je zvý še nie me no vi tej ka pa ci ty 
ale bo vý ko nu, kto ré spô so bí zvý še nie emi sií pr -
cha vých or ga nic kých  zlú če nín o viac ako 25 %, 

2. pre ostat né za ria de nia je zvý še nie me no vi tej ka -
pa ci ty ale bo vý ko nu, kto ré spô so bí zvý še nie emi -
sií pr cha vých or ga nic kých zlú če nín o viac ako
10 %,

3. kaž dá ïal šia zme na, kto rá môže ma� výz namný
ne ga tív ny vplyv na zdra vie oby va te¾ stva ale bo na
ži vot né pros tre die,

e) emi siou vy púš �a nie pr cha vých or ga nic kých zlú če -
nín zo za ria de nia do ži vot né ho pros tre dia,

f) fu gi tív ny mi emi sia mi aké ko¾ vek emi sie pr cha vých
or ga nic kých zlú če nín, ok rem emi sií v od pa do vých
ply noch, vy púš �a ných do ovzdu šia, pôdy a vody
a roz púš �ad lá, kto ré ob sa hu jú vý rob ky, ak v prí lo -
he č. 2 nie je usta no ve né inak; pat ria sem ne za chy -
te né emi sie, kto ré sa do sta nú do von kaj šie ho  pro -
stredia cez okná, dve re, vet ra cie a iné po dob né
ot vo ry,

g) od pa do vý mi plyn mi ply ny, kto ré ob sa hu jú pr cha vé
or ga nic ké zlú če ni ny ale bo iné zne čis �u jú ce lát ky
vy púš �a né do ovzdu šia ko mí nom ale bo vý du chom
a zo za ria de nia na ob me dzo va nie emi sií; ob je mo vé
prie to ky sa vy jad ru jú v m3.h-1 za štan dard ných sta -
vo vých pod mie nok, 

h) cel ko vý mi emi sia mi sú čet fu gi tív nych emi sií a emi -
sií v od pa do vých ply noch,

i) emis ným li mi tom hmot nos� pr cha vých or ga nic -
kých zlú če nín vy jad re ná vo vz�a hu k špe ci fic kým
pod mien kam, naj mä ku kon cen trá cii, per cen tu ál -
ne mu po dielu ale bo hmot nos ti emi sií za  štandar -
dných sta vo vých pod mie nok, kto rá ne smie by� pre -
kro če ná po čas jed né ho ale bo via ce rých ob do bí, 

j) lát kou aký ko¾ vek che mic ký pr vok ale bo jeho zlú če -
ni ny v sta ve, v akom sa vy sky tu jú v prí ro de ale bo
vy ro be né v prie mys le v tu hom, te ku tom ale bo plyn -
nom sku pen stve,

k) prí prav kom zmes ale bo roz tok, kto rý po zos tá va
z dvoch lá tok ale bo via ce rých lá tok,

l) or ga nic kou zlú če ni nou aká ko¾ vek zlú če ni na, kto rá
ob sa hu je v mo le ku le naj me nej je den atóm uh lí ka
a je den atóm ale bo viac ató mov vo dí ka, ha lo gé nov,
kys lí ka, síry, fos fo ru, kre mí ka ale bo du sí ka ok rem
oxi dov uh lí ka a an or ga nic kých uh li či ta nov a hyd -
ro gé nuh li či ta nov,

m) pr cha vou or ga nic kou zlú če ni nou aká ko¾ vek or ga -
nic ká zlú če ni na, kto rá má pri tep lo te 293,15 K tlak
pár 0,01 kPa a viac, ale bo kto rá má zod po ve da jú cu
pr cha vos� za kon krét nych pod mie nok po u ži tia; za
pr cha vú or ga nic kú zlú če ni nu sa po va žu jú aj frak -
cie kre o zo tu, kto ré pre vy šu jú túto hod no tu tla ku
pár pri tep lo te 293,15 K, 

n) or ga nic kým roz púš �ad lom aká ko¾ vek pr cha vá or -
ga nic ká zlú če ni na, kto rá samo stat ne ale bo v kom -
bi ná cii s iný mi či nid la mi bez jej che mic kej zme ny
roz púš �a su ro vi ny, vý rob ky ale bo od pa do vé lát ky
ale bo sa po u ží va ako čis tia ci pros trie dok na roz -
púš �a nie zne čis �u jú cich lá tok, ako roz púš �ad lo,
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dis perz né mé dium, pros trie dok na úpra vu vis ko zi -
ty ale bo na úpra vu po vrcho vé ho na pä tia, zmäk čo -
vad lo ale bo ako kon zer vač ný pros trie dok, 

o) ha lo gé no va ným or ga nic kým roz púš �ad lom or ga -
nic ké roz púš �ad lo, kto ré ho mo le ku la ob sa hu je mi -
ni mál ne je den atóm bró mu, chló ru, flu ó ru ale bo
jódu,

p) ná te ro vou lát kou aký ko¾ vek prí pra vok vrá ta ne
všet kých or ga nic kých roz púš �a diel ale bo prí prav -
kov, kto ré ob sa hu jú or ga nic ké roz púš �ad lá pot reb -
né na ich po u ži tie, kto rý sa po u ží va na vy tvo re nie
de ko ra tív ne ho, ochran né ho ale bo iné ho funk čné ho 
efek tu na po vrchu,

q) le pid lom aký ko¾ vek prí pra vok vrá ta ne všet kých or -
ga nic kých roz púš �a diel a prí prav kov, kto ré ob sa -
hu jú or ga nic ké roz púš �ad lá pot reb né na ich po u ži -
tie, kto rý sa po u ží va na zle pe nie jed not li vých čas tí
vý rob ku,

r) tla čia ren skou far bou aký ko¾ vek prí pra vok vrá ta ne
všet kých or ga nic kých roz púš �a diel a prí prav kov,
kto ré ob sa hu jú or ga nic ké roz púš �ad lá pot reb né na
ich po u ži tie, kto rý sa po u ží va pri tla čia ren skej čin -
nos ti na vy tla če nie tex tu ale bo ob ráz kov na daný
po vrch,

s) la kom prie svit ná ná te ro vá lát ka,
t) spot re bou cel ko vý vstup or ga nic kých roz púš �a diel

do za ria de nia za ka len dár ny rok ale bo za iné
12-me sač né ob do bie, zní že ný o všet ky pr cha vé or -
ga nic ké zlú če ni ny, kto ré sú re ge ne ro va né na úče ly
opä tov né ho vy u ži tia,

u) vstu pom množ stvo or ga nic kých roz púš �a diel a ich
množ stvo v prí prav koch, kto ré sa po u ži jú pri da nej
čin nos ti vrá ta ne roz púš �a diel re cyk lo va ných vnút -
ri ale bo mimo za ria de nia a kto ré sa za po čí ta va jú
vždy, keï sú po u ži té pri vy ko ná va ní da nej čin nos ti,

v) opä tov ným po u ži tím or ga nic kých roz púš �a diel po -
u ži tie re ge ne ro va ných or ga nic kých roz púš �a diel zo
za ria de nia na aké ko¾ vek tech nic ké ale bo ko merč né 
po u ži tie vrá ta ne ich po u ži tia ako pa li va, ok rem ich
de fi ni tív ne ho zneš kod ne nia ako od pa du,

w) pra ho vou hod no tou spot re by roz púš �ad la pro jek -
to va ná spot re ba, pod ¾a kto rej sa za ra ïu jú za ria de -
nia a čin nos ti do sku pín, pre kto ré sú ur če né emis -
né li mi ty, 

x) hmot nost ným to kom množ stvo uvo¾ ne ných pr cha -
vých or ga nic kých zlú če nín v jed not kách hmot nos ti
za ho di nu,

y) me no vi tou ka pa ci tou ma xi mál na hmot nos� or ga -
nic kých roz púš �a diel, kto ré vstu pu jú do za ria de nia 
v prie me re za je den deň, ak je za ria de nie pre vádz -
ko va né za pod mie nok nor mál nej pre vádz ky pri plá -
no va nom vý ko ne,

z) bež nou pre vádz kou celý čas pre vádz ky za ria de nia
ale bo čin nos ti ok rem ná be hu a od sta vo va nia pre -
vádz ky a údrž by za ria de nia,

aa) štan dard ný mi sta vo vý mi pod mien ka mi tep lo ta
273,15 K a tlak 101,3 kPa, 

bb) ria de ný mi pod mien ka mi pre vádz ko vé pod mien ky,
pri kto rých sa uvo¾ ne né pr cha vé or ga nic ké zlú če ni -
ny od vá dza jú nú te ným �a hom do ko mí na ale bo vý -
du chu, ale bo do za ria de nia na ob me dzo va nie emi -
sií a keï ne do chá dza k fu gi tív nym emi siám,

cc) prie me rom za 24 ho dín arit me tic ký prie mer všet -
kých plat ných od čí ta ní zís ka ných za 24-hodinové
ob do bie nor mál nej pre vádz ky,

dd) ná be hom a od sta vo va ním pre vádz ky úko ny, kto rý -
mi sa čin nos ti, za ria de nia ale bo ná dr že uvá dza jú
do pre vádz ky ale bo do sta vu ne čin nos ti; pra vi del ne 
os ci lu jú ce fázy sa ne po va žu jú za ná beh a od sta vo -
va nie.

§ 3

Lát ky a prí prav ky sa na úče ly tej to vy hláš ky v zá vis -
los ti od ob sa hu pr cha vých or ga nic kých zlú če nín čle nia
na

a) lát ky, kto ré sú kla si fi ko va né pod ¾a oso bit né ho
predpisu1) ako kar ci no gé ny, mu ta gé ny ale bo ako
lát ky po ško dzu jú ce rep ro duk ciu nie ktorou z R viet
R45, R46, R49, R60 a R61,

b) ha lo gé no va né or ga nic ké zlú če ni ny, kto ré sú kla si -
fi ko va né pod ¾a oso bit né ho pred pi su1) R ve tou R40,

c) or ga nic ké zlú če ni ny, kto ré nie sú uve de né v pís me -
nách a) a b).

§ 4

(1) Nové za ria de nie musí spĺ ňa� 
a) emis né li mi ty pre pr cha vé or ga nic ké zlú če ni ny

v od pa do vých ply noch a emis né li mi ty pre fu gi tív ne
emi sie ale bo emis né li mi ty pre cel ko vé emi sie  po -
d¾a pra ho vých hod nôt spot re by roz púš �a diel a vše -
obec né pod mien ky pre vádz ko va nia, ale bo

b) po žia dav ky re dukč né ho plá nu. 

(2) Pra ho vé hod no ty spot re by roz púš �a diel, vše obec -
né pod mien ky pre vádz ko va nia za ria de nia a emis né li -
mi ty pr cha vých or ga nic kých zlú če nín sú uve de né v prí -
lo he č. 2.

(3) Po žia dav ky re dukč né ho plá nu sú uve de né v prí lo -
he č. 3.

(4) Uplat ňo va nie vše obec ných emis ných limitov2) pre
iné ako pr cha vé or ga nic ké zlú če ni ny nie je to u to vy -
hláš kou dotk nu té.

(5) Pre za ria de nia, kto ré vy púš �a jú do ovzdu šia fu gi -
tív ne emi sie, pla tia emis né li mi ty pre fu gi tív ne emi sie
pod ¾a prí lo hy č. 2; ak pri da nom za ria de ní bola po u ži tá
naj lep šia do stup ná tech ni ka a ak sa pre u ká že, že emis -
né li mi ty pre fu gi tív ne emi sie ne mož no z h¾a di ska tech -
nic kých a eko no mic kých mož nos tí do siah nu�, mož no
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1) Prí lo ha č. 3 vý no su Mi nis ter stva hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky č. 2/2002 Z. z. na vy ko na nie zá ko na č. 163/2001 Z. z. o che mic kých
lát kach a che mic kých prí prav koch (ozná me nie č. 384/2002 Z. z.).

2) Vy hláš ka Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 706/2002 Z. z. o zdro joch zne čis �o va nia ovzdu šia, o emis ných li mi -
toch, o tech nic kých po žia dav kách a vše obec ných pod mien kach pre vádz ko va nia, o zo zna me zne čis �u jú cich lá tok, o ka te go ri zá cii zdro jov
zne čis �o va nia ovzdu šia a o po žia dav kách za bez pe če nia roz pty lu emi sií zne čis �u jú cich lá tok v zne ní vy hláš ky Mi nis ter stva ži vot né ho  pro -
stredia Slo ven skej republiky č. 410/2003 Z. z.



po vo li� vý nim ku z ur če ných emis ných li mi tov za pred -
po kla du, že ne vznik ne výz namné ri zi ko ohroz e nia zdra -
via ¾udí a ži vot né ho pros tre dia. 

 (6) Čin nos tiam, pri kto rých ne mož no od vá dza� emi -
sie or ga nic kých lá tok za ria de ných pod mie nok, mož no
po vo li� vý nim ku z uplat ňo va nia po žia da viek uve de -
ných v prí lo he č. 2, ak je táto mož nos� uve de ná v tej to
prí lo he; v ta komto prí pa de sa musí pre u ká za�, že bola
po u ži tá naj lep šia do stup ná tech ni ka a musí sa po stu -
po va� pod ¾a re dukč né ho plá nu uve de né ho v prí lo he č. 3. 

 (7) Ak sa re dukč ný plán ne up lat ňu je, mu sí kaž dé
za ria de nie na ob me dzo va nie emi sií, kto ré bolo uve de né 
do pre vádz ky od 1. ap rí la 2002, spĺ ňa� emis né li mi ty
uve de né v prí lo he č. 2 odo dňa na do bud nu tia plat nos ti
Zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej
únii a Eu róp skym spo lo čen stvám. 

 (8) Lát ky ale bo prí prav ky uve de né v § 3 písm. a) mu -
sia by� v čo naj väč šom roz sa hu a v čo naj krat šom čase
na hra de né me nej škod li vý mi lát ka mi ale bo prí prav ka -
mi.

 (9) Pri hmot nost nom toku pr cha vých or ga nic kých
zlú če nín uve de ných v § 3 písm. a) 10 g.h-1 a vyš šom ne -
smie cel ko vá kon cen trá cia tých to lá tok v od pa do vých
ply noch za štan dard ných sta vo vých pod mie nok pre -
kro či� 2 mg.m-3. 

(10) Pri hmot nost nom toku pr cha vých or ga nic kých
zlú če nín uve de ných v § 3 písm. b) 100 g.h-1 a vyš šom
ne smie cel ko vá kon cen trá cia tých to lá tok v od pa do -
vých ply noch za štan dard ných sta vo vých pod mie nok
pre kro či� 20 mg.m-3, ak to v prí lo he č. 2 nie je uve de né
inak.

(11) Ak to tech nic ké a eko no mic ké pod mien ky umož -
ňu jú, pr cha vé or ga nic ké zlú če ni ny uve de né v § 3 písm.
a) a b) sa mu sia zo za ria de nia od vá dza� za ria de ných
pod mie nok. 

(12) Jest vu jú ce za ria de nie musí za bez pe či� emis né li -
mi ty uve de né v od se koch 9 a 10 v čo naj krat šom čase. 

(13) Po čas ná be hu a od sta vo va nia pre vádz ky je  po -
trebné pri ja� opat re nia na mi ni ma li zá ciu emi sií. 

(14) Emis né li mi ty uve de né v od se koch 9 a 10 pla tia
ne zá vis le od uplat ňo vania re dukč né ho plá nu a emis -
ných li mi tov uve de ných v od se ku 16. 

(15) Pre za ria de nie, v kto rom sa vy ko ná va jú dve čin -
nos ti ale bo viac čin nos tí, z kto rých kaž dá čin nos� pre -
sa hu je pra ho vé hod no ty uve de né v prí lo he č. 2, sa musí 
za bez pe či�

a) pre lát ky špe ci fi ko va né v § 3 písm. a) a b) spl ne nie
emis ných li mi tov pod ¾a od se ku 7 pre kaž dú čin nos� 
zvláš�,

b) pre všet ky ostat né lát ky 
1. spl ne nie emis ných li mi tov pod ¾a od se ku 1 písm. a)

pre kaž dú čin nos� zvláš� ale bo
2. aby cel ko vé emi sie ne pre siah li hod no tu, kto rá by

zod po ve da la pod mien ke uve de nej v pís me ne b1).

(16) Emis né li mi ty pre od pa do vé ply ny uve de né v prí -

lo he č. 2 za pred po kla du, že cel ko vé emi sie uve de né
v prí lo he č. 2 ne bu dú pre kro če né, ne pla tia do 31. mar -
ca 2013 pre jest vu jú ce za ria de nia, v kto rých sú in šta lo -
va né za ria de nia na ob me dzo va nie emi sií, u kto rých
kon cen trá cia pr cha vých uh ¾o vo dí kov v od pa do vých
ply noch vy jad re ná ako cel ko vý or ga nic ký uh lík ne pre -
kro čí hod no tu

a) 50 mg.m,-3 ak ide o spa ¾o va nie pri pre po čte na su -
chý plyn, štan dard né sta vo vé pod mien ky a ob sah
kys lí ka 17 %, 

b) 150 mg.m,-3 ak ide o iné za ria de nia na ob me dzo va -
nie emi sií. 

§ 5

(1) Pre vádz ko va te¾ za ria de nia pre u ka zu je
a) do dr ža nie emis ných li mi tov pre od pa do vé ply ny,

emis ných li mi tov pre fu gi tív ne emi sie a emis ných
li mi tov pre cel ko vé emi sie,

b) spl ne nie po žia da viek re dukč né ho plá nu,
c) spl ne nie po žia da viek pod ¾a § 4 ods. 5 a 6. 

(2) Do dr ža nie po žia da viek pod ¾a od se ku 1 sa pre u ka -
zu je na zá kla de roč nej bi lan cie roz púš �a diel; po pod -
stat nej zme ne za ria de nia sa musí oso bit ne pre u ká za�
do dr ža nie pod mie nok pod ¾a od se ku 1. 

(3) Pos tup vy pra co va nia roč nej bi lan cie roz púš �a diel
je uve de ný v prí lo he č. 4.

(4) Me ra nie emi sií v od pa do vých ply noch sa vy ko ná va
a) kon ti nu ál ne, ak hmot nost ný tok cel ko vé ho or ga -

nic ké ho uh lí ka v od pa do vých ply noch zo za ria de -
nia na ob me dzo va nie emi sií je vyš ší ako 10 kg.h-1,

b) dis kon ti nu ál ne, ak ide o ostat né prí pa dy v in ter va -
loch pod ¾a oso bit né ho pred pi su.3)

(5) Emis ný li mit pri kon ti nu ál nom opráv ne nom me -
ra ní sa na úče ly tej to vy hláš ky po va žu je za do dr ža ný,
ak sú sú čas ne spl ne né tie to po žia dav ky:

a) žiad na va li do va ná prie mer ná hod no ta za 24 ho dín
pre vádz ky ne pre siah ne hod no tu emis né ho li mi tu a 

b) žiad na va li do va ná ho di no vá prie mer ná hod no ta
ne pre siah ne 1,5-násobok hod no ty emis né ho li mi -
tu. 

(6) Emis ný li mit pri dis kon ti nu ál nom opráv ne nom
me ra ní sa na úče ly tej to vy hláš ky po va žu je za do dr ža -
ný, ak sú sú čas ne spl ne né tie to po žia dav ky: 

a) arit me tic ký prie mer naj me nej z troch jed not li vých
me ra ní ne pre siah ne hod no tu emis né ho li mi tu, 

b) žiad ny ho di no vý prie mer ne pre siah ne 1,5-násobok 
hod no ty emis né ho li mi tu.

(7) Do dr ža nie emis ných li mi tov pod ¾a § 4 ods. 9 a 10
sa pre u ka zu je ako sú čet hmot nost ných kon cen trá cií
jed not li vých or ga nic kých zlú če nín. V ostat ných prí pa -
doch sa do dr ža nie emis né ho li mi tu pre u ka zu je ako
hmot nos� pr cha vých or ga nic kých zlú če nín vy jad re ná
ako cel ko vý or ga nic ký uh lík, ak v prí lo he č. 2 nie je uve -
de né inak.

(8) Ak je to tech nic ky opod stat ne né, môžu sa k od pa -
do vým ply nom pri dá va� chla dia ce ale bo zrie ïo va cie
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ply ny. Pri vy hod no co va ní vý sled kov me ra ní sa na úče ly
pre u ká za nia do dr ža nia ur če ných emis ných li mi tov
mu sia chla dia ce ale bo zrie ïo va cie ply ny od po čí ta�.

(9) Pre u ka zo va nie do dr ža nia emis ných li mi tov me ra -
ním pod ¾a od se kov 4 až 6 sa ne mu sí vy ko ná va�, ak sa
spl ne nie emis ných li mi tov za bez pe ču je iný mi opat re -
nia mi, ako je kon co vé od lu čo va cie za ria de nie ale bo iná
zod po ve da jú ca tech no ló gia zni žo va nia po dielu pr cha -
vých or ga nic kých zlú če nín v od pa do vom ply ne.

§ 6

(1) V rám ci sú hrnu vy bra ných úda jov pre vádz ko vej
evidencie4) pre vádz ko va te lia za ria de ní pred kla da jú 

a) ozna mo va cí list použí va te ¾a or ga nic kých roz púš �a -
diel,

b) roč nú bi lan ciu roz púš �a diel pod ¾a prí lo hy č. 4,
c) ozná me nie o zá me re po stu po va� pod ¾a prí lo hy č. 3

a re dukč ný plán. 

(2) Ozna mo va cí list použí va te ¾a or ga nic kých roz púš -
�a diel je uve de ný v prí lo he č. 5.

§ 7

(1) Pre nové za ria de nie, pre kto ré sa za ča lo ko na nie
o vy da nie sú hla su na po vo le nie stav by do 15. októbra
2003, pla tia usta no ve nia § 4 a 5 odo dňa na do bud nu tia 
plat nos ti Zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky

k Eu róp skej únii a Eu róp skym spo lo čen stvám, ak to
v prí lo he č. 2 nie je uve de né inak.

(2) Pre jest vu jú ce za ria de nia pla tia usta no ve nia § 4
a 5 od 1. no vem bra 2007.

(3) Ak bude pre vádz ko va te¾ jest vu jú ce ho za ria de nia
uplat ňo va� po žia dav ky re dukč né ho plá nu pod ¾a prí lo -
hy č. 3, musí o to po žia da� do 31. ok tób ra 2005.

(4) Pre vádz ko va te¾ jest vu jú ce ho za ria de nia pred lo ží
ozna mo va cí list použí va te ¾a or ga nic kých roz púš �a diel
a roč nú bi lan ciu roz púš �a diel prvý raz za rok 2004.

(5) Ak sa na jest vu jú com za ria de ní vy ko ná pod stat ná
zme na, pla tia pre zme ne nú čas� za ria de nia po žia dav ky
usta no ve né pre nové za ria de nia. Ak cel ko vé emi sie zo
za ria de nia ne pre siah nu emi sie zod po ve da jú ce emis -
ným li mi tom plat ným pre nové za ria de nie, po va žu je sa
celé za ria de nie za jest vu jú ce za ria de nie. 

(6) Pre jest vu jú ce za ria de nia uve de né v bo doch 1, 9 až 
16 prí lo hy č. 2 pla tia vše obec né emis né li mi ty a vše -
obec né pod mien ky pre vádz ko va nia pod ¾a oso bit né ho
predpisu5) do 31. ok tób ra 2007.

(7) Pre jest vu jú ce za ria de nia uve de né v bo doch 2 až 8
prí lo hy č. 2 pla tia emis né li mi ty a vše obec né pod mien -
ky pre vádz ko va nia pod ¾a prí lo hy č. 6 do 31. ok tób ra
2007.

§ 8

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 15. ok tób ra 2003.

Lás zló Mik lós v. r.
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4) § 19 ods. 1 písm. d) zá ko na č. 478/2002 Z. z. o ochra ne ovzdu šia a kto rým sa do pĺ ňa zá kon č. 401/1998 Z. z. o po plat koch za zne čis �o va nie
ovzdu šia v zne ní ne skor ších pred pi sov (zá kon o ov zdu ší).
§ 4 ods. 1 vy hláš ky Minis terstva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 200/1999 Z. z. o po žia dav kách na ve de nie pre vádz ko vej evi -
den cie zdro jov zne čis �o va nia a o roz sa hu ïal ších úda jov, kto ré sú pre vádz ko va te lia zdro jov zne čis �o va nia po vin ní pos ky to va� or gá nu
ochra ny ovzdu šia.

5) Vy hláška Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 706/2002 Z. z. v zne ní vy hláš ky č. 410/2003 Z. z.



ZOZ NAM ČIN NOS TÍ

I. Po ly gra fia

Kaž dá čin nos� sú vi sia ca s rep ro duk ciou tex tu ale bo ob ráz kov, pri ktorej sa vy u ží va tla čo vá for ma ob ra zu ale bo tex -
tu, pri kto rej sa tla čia ren ská far ba na ná ša na aký ko¾ vek druh po vrchu. Pro ces za hr ňu je aj sú vi sia ce po stu py, vý ro bu
tla čia ren skej for my a jej pre nos,  la ko va nie, na tie ra nie a la mi no va nie. 

Po ly gra fic ké  pro ce sy

1. Fle xo gra fia — tla čia ren ská čin nos�, kto rá ako no sič ob ra zu vy u ží va gumu ale bo elas tic ké fo to po ly mé ry a pri kto rej
sú tla čia ce plo chy nad ne tla čia ci mi plo cha mi, za po u ži tia kva pal ných tla čia ren ských fa rieb, kto ré sa su šia od pa -
ro va ním.

2. Te pel ná of se to vá ro tač ná ko tú čo vá tlač za po u ži tia fa rieb schnú cich tep lom, vy u ží va jú ca no sič rep ro duk cie, pri
ktorej sú tla čia ca a ne tla čia ca plo cha v tej is tej ro vi ne, pri čom  ma te riál, na kto rý sa tla čí, je po dá va ný do stro ja
z ko tú ča, a nie for mou samo stat ných hár kov. Ne tla čia ca plo cha je hyd ro fi li zo va ná tak,  aby na sá va la vodu a  ne -
pri jí ma la  far bu. Tla čia ca plo cha je upra ve ná tak, aby pri jí ma la a pre ná ša la far bu na po vrch, na kto rý sa tla čí.
K od pa ro va niu do chá dza v su šia com tu ne li, kde sa na su še nie tla če né ho ma te riá lu po u ží va tep lý vzduch.

3. La mi no va nie spo je né  s tla čou — spá ja nie dvoch ale bo via ce rých fle xi bil ných ma te riá lov, aby sa vy tvo ri li vrst vy.

4. Pub li kač ná ro tač ná hĺbko tlač — ro tač ná hĺbko tlač po u ží va ná na tla če nie ča so pi sov,  bro žúr, ka ta ló gov  ale bo po -
dob ných  pro duk tov za po u ži tia tla čia ren ských fa rieb na báze to lu é nu.

5. Ro tač ná hĺbko tlač — tlač, pri kto rej sa po u ží va val co vý no sič ob ra zu, pri ktorej je tla čia ca plo cha pod ne tla čia cou
plo chou, za po u ži tia te ku tých tla čia ren ských fa rieb schnú cich vy pa ro va ním. Prie hl bi ny sú vy pl ne né far bou
a zvyš ná far ba sa z ne tla čia cej plo chy od strá ni skôr, ako sa po vrch, na kto rý sa má tla či�, do sta ne do kon tak tu
s val com a na sa je far bu z prie hl bi niek.

6. Ro tač ná sie �ot lač — ko tú čo vá tlač, pri kto rej sa far ba do stá va na po vrch, na kto rom má by� vy tla če ná tak, že sa pre -
tla čí cez pó ro vi tý no sič ob ra zu, pri kto rom je tla čia ca plo cha ot vo re ná a ne tla čia ca plo cha je od de le ná a po u ží va jú 
sa te ku té far by schnú ce vy pa ro va ním. Ko tú čo vé po dá va nie zna me ná, že ma te riál, na kto rý sa tla čí, sa do stro ja
po dá va z ko tú ča, a nie for mou jed not li vých hár kov.

7. La ko va nie — čin nos�, pri kto rej sa lak ale bo le pid lo na ná ša na fle xi bil ný ma te riál na účely ne skor šie ho uzav re tia 
oba lo vé ho ma te riá lu. 

II. Od mas �o va nie a čis te nie po vrchov

Kaž dá čin nos� ok rem su ché ho che mic ké ho  čis te nia, pri kto rej sa po u ží va jú or ga nic ké roz púš �ad lá na od strá ne nie
zne čis te nia z po vrchu ma te riá lu vrá ta ne od mas �o va nia. Čis te nie po zos tá va jú ce z via ce rých kro kov pred ale bo po
skon če ní akej ko¾ vek inej čin nos ti sa po va žu je za jed nu čin nos�. Táto čin nos� sa ne tý ka čis te nia tech nic ké ho za ria de -
nia, ale len čis te nia po vrchu vý rob kov.

III. Che mic ké čis te nie (čis te nie za su cha)

Kaž dá prie my sel ná ale bo ko merč ná čin nos�, pri kto rej sa v za ria de ní po u ží va jú pr cha vé or ga nic ké zlú če ni ny na
čis te nie ode vov,  by to vé ho tex ti lu a po dob né ho spot re bi te¾ ské ho to va ru ok rem ruč né ho od stra ňo va nia škvŕn a f¾a kov 
v tex til nom a odev nom prie mys le.

IV. Na ná ša nie ná te rov

Kaž dá čin nos�, pri kto rej sa ap li ku je jed na ale bo viac sú vis lých vrs tiev ná te ru na

a) nové autá,

b) ka bí ny ná klad ných auto mo bi lov,

c) do dáv ko vé a ná klad né auto mo bi ly,

d) auto bu sy, tro lej bu sy,

e) vleč né vozy (prí ve sy, traj le ry),

f) po vrchy ko vov a plas tov vrá ta ne po vrchov lie ta diel, lodí, ko ¾a jo vých vo zov a pod.,
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g) dre ve né po vrchy,

h) po vrchy tex tí lií, tka nín, fó lií a pa pie ro vé po vrchy s vý nim kou po ly gra fie,

i) kožu.

V. Pre strie ka va nie vo zi diel — auto op ra vár stvo

Kaž dá prie my sel ná ale bo ko merč ná čin nos� vo for me na tie ra nia a s tým sú vi sia ce ho od mas �o va nia pri

a) na tie ra ní cest ných vo zi diel ale bo ich čas tí, kto ré sa vy ko ná va ako sú čas� op ra vy vo zid la, kon zer vá cie ale bo de ko -
rá cie mimo vý rob ných za ria de ní,

b) pô vodnom na tie raní cest ných vo zi diel ale bo ich čas tí ma te riál mi ur če ný mi na  po vrcho vú úpra vu, ak sa táto čin -
nos� vy ko ná va mimo pô vod nej vý rob nej lin ky,

c) na tie raní prí ve sov (vrá ta ne ná ve sov). 

Ne pat rí sem na ná ša nie sub strá tov s ob sa hom ko vov za po mo ci elek tro fo re tic kých a che mic kých na ná ša cích tech -
ník (na ná ša nie strie ka ním ale bo roz pra šo va ním). Ak je sú čas �ou na tie ra nia aj po tlač na ten istý po vrch bez oh¾a du
na to, aká tech ni ka sa po u ži je, po tom sa táto po tlač po va žu je za sú čas� na tie ra nia. Tla čia ren ské čin nos ti,  kto ré sú
vy ko ná va né ako samo stat ná čin nos�, do uve de ných čin nos tí ne pat ria. 

VI. Na tie ra nie pá sov a zvit kov

Kaž dá čin nos�, pri kto rej sa na  sto če nú ale bo zvi nu tú oce¾, ne hr dza ve jú cu oce¾, oce¾ s na ne se nou vrst vou, zlia ti ny
medi a hli ní ko vý pás kon ti nu ál ne na ná ša sú vis lý film ná te ro vej lát ky ale bo la mi ná tu.

VII. Na tie ra nie na ví ja ných  drô tov

Kaž dá čin nos� sú vi sia ca s po �a ho va ním ko vo vých vo di čov po u ží va ných na na ví ja nie cie vok v trans for má to -
roch, mo to roch a pod.

VIII. Na ná ša nie le pid la

Kaž dá čin nos�, pri kto rej sa le pid lo ap li ku je na ne ja kú plo chu ok rem na ná ša nia le pid la a la mi no va nia, kto rá je
spo je ná s tla čia ren ský mi čin nos �a mi.

IX. Vý ro ba obu vi

Kaž dá čin nos� na vý ro bu ce lej obu vi ale bo čas tí obu vi.

X. Vý ro ba ná te ro vých lá tok, la kov, tla čia ren ských fa rieb a le pi diel

Vý ro ba  uve de ných ko neč ných pro duk tov a me dzi pro duk tov, ak sa vy rá ba jú na tom is tom mies te zmie ša ním far -
bív, ži víc a ad héz nych ma te riá lov s or ga nic ký mi roz púš �ad la mi ale bo iný mi no sič mi vrá ta ne pro ce su dis per gov ania
a prí prav ných  pred dis per gač ných ak ti vít, vrá ta ne úprav vis ko zi ty, fa reb ných od tie ňov a pl ne nia ko neč ných pro duk -
tov do oba lov.

XI. Vý ro ba far ma ce u tic kých vý rob kov

Che mic ká syn té za, fer men tá cia (kva se nie), ex tra kcia, prí pra va a ko neč ná úpra va far ma ce u tic kých vý rob kov a vý -
ro ba me dzi pro duk tov, ak sa vy rá ba jú na tom is tom mies te.

XII. Vý ro ba a spra co va nie gu my

Mie ša nie, mle tie, li so va nie, pre tlá ča nie a vul ka ni zá cia prí rod né ho ale bo syn te tic ké ho ka u ču ku a všet ky po moc né
čin nos ti sú vi sia ce so spra co va ním prí rod né ho ale bo syn te tic ké ho ka u ču ku na ho to vé vý rob ky.

XIII. Ex tra kcia rast lin ných ole jov a ži vo číš nych tu kov a ra fi ná cia rast lin ných ole jov

Kaž dá čin nos�, pri kto rej sa ex tra hu je rast lin ný olej zo se mien a z ostat ných rast lin ných ma te riá lov, spra co va nie
su chých zvyš kov na vý ro bu kr mi va, čis te nie tu kov a rast lin ných ole jov zís ka ných zo se mien, z rast lin ných a zo ži vo -
číš nych ma te riá lov. 
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XIV. Im preg ná cia dre va

Kaž dá čin nos� sú vi sia ca s kon zer vá ciou  dre va.

XV. La mi no va nie dre va a plas tov

Kaž dá čin nos�, pri kto rej sa spá ja dre vo ale bo plas ty na úče ly vý ro by la mi ná tov.

Po znám ka:
Pod čin nos�  sa za hŕ ňa aj čis te nie za ria de nia, ale nie čis te nie vý rob kov, ak nie je vý slov ne uve de né inak.
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PRA HO VÉ HOD NO TY SPOT RE BY ROZ PÚŠ ŤA DIEL, POD MIEN KY PRE VÁDZ KO VA NIA
ZA RIA DE NÍ A EMIS NÉ LI MI TY PR CHA VÝCH OR GA NIC KÝCH ZLÚ ČE NÍN 

1. Po ly gra fia

Emis né li mi ty 

Čin nos�

Pra ho vá spot re ba 
roz púš �ad la

Emis ný li mit
cel ko vé ho or ga nic ké ho
uh lí ka v od pa do vých

plynoch1)

Emis ný li mit pre
fu gi tív ne emisie2) Oso bit né

usta no ve nia

t.rok-1 mg.m-3 %

Te pel ný of set 0,6 — 154) 120 30
Po znám ka 3) 

> 15 — 25 100 30

> 25   20 30

Pub li kač ná hĺbko tlač
vrá ta ne kníh tla če

0,6 — 254) 120 Nové za ria de nia               10

Jestvujúce za ria de nia      15

> 25   75 Nové za ria de nia               10

Jestvujúce za ria de nia      15

Ostat né hĺbko tla če, 
ro tač ná val co vá
sie �ot lač, laminovacie 
a lakovacie jed not ky

0,6 — 154) 120 25

> 15 — 25 100 25

> 25 100 20

Ro tač ná sie �ot lač
na le pen ku a tex til

0,6 — 154) 120 25

> 15 — 304) 100 25

> 30 100 20

Po znám ky:
1) Kon cen trá cia vo vlh kom  ply ne pri štan dard ných sta vo vých pod mien kach. 
2) Po diel hmot nos ti fu gitív nych emi sií a hmot nos ti vstup ných roz púš �a diel. 
3) Zvyšky roz púš �a diel v ko neč nom výrobku sa ne po važujú za sú čas� fu gitív nych emi sií.
4) Pre nové za ria de nia, pre kto ré sa za ča lo ko na nie o vy da nie sú hla su  na po vo le nie stav by  do   ter mí nu na do bud nu tia

účin nos ti tej to vy hláš ky, pla tia do 31. ok tób ra  2007 emis né li mi ty pod ¾a § 7 ods. 6.  

2. Od mas �o va nie a čis te nie po vrchov

Od mas �o va nie ko vo vých a ne ko vo vých ma te riá lov sa môže vy ko ná va� v oso bit nom za ria de ní, kto ré je tvo re né uzav -
re tým prie sto rom s od sá va ním  od pa do vé ho ply nu, ale bo sa od mas �o va nie vy ko ná va v prie sto re pre ná strek ná te ro -
vých látok (strie ka cie ka bí ny). Na tak to vy ko ná va né od mas �o va nie je pot reb né do dr žo va� emis né li mi ty.

Od mas �o va cie pro ce sy usku točň ované mimo od mas �o va cie ho za ria de nia sa mu sia vy ko ná va� tak, aby emi sie
 prchavých or ga nic kých zlú če nín  boli mi ni ma li zo va né. Od mas �o va nie sa musí vy ko náva� vo vy me dze ných prie sto -
roch s vy u ži tím od mas �o va cích sto lov ale bo po dob ných za ria de ní. 
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2.1   Od mas �o va nie a čis te nie  po vrchu ko vov, elek tro sú čias tok a iných ma te riá lov a  vý rob kov or -
ga nic ký mi roz púš �ad la mi ob sa hu jú ci mi lát ky kar ci no gén ne, mu ta gén ne a to xic ké pre rep ro -
duk ciu [§ 3 písm. a)] a ha lo gé no va ný mi roz púš �ad la mi [§ 3 písm. b)]

2.1.1  Od mas �o va nie a čis te nie po vrchov  lát ka mi uve de ný mi v § 3 písm. a) a b) sa ne smie  vy ko ná va� mimo uzav reté -
ho prie storu s od sá va ním od pa do vých ply nov. Tie to za ria de nia sa  mu sia  pre vádz ko va� ako uzav re tý sys tém.

2.1.2  Pre za ria de nia s pra ho vou hod no tou spot re by roz púš �a diel me nej ako 100 kg.rok-1 sa emis ný limit  to u to vy -
hláš kou ne sta no vu je. Ak ide o ri zi ko ohroz e nia zdra via ¾udí a ži vot né ho pros tre dia, emis ný li mit sa určí  oso bit -
ne.

2.1.3  Pra ho vá spot re ba roz púš �a diel a emis né li mi ty

Čin nos�

Pra ho vá spot re ba
roz púš �ad la

Emis ný li mit pr cha vej
or ga nic kej zlú če ni ny

v od pa do vých plynoch1)

Emis ný li mit
pre fu gi tív ne emisie2)

t.rok-1 mg.m-3 %

Od mas �o va nie
a čis te nie po vrchov
ha lo gé no va ný mi
roz púš �ad la mi
pod ¾a § 3 písm. b)
a lát ka mi uve de ný mi
v § 3 písm. a)

0,1 — 13)

ha lo gé no va né roz púš �ad lá 

204)

lát ky pod ¾a § 3 písm. a)

25)

15

> 1 — 5

ha lo gé no va né roz púš �ad lá 

204)

lát ky pod ¾a § 3 písm. a)

25)

15

> 5

ha lo gé no va né roz púš �ad lá 

204)

lát ky pod ¾a § 3 písm. a)

25)

10

Po znám ky:
1) Kon cen trá cia vo vlh kom  ply ne pri štan dard ných sta vo vých pod mien kach. 
2) Po diel hmot nos ti fu gi tív nych emi sií a hmot nos ti vstup ných roz púš �a diel. 
3) Pre nové za ria de nia, pre kto ré sa za ča lo ko na nie o vy da nie sú hla su  na po vo le nie stav by  do   ter mí nu na do bud nu tia

účin nos ti vy hláš ky, pla tia do 31. ok tób ra 2007 emis né li mi ty pod ¾a § 7 ods. 7.
4) Kon cen trač ný emis ný li mit pla tí pri hmot nost nom toku 10 g.h-1.
5) Kon cen trač ný emis ný li mit pla tí pri hmot nost nom toku 100 g.h-1.

2.2  Od mas �o va nie a čis te nie  po vrchu ko vov, elek tro sú čias tok a iných ma te riá lov a vý rob kov
ostat ný mi or ga nic ký mi roz púš �ad la mi  [§ 3 písm. c)]

2.2.1 Pra ho vá spot re ba roz púš �a diel a emis né li mi ty

Čin nos�

Pra ho vá spot re ba
roz púš �ad la

Emis ný li mit cel ko vé ho or ga -
nic ké ho uh lí ka v od pa do vých

plynoch1) 

Emis ný li mit
pre fu gi tív ne emisie2)

t.rok-1 mg.m-3 %

Od mas �o va nie a čis te nie
po vrchov or ga nic ký mi 
roz púš �ad la mi pod ¾a
§ 3 písm. c)

0,6 — 24) 1203) 203)

> 2 — 10 753) 203)

> 10 753) 153)
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Po znám ky:
1) Kon cen trá cia vo vlh kom  ply ne pri štan dard ných sta vo vých pod mien kach 0 oC a tla ku 101,325 kPa.
2) Po diel hmot nos ti fu gi tív nych emi sií a hmot nos ti vstup ných roz púš �a diel. 
3) Ak pre vádz ko va te¾ pre u ká že, že prie mer ný ob sah or ga nic kých roz púš �a diel   v po u ží va ných ma te riá loch ne pre siah -

ne 30 % hmot nos ti, môže or gán ochra ny ovzdu šia ude li� vý nim ku z uve de ných emis ných li mi tov.
4) Pre nové za ria de nia, pre kto ré sa za ča lo ko na nie o vy da nie sú hla su  na po vo le nie stav by  do  ter mí nu na do bud nu tia

účin nos ti tej to vy hláš ky, pla tia do 31. ok tób ra 2007 emis né li mi ty pod ¾a § 7 ods. 7. 

3. Che mic ké čis te nie ode vov a tex tí lií

Za ria de nia na che mic ké čis te nie ode vov mu sia by� vy ba ve né sys té mom zá chy tu pár a úpl nou re cyk lá ciou roz púš -
�ad la. 

Čin nos�

Pra ho vá spot re ba
roz púš �ad la

Emis ný li mit pr cha vej or -
ga nic kej zlú če ni ny v od -

pa do vých ply noch

Emi si ný li mit  cel ko vých
emisií1)

t.rok-1 mg.m-3 g.kg-1

Che mic ké čis te nie ode vov > 0 nestanovený2) 20

Po znám ky:
1) Po diel cel ko vej hmot nos ti roz púš �ad la a cel ko vej hmot nos ti vy čis te né ho a vy su še né ho pro duk tu.
2) Emis ný li mit uve de ný v § 4 ods. 10 sa ne up lat ňu je. 

4. Na ná ša nie ná te rov

4.1 Pro ce sy a za ria de nia  sú vi sia ce s na ná ša ním ná te rov 

Na ná ša nie ná te rov
Ap li ká cia a ïal šie úpra vy ná te ro vých lá tok (rôz nych fo riem a sku pen stiev) na rôz ne ma te riá ly rôz nym spô so bom (naj -
mä elek tro fo re tic ký mi a che mic ký mi pro ces mi, strie ka ním, na va ¾o va ním, má ča ním, po lie va ním a pod.). Na ná ša nie
ná te rov  sa vy ko ná va v la kov niach. Vo vý ni moč ných prí pa doch mož no vy ko ná va� na ná ša nie ná te rov  aj mimo la kov -
ní.

Na ná ša nie ná te rov mimo la kov ní    
Ap li ká cia ná te ro vých lá tok na sta cio nár ne ob jekty (naj mä most né kon štruk cie, sto žia re, oce ¾o vé kon štruk cie, fa sá dy
bu dov, vnú tor né plo chy a iné ob jekty) a vý ni moč ne aj ve¾ ko roz mer né vý rob ky na vo¾ ných prie stran stvách.

La kov ňa
Je to sú bor sta cio nár nych za ria de ní a tech no ló gií ur če ných na na ná ša nie ná te rov.

La ko va cí, vy pa ro va cí,  su šia ci a vy pa ¾o va cí prie stor
Čas� la kov ne, kde sa vy ko ná va na ná ša nie,  vy pa ro va nie a su še nie ale bo  te pel né spra co va nie  ná te ro vých lá tok. Ten to 
prie stor je vy ba ve ný prí sluš ným vzdu cho tech nic kým za ria de ním s fil trá ciou, prí pad ne i prí vod ným vzdu cho tech nic -
kým za ria de ním, za ria de ním na od vá dza nie od pa do vých ply nov.                  

La ko va cí prie stor
La ko va cí prie stor je tech nic ky vy me dze ný prie stor, v kto rom sa vy ko ná va na ná ša nie ná te ro vej lát ky. Ten to prie stor je 
vy ba ve ný prí sluš ným vzdu cho tech nic kým za ria de ním s fil trá ciou, prí pad ne i prí vod ným vzdu cho tech nic kým za ria -
de ním, za ria de ním na od vá dza nie od pa do vých ply nov.
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Vy pa ro va cí prie stor, ka bí na, box, tu nel
V tom to prie sto re do chá dza k vy pa ro va niu roz púš �a diel z ná te ro vej lát ky pred ko neč nou fá zou su še nia na ne se né ho
po vla ku. Prie stor je vy ba ve ný prí sluš ným vzdu cho tech nic kým za ria de ním s fil trá ciou, prí pad ne i prí vod ným vzdu -
cho tech nic kým za ria de ním, za ria de ním na od vá dza nie od pa do vých ply nov.

Su šia ci a vy pa ¾o va cí prie stor  
V tých to prie sto roch do chá dza  k su še niu,  vy pa ¾o va niu ale bo k inej te pel nej úpra ve na ne se né ho po vla ku. Prie stor je
vy ba ve ný prí sluš ným vzdu cho tech nic kým za ria de ním s fil trá ciou, prí pad ne i prí vod ným vzdu cho tech nic kým za ria -
de ním, za ria de ním na od vá dza nie od pa do vých ply nov.

Kom bi no va ný prie stor, ka bí na, box, tu nel
V tom to prie sto re sa po stup ne vy ko ná va jú jed not li vé ope rá cie — na ná ša nie ná te ro vých lá tok, vy pa ro va nie a su še nie
na ne se né ho po vla ku. Prie stor je vy ba ve ný prí sluš ným vzdu cho tech nic kým za ria de ním s fil trá ciou, prí pad ne i prí -
vod ným vzdu cho tech nic kým za ria de ním, za ria de ním na od vá dza nie od pa do vých ply nov.

4.2 Vše obec né pod mien ky pre vádz ko va nia pri na ná ša ní ná te rov 

Na ob me dze nie emi sií pr cha vých or ga nic kých zlú če nín je pot reb né po u ži� naj lep šie do stup né tech ni ky, ako napr. po -
u ží va nie la ko va cích sys té mov s níz kym ale bo žiad nym ob sa hom or ga nic kých roz púš �a diel, na ná ša nie la ko va cích
vrs tiev s vy so kou účin nos �ou ale bo čis te nie od pa do vých ply nov.

4.3 Na ná ša nie ná te ro vých lá tok  na kovy, plas ty, tex til, film, pa pier, sklo a pod. 

Pra ho vá spot re ba roz púš �a diel a emis né li mi ty  

 Čin nos�

Pra ho vá
spot re ba

roz púš �ad la

Emis ný li mit
ako emis ný

fak tor cel ko vé -
ho or ga nic ké ho

uhlíka1)

Emis ný li mit
cel ko vé ho or ga -
nic ké ho uh lí ka
v od pa do vých

plynoch2)

Emis ný li mit 
pre fu gi tív ne

emisie3)

Emis ný
li mit
TZL2)

Oso bit né usta -
no ve nia

t.rok-1 g.m-2 mg.m-3 % mg.m-3

Na ná ša nie
ná te ro vých lá -
tok

0,6 — 59) — 120 25 3
Po znám ka 4), 6),
7), 8)

Na ná ša nie
ná te ro vých lá -
tok

> 5 — 15 — 100 25 3
Po znám ka 4), 6),
7), 8)

Na ná ša nie
ná te ro vých lá -
tok

> 15 — 50/755) 20 3
Po znám ka 4), 6),
7), 8)

Sé rio vé — 
kon ti nu á lne
na ná ša nie
ná te ro vých
lá tok 

> 5 60 50/755) 20 3

Po znám ka 4), 6),
7), 8)

Práš ko vé la -
ko va nie 

— — 50 — 15 
Po znám ka 8), 10)

Po znám ky:
1) Mer ná vý rob ná emi sia pr cha vých or ga nic kých zlú če nín ako po diel množ stva cel ko vé ho or ga nic ké ho uh lí ka

a  ve¾kos ti natretej plo chy. 
2) Kon cen trá cia vo vlh kom ply ne pri štan dard ných sta vo vých pod mien kach. 
3) Po diel hmot nos ti fu gi tív nych emi sií a hmot nos ti vstup ných roz púš �a diel. 
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4) Emis ný li mit cel ko vé ho or ga nic ké ho uh lí ka v od pa do vých ply noch pla tí pre pro cesy  na ná ša nia a su še nia pre vádz -
ko vané za ria de ných  pod mie nok. 

 5) Prvý emis ný li mit pla tí pre pro ce sy su še nia, dru hý pre pro ce sy na ná ša nia.
6) Pre  za ria de nia  na na ná ša nie ná te ro vých lá tok na tex til, kto ré po u ží va jú tech ni ky, kto ré    umož ňu jú opä tov né  po -

užitie re ge ne ro va ných  roz púš �a diel, pla tí spo loč ne pre pro ces na ná ša nia a pro ces su še nia emis ný li mit pre cel ko -
vý or ga nic ký uh lík v od pa do vých ply noch 150 mg.m-3.

7) Pri  na ná ša ní ná te ro vých lá tok,  kto ré ne možno vy ko ná va� za ria de ných  pod mie nok (ako    napr. stav ba lodí, na tie -
ra nie  lie ta diel), sa emis né li mi ty pre od pa do vé ply ny a fu gi tív ne emi sie v sú la de s § 4 ods. 6 ne up lat ňu jú.

8) V prí pa de ap li ká cie sys té mov na ná ša nia ná te ro vých lá tok s níz kym ale bo žiad nym ob sa hom roz púš �a diel (t. j. men -
ším ako 10 % hmot nos ti), pri kto rých nie sú spl ne né emis né li mi ty pre cel ko vý or ga nic ký uh lík v od pa do vých ply -
noch, sa môže  na zá kla de od bor né ho po sud ku a s pri hliad nu tím na vlast nos ti a hmot nost ný tok emi to va ných lá -
tok ur či� iný emis ný li mit.   

9) Pre nové za ria de nia, pre kto ré sa za ča lo ko na nie o vy da nie sú hla su  na po vo le nie stav by  do ter mí nu na do bud nu tia 
účin nos ti tej to vy hláš ky, pla tia do 31. ok tób ra 2007 emis né li mi ty pod ¾a § 7 ods. 7.

10) Pri za ria de niach na práš ko vé la ko va nie sa pra ho vá hod no ta spot re by a bi lan co va nie roz púš �a diel ne up lat ňujú.

4.4 Na ná ša nie ná te rov na dre ve né po vrchy

Pra ho vá spot re ba roz púš �a diel a emis né li mi ty 

Čin nos�

Pra ho vá spot re -
ba roz púš �ad la

Emis ný li mit cel ko vé ho
or ga nic ké ho uh lí ka

v od pa do vých plynoch1)

Emis ný li mit
pre fu gi tív ne

emisie2)

Emis ný li mit
TZL1) Oso bit né usta -

no ve nia
t.rok-1 mg.m-3 % mg.m-3

Na ná ša nie ná -
te rov na dre ve -
né po vrchy

0,6 — 156) 120 25 3 Po znám ka 3), 5)

> 15 — 25 100 25 3 Po znám ka 3), 5)

> 25 50/754) 20 3 Po znám ka 3),  5)

Po znám ky:
1) Kon cen trá cia vo vlh kom  ply ne pri štan dard ných sta vo vých pod mien kach. 
2) Po diel hmot nos ti fu gi tív nych emi sií a hmot nos ti vstup ných roz púš �a diel. 
3) Emis ný li mit cel ko vé ho or ga nic ké ho uh lí ka v od pa do vých ply noch pla tí pre pro ce sy na ná ša nia a su še nia pre vádz -

ko vané za ria de ných  pod mie nok. 
4) Prvý emis ný li mit pla tí pre pro ce sy su še nia, dru hý pre pro ce sy na ná ša nia.
5) V prí pa de ap li ká cie sys té mov na ná ša nia ná te ro vých lá tok s níz kym ale bo žiad nym   ob sa hom roz púš �a diel (t. j.

men ším ako 10 % hmotnosti), pri kto rých nie sú spl ne né emis né   li mi ty pre cel ko vý or ga nic ký uh lík v od pa do vých
ply noch, sa môže  na zá kla de od bor né ho po sud ku a s pri hliad nu tím na vlast nos ti a hmot nost ný tok emi to va ných lá -
tok ur či� iný emis ný li mit.   

6) Pre nové za ria de nia, pre kto ré sa za ča lo ko na nie o vy da nie sú hla su  na po vo le nie stav by  do  ter mí nu na do bud nu tia 
účin nos ti tej to vy hláš ky, pla tia do 31. ok tób ra 2007 emis né li mi ty pod ¾a §  7 ods. 7.

4.5 Na ná ša nie ná te rov na  kožu 

Pra ho vá spot re ba roz púš �a diel a emis né li mi ty 
        

Pre za ria de nia s pra ho vou hod no tou spot re by roz púš �ad la 0,6 — 10 t.rok-1 sa  to u to vy hláš kou emis ný li mit ne sta no -
vu je. Ak ide o ri zi ká ohroz e nia zdra via ¾udí a ži vot né ho pros tre dia, určí sa emis ný li mit oso bit ne.  
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Čin nos�

Pra ho vá 
spot re ba

roz púš �ad la

Emis ný li mit ako
emis ný fak tor pr cha vých 
or ga nic kých zlúčenín1)

Emis ný li mit
TZL2) Oso bit né

usta no ve nia
t.rok-1 g.m-2 mg.m-3

Na ná ša nie ná te rov
na kožu

> 10 — 25 85 3

> 25 75 3

> 10 150 Po znám ka 3)

Po znám ky:
1) Po diel hmot nos ti cel ko vej emi sie or ga nic ké ho roz púš �ad la a cel ko vej plo chy pro duk tu.
2) Kon cen trá cia vo vlh kom  ply ne pri štan dard ných sta vo vých pod mien kach 0 oC a tla ku 101,325 kPa.
3) Uve de ný li mit pla tí pre ná te ry by to vých do pln kov a ma lých  ko že ných pred me tov (taš ky, pe ňa žen ky, opa sky a pod.).

5. Op ra vy a pre strie ka va nie áut

Pra ho vá spot re ba roz púš �a diel a emis né li mi ty

Čin nos�

Pra ho vá spot re ba
roz púš �ad la

Emis ný li mit cel ko vé ho
or ga nic ké ho uh lí ka

v od pa do vých ply noch1)

Emis ný li mit pre
fu gi tív ne emisie2)

Emis ný li mit
TZL1)

t.rok-1 mg.m-3 % mg.m-3

Sé rio vé la ko va nie 
áut < 15 t.rok-1 
op ra vy a pre strie ka va nie
áut 

> 0,5 503) 25 3

Po znám ky:
1) Kon cen trá cia vo vlh kom  ply ne pri štan dard ných sta vo vých pod mien kach. 
2) Po diel hmot nos ti fu gi tív nych emi sií a hmot nos ti vstup ných roz púš �a diel. 
3) Do dr ža nie emis ných li mi tov pod ¾a § 5 ods. 5 sa pre u ka zu je na zá kla de 15-minútových prie mer ných hod nôt. 

6.  Na ná ša nie ná te rov v prie mys le vý ro by áut

6.1  Ve¾ kos� natretého po vrchu

Plo cha po vrchu kto ré ho ko¾ vek z vý rob kov uvedená v ta bu¾ ke 6.2 je de fi no va ná
a) ako plo cha po vrchu vy po čí ta ná ako sú čet  cel ko vej plo chy, na kto rú bol na ne se ný elek tro fo réz ny ná ter, a plo chy

po vrchu všet kých čas tí pri po je ných k vý rob ku v ïal ších fá zach pro ce su na ná ša nia ná te ru, kto ré sú na tie ra né 
tým is tým ná te rom, ale bo 

b) ako cel ko vá plo cha na tre tých pro duk tov v da nom za ria de ní. 

Po vrch elek tro fo re tic ky na strie ka va nej plo chy sa vy po čí ta va pod ¾a vzor ca:

2 x cel ko vá hmot nos� natretej ka ro sé rie
prie mer ná hrúb ka ko vo vé ho pláš �a x hus to ta ko vo vé ho pláš �a 

.

Táto me tó da sa po u ži je aj pre iné na tre té čas ti, kto ré sú vy ro be né z ple chu.

Na vý po čet po vrchu ostat ných pri da ných čas tí ale bo cel ko vej plo chy na tre té ho po vrchu v za ria de ní mož no po u ži�  po -
čí ta čo vý mo del ale bo inú ek vi va lent nú me tó du.
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6.2 Pra ho vá spot re ba roz púš �a diel, pra ho vá hod no ta pro duk cie na tie ra ných ob jektov a emis né li mi ty 

Čin nos�

(pra ho vá spot re ba
roz púš �ad la

15 t.rok-1 a viac)

Pra ho vá hod no ta
pro duk cie

(roč ná pro duk cia
na tie ra ných

ob jektov — kusy)

Emis ný li mit cel ko vých emi sií
pr cha vých or ga nic kých

zlúčenín1)

Emis ný li mit
TZL2)

Nové zariadenia

g.m-2

Jest vu jú ce za ria de nia

g.m-2
mg.m-3

Ná te ry osob ných
áut 

> 5 000 45  ale bo

1,3 kg/ka ro sé ria

+ 33 

60  ale bo

1,9 kg/ka ro sé ria

+ 41 

3

≤ 5 000 ka ro sé rií

ale bo 

> 3 500 pod voz kov

90  ale bo

1,5 kg/ka ro sé ria

+ 70 

90  ale bo

1,5 kg/ka ro sé ria

+ 70 

3

Ná te ry ka bín
ná klad ných áut

≤ 5 000

> 5 000
65

55

85

75

3

Ná te ry do dáv ko vých
a ná klad ných áut

≤ 2 500

> 2 500
90

70

120 

90

3

Ná te ry auto bu sov ≤ 2 000

> 2 000
210 

150 

290 

225 

3

Po znám ky:
1) Hod no ty cel ko vých emis ných li mi tov sú vy jad re né v gra moch emi to va nej or ga nic kej  pr cha vej zlú če ni ny na  plo chu

po vrchu vý rob ku v met roch štvor co vých a v ki lo gra moch emi to va né ho roz púš �ad la na jed nu ka ro sé riu. 
2) Kon cen trá cia vo vlh kom  ply ne pri štan dard ných sta vo vých pod mien kach. 

6.3 Plat nos� emis ných li mi tov

Hod no ta cel ko vé ho emis né ho li mi tu uve de ná v ta bu¾ ke 6.2  sa vz�a hu je na všet ky štá dia pro ce su  vy ko ná va né v tom
is tom za ria de ní elek tro fo re tic kým na ná ša ním ná te ru ale bo na  aký ko¾ vek iný druh pro ce su na ná ša nia ná te ru až po
ko neč né vos ko va nie vrá ta ne na ne se nia vrch né ho ná te ru, ako aj roz púš �ad la po u ži té ho pri čis te ní tech nic ké ho vy ba -
ve nia po u ži té ho v pro ce se vý ro by vrá ta ne strie ka cích ka bín a ostat né ho fix né ho vy ba ve nia, a to tak po čas, ako aj
mimo času tr va nia vý ro by. Hod no ta cel ko vé ho emis né ho li mi tu je vy jad re ná ako hmot nos� všet kých emi to va ných or -
ga nic kých zlú če nín na m2 cel ko vej plo chy na tretého po vrchu vý rob ku a ako cel ko vé množ stvo emi sií or ga nic kých zlú -
če nín na jed nu ka ro sé riu auta.

6.4 Emis ný li mit pri  spot re be roz púš �ad la me nej ako 15 t za rok

Pre za ria de nia na na ná ša nie ná te rov s roč nou pro jek to va nou ka pa ci tou niž šou ako 15 t pla tia emis né li mi ty pod ¾a
bodu 5.

7. Na tie ra nie pá sov a zvit kov 

Pra ho vá  spot re ba roz púš �a diel a emis né li mi ty 
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Čin nos�

Pra ho vá spot re ba
roz púš �ad la

Emis ný li mit cel ko -
vé ho or ga nic ké ho
uh lí ka v od pa do -
vých plynoch1)

Emis ný li mit pre 
fu gi tív ne
emisie2)

Emis ný li -
mit TZL1) Oso bit né usta -

no ve nia

t.rok-1 mg.m-3 % mg.m-3

Kon ti nu ál ne
na tie ra nie
pá so vých
ple chov

0,6 — 256) 505)   5 3 Po znám ka 3)

0,6 — 256) 505) 10 3 Po znám ka 4)

> 25  505)   5 3 Po znám ka 3)

> 25  505) 10 Po znám ka 4)

Po znám ky:
1) Kon cen trá cia vo vlh kom ply ne pri štan dard ných sta vo vých pod mien kach. 
2) Po diel hmot nos ti fu gi tív nych emi sií a hmot nos ti vstup ných roz púš �a diel. 
3) Pla tí pre nové za ria de nia.
4) Pla tí pre jest vu jú ce za ria de nia.
5) Pre za ria de nia, kto ré po u ží va jú tech no ló gie umož ňu jú ce opä tov né vy u ži tie re ge ne ro va ných roz púš �a diel, pla tí emis -

ný li mit 150 mg.m-3.
6) Pre nové za ria de nia s pra ho vou  spot re bou roz púš �ad la 0,6 — 25 t.rok-1, pre kto ré sa za ča lo ko na nie o vy da nie sú hla -

su  na po vo le nie stav by  do ter mí nu na do bud nu tia účin nos ti tej to vy hláš ky,  pla tia do 31. ok tób ra   2007 emis né li -
mi ty pod ¾a § 7 ods. 7.

8. Na tie ra nie na ví ja ných drô tov

Pra ho vá spot re ba roz púš �a diel a emis né li mi ty

Pre za ria de nia s pra ho vou hod no tou spot re by roz púš �ad la 0,6 — 5  t.rok-1 sa to u to  vy hláš kou  emis ný li mit ne sta no vu -
je. Ak ide o ri zi ká ohroz e nia zdra via ¾udí a ži vot né ho pros tre dia, určí sa emis ný li mit oso bit ne.

Čin nos�

Pra ho vá spot re ba
roz púš �ad la

Emis ný li mit ako
emis ný fak tor cel ko -
vých pr cha vých or ga -

nic kých zlúčenín1)

Emis ný li mit
TZL2) Oso bit né

usta no ve nia

t.rok-1 g.kg-1 mg.m-3

Na tie ra nie
na ví ja ných
drô tov

> 5 10 3 Po znám ka 3)

> 5 5 3 Po znám ka 4)

Po znám ky:
1) Po diel hmot nos ti cel ko vej emi sie or ga nic ké ho roz púš �ad la a cel ko vej hmot nos ti pro duk tu.
2) Kon cen trá cia vo vlh kom  ply ne pri štan dard ných sta vo vých pod mien kach. 
3) Pla tí pre ná te ry drô tov  s prie me rom men ším ako 0,1 mm.
4) Pla tí v ostat ných prí pa doch.
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9. Na ná ša nie le pi diel
  

Pra ho vá spot re ba roz púš �a diel a emis né li mi ty 

Pre za ria de nia s pra ho vou hod no tou spot re by roz púš �ad la 0,6 — 5 t.rok-1 sa  emis ný li mit pre fu gi tív ne emi sie to u to vy -
hláš kou ne sta no vu je. Ak ide o ri zi ká ohroz e nia zdra via ¾udí a ži vot né ho pros tre dia, určí sa  emis ný  li mit oso bit ne.

    

Čin nos�
Pra ho vá spot re ba

roz púš �ad la

Emis ný li mit
cel ko vé ho or ga nic ké ho
uh lí ka v od pa do vých

 plynoch1)

Emis ný li mit pre
 fu gi tív ne emisie2)

Oso bit né
usta no ve nia

Na ná ša nie
le pi diel

t.rok-1 mg.m-3 %

0,6 — 54) 503) —

 5 — 15 503) 25

> 15 503) 20

Po znám ky:
1) Kon cen trá cia vo vlh kom  ply ne pri štan dard ných sta vo vých pod mien kach. 
2) Po diel hmot nos ti fu gi tív nych emi sií a hmot nos ti vstup ných roz púš �a diel. 
3) Pre za ria de nia, kto ré po u ží va jú tech no ló giu umož ňu jú cu opä tov né vy u ži tie re ge ne ro va ných roz púš �a diel, pla tí

emis ný li mit 150 mg.m-3.
4) Pre nové za ria de nia s pra ho vou  spot re bou roz púš �ad la 0,6 — 5 t.rok-1, pre kto ré sa za ča lo ko na nie o vy da nie sú hla su  

na po vo le nie stav by  do ter mí nu na do bud nu tia účin nos ti tej to vy hláš ky, pla tia do 31. ok tób ra  2007 emis né li mi ty
 po d¾a § 7 ods. 6.

10. Im preg ná cia dre va

Pra ho vá spot re ba roz púš �a diel a emis né li mi ty

Pre za ria de nia s pra ho vou  spot re bou roz púš �ad la 0,6 — 25 t.rok-1 sa    emis ný li mit pre fu gi tív ne emi sie a emis ný li mit
ako emis ný fak tor cel ko vých  pr cha vých or ga nic kých zlú če nín  to u to vy hláš kou ne sta no vujú. Ak ide o ri zi ká ohroz e -
nia zdra via ¾udí a ži vot né ho pros tre dia, určí sa  emis ný  li mit oso bit ne.

Čin nos�

Pra ho vá
spot re ba

roz púš �ad la

Emis ný li mit cel ko vé ho
or ga nic ké ho uh lí ka

v od pa do vých
plynoch1), 4) 

Emis ný li mit
pre fu gi tív ne

emisie2)

Emis ný li mit
cel ko vých 
emisií3)

Oso bit né
usta no ve nia

t.rok-1 mg.m-3 % kg.m-3

Im preg ná cia
dre va

0,6 — 25 120 — —

 > 25 100 45 11

Po znám ky:
1) Kon cen trá cia vo vlh kom  ply ne pri štan dard ných sta vo vých pod mien kach. 
2) Po diel hmot nos ti fu gi tív nych emi sií a hmot nos ti vstup ných roz púš �a diel. 
3) Po diel hmot nos ti cel ko vých emi sií a cel ko vé ho ob je mu pro duk tu.
4) Ne pla tí pre za ria de nia, kde sa po u ží va na im preg ná ciu kre o zot. Kre o zot je zmes fe no lov a kre zo lov  zís ka ných pri

spra co va ní čier no u ho¾ né ho a drev né ho dech tu. 
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11. La mi ná cia dre va, kovu, tex ti lu, vlá kien a plas tov 

Pra ho vá spot re ba roz púš �a diel a emis né li mi ty

Pre za ria de nia s pra ho vou spot re bou roz púš �ad la 0,6 — 5 t.rok-1  sa emis ný li mit to u to vy hláš kou ne sta no vu je. Ak ide
o ri zi ká ohroz e nia zdra via ¾udí a ži vot né ho pros tre dia, určí sa emis ný li mit oso bit ne.

Čin nos�

Pra ho vá spot re ba
roz púš �ad la

Emis ný li mit  cel ko vých
emisií1)

t.rok-1 g.m-2

La mi no va nie dre va a plas tov > 5 30

Po znám ka:
1) Po diel hmot nos ti cel ko vých emi sií a cel ko vej plo chy pro duk tu.

12. Vý ro ba ná te ro vých lá tok, la kov, tla čia ren ských fa rieb a le pi diel

Pra ho vá spot re ba roz púš �a diel a emis né li mi ty

Čin nos�

Pra ho vá
 spot re ba

roz púš �ad la

Emis ný li mit
cel ko vé ho or ga nic ké -
ho uh lí ka v od pa do -

vých plynoch1)

Emis ný li mit
pre fu gi tív ne

emisie2)

Emis ný li mit
cel ko vých
emisií3)

Oso bit né usta -
no ve nia

t. rok-1 mg.m-3 % %

Vý ro ba ná terových
lá tok, lakov,
tla čia ren ských
fa rieb a le pi diel

> 5 — 1005) 150 5 5 Po znám ka 4)

> 100 150 3 3

Po znám ky:
1) Kon cen trá cia vo vlh kom ply ne pri štan dard ných sta vo vých pod mien kach. 
2) Po diel hmot nos ti fu gi tív nych emi sií a hmot nos ti vstup ných roz púš �a diel.
3) Po diel hmot nos ti cel ko vých emi sií a cel ko vej hmot nos ti spot re bo va né ho or ga nic ké ho roz púš �ad la. 
4) Emis ný li mit pre fu gi tív ne emi sie ne zahŕňa množ stvo roz púš �ad la pred a né ho ale bo ex pe do va né ho ako sú čas� ná te -

ro vých hmôt.
5) Pre nové za ria de nia s pra ho vou  spot re bou roz púš �ad la 5 — 100 t.rok-1, pre kto ré sa za ča lo ko na nie o vy da nie sú hla -

su  na po vo le nie stav by  do ter mí nu na do bud nu tia účin nos ti tej to vy hláš ky, pla tia  do 31. ok tób ra 2007 emis né li mi -
ty pod ¾a §  7 ods. 6.

13. Vý ro ba obu vi

Pra ho vá spot re ba  roz púš �a diel a emis né li mi ty

Pre za ria de nia s pra ho vou hod no tou spot re by roz púš �ad la 0,6 — 5  t.rok-1 sa emis ný li mit  to u to vy hláš kou ne sta no vu -
je. Ak ide o ri zi ká ohroz e nia zdra via ¾udí a ži vot né ho pros tre dia, určí sa emis ný li mit oso bit ne.

Čin nos�

Pra ho vá spot re ba
roz púš �ad la

Emis ný li mit ako emis ný fak -
tor cel ko vých pr cha vých or ga -

nic kých zlúčenín1)

t.rok-1 g. pár obuvi-1

Vý ro ba obu vi > 5  25
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Po znám ka:
1) Po diel hmot nos ti cel ko vých  emi sií a poč tu vy ro be ných pá rov obu vi.

14. Vý ro ba far ma ce u tic kých pro duk tov

Pra ho vá hod no ta roz púš �a diel a emis né li mi ty

Čin nos�

Pra ho vá
spot re ba

roz púš �ad la

Emis ný li mit
cel ko vé ho or ga nic ké -
ho uh lí ka v od pa do -

vých plynoch1)

Emis ný li mit
pre fu gi tív ne
emisie2), 4)

Emis ný li mit
cel ko vých
emisií3)

Oso bit né
usta no ve nia

t.rok-1 mg.m-3 % %

Vý ro ba
far ma ce u tic kých
prípravkov

5 — 508) 207)   5   5 Po znám ka 4), 5)

5 — 508) 207) 15 15 Po znám ka 4), 6)

> 50 207)   5   5 Po znám ka 4), 5)

> 50 207) 15 15 Po znám ka 4), 6)

Po znám ky:
1) Kon cen trá cia vo vlh kom ply ne pri štan dard ných sta vo vých pod mien kach. 
2) Po diel hmot nos ti fu gi tív nych emi sií a hmot nos ti vstup ných roz púš �a diel. 
3) Po diel hmot nos ti cel ko vých emi sií a cel ko vej hmot nos ti spot re bo va né ho or ga nic ké ho roz púš �ad la. 
4) Emis ný li mit pre fu gi tív ne emi sie ne zahŕňa množ stvo roz púš �ad la pred a né ho ale bo ex pe do va né ho ako sú čas� vý rob -

kov v oba loch. 
5) Pla tí pre nové za ria de nia. 
6) Pla tí pre jest vu jú ce za ria de nia. 
7) Pre za ria de nia, kto ré po u ží va jú tech no ló giu umož ňu jú cu opä tov né vy u ži tie re ge ne ro va ných  roz púš �a diel, pla tí

emis ný li mit 150 mg.m-3.
 8) Pre nové za ria de nia s pra ho vou spot re bou roz púš �ad la 5 — 50  t.rok-1, pre kto ré sa za ča lo ko na nie o vy da nie sú hla su  

na po vo le nie stav by do ter mí nu na do bud nu tia účin nos ti tej to vy hláš ky, pla tia do 31. ok tób ra 2007 emis né  li mi ty
pod ¾a § 7 ods. 6. 

15. Vý ro ba a spra co va nie gumy

Pra ho vá spot re ba roz púš �a diel a emis né li mi ty

Pre za ria de nia s pra ho vou hod no tou spot re by roz púš �ad la 0,6 — 5  t.rok-1 sa emis ný li mit  to u to vy hláš kou ne sta no vu -
je. Ak ide o ri zi ká ohroz e nia zdra via ¾udí a ži vot né ho pros tre dia, určí sa emis ný li mit oso bit ne.

Čin nos�

Pra ho vá
spot re ba

roz púš �ad la

Emis ný li mit
cel ko vé ho or ga nic ké ho
uh lí ka v od pa do vých

plynoch1)

Emis ný li mit
pre fu gi tív ne
emisie2), 4)

Emis ný li mit
cel ko vých

emisií3)
Oso bit né usta -

no ve nia

t.rok-1 mg.m-3 % %

Vý ro ba a spra -
co va nie gumy

> 5 — 156) 205) 25 25 Po znám ka 4)

> 15 205) 25 25 Po znám ka 4)

Po znám ky:
1) Kon cen trá cia vo vlh kom ply ne pri štan dard ných sta vo vých pod mien kach 0 oC a tla ku 101,325 kPa.
2) Po diel hmot nos ti fu gi tív nych emi sií a hmot nos ti vstup ných roz púš �a diel. 
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3) Po diel hmot nos ti cel ko vých emi sií a cel ko vej hmot nos ti spot re bo va né ho or ga nic ké ho roz púš �ad la. 
4) Emis ný li mit pre fu gi tív ne emi sie ne za hŕ ňa množ stvo roz púš �ad la pred a né ho ale bo ex pe do va né ho ako sú čas� vý rob -

kov v oba loch. 
5) Pre za ria de nia, kto ré po u ží va jú tech no ló giu umož ňu jú cu opä tov né vy u ži tie re ge ne ro va ných roz púš �a diel, pla tí

emis ný li mit 150 mg.m-3.
 6) Pre nové za ria de nia s pra ho vou spot re bou roz púš �ad la 5 — 15 t.rok-1, pre kto ré sa za ča lo ko na nie o vy da nie sú hla su 

na po vo le nie stav by do ter mí nu na do bud nu tia účin nos ti tej to vy hláš ky, pla tia do 31. ok tób ra 2007 emis né li mi ty
 po d¾a § 7 ods. 4. 

16.   Ex tra kcia  rast lin ných ole jov, ži vo číš nych tu kov a  ra fi ná cia rast lin ných ole jov

16.1 Vše obec né pod mien ky pre vádz ko va nia

16.1.1  Od pa do vé ply ny zne čis te né pa ra mi ex tra kčných či ni diel je pot reb né od vies� do za ria de nia na re ge ne rá ciu
roz púš �ad la. Ak nemožno re ge ne rá ciou  od pa do vých ply nov za bez pe či� emis ný li mit, je nut né po u ži� ako
dru hý stu peň ter mic ké ale bo ka ta ly tic ké spa ¾o va nie.

16.1.2   V zá sob ní koch su ro vín, me dzi pro duk tov a ho to vých vý rob kov je pot reb né udr žo va� so zre te ¾om na von kaj šie
ovzdu šie pod tlak.   

16.1.3   Pri cir ku lá cii ex tra kčných či ni diel  je pot reb né po u ží va� tla ko vé čer pad lá, ara ma tú ry a po tru bia, pri kto rých
ne do chá dza k fu gi tív nym emi siám.

16.2   Pra ho vá spot re ba  roz púš �a diel a emis né li mi ty

Pre  za ria de nia  s  pra ho vou  hod no tou  spot re by   roz púš �ad la    0,6 — 5   t.rok-1 sa emis ný li mit  to u to vy hláš kou ne sta -
no vu je. Ak ide o ri zi ká ohroz e nia zdra via ¾udí a ži vot né ho pros tre dia, určí sa emis ný li mit oso bit ne.

Čin nos�
Pra ho vá spot re ba

rozpúš�adla3)
Emis ný li mit

cel ko vých emisií1) Oso bit né
usta no ve niaVý ro ba  rast lin ných ole jov, ži vo číš nych

tu kov a ra fi ná cia ole jov z ma te riá lov
t.rok-1 kg.t-1

Ži vo číš ny tuk > 5    1,5

Ri cín > 5 3

Rep ko vé se me ná > 5 1

Sl neč ni co vé se me ná > 5 1

So jo vé bôby (nor mál ne dr ve nie) > 5    0,8

So jo vé bôby (bie le vloč ky) > 5    1,2

Ostat né se me ná a iný rast lin ný ma te riál > 5 3 Po znám ka 2)

Frak cio no va nie s vý nim kou od gle jo va -
nia (od stra ňo va nie ži vi ce z ole ja) 

> 5    1,5

Od gle jo va nie (od stra ňo va nie ži vi ce z ole -
ja)

> 5 4

Po znám ky:
1) Po diel hmot nos ti cel ko vých emi sií roz púš �ad la a cel ko vej hmot nos ti spra co va nej su ro vi ny.
2) Hod no ty cel ko vých emis ných li mi tov pre za ria de nia spra cú va jú ce jed not li vé sku pi ny se mien a ostat ných rast lin -

ných hmôt určí or gán ochra ny ovzdu šia pri zoh ¾ad ne ní naj lep ších do stup ných tech ník.
3) Pre nové za ria de nia s pra ho vou  spot re bou roz púš �ad la 5 — 10 t.rok-1, pre kto ré sa za ča lo ko na nie o vy da nie sú hla su  

na po vo le nie stav by do ter mí nu na do bud nu tia účin nos ti tej to vy hláš ky, pla tia do 31. ok tób ra 2007 emis né li mi ty
pod ¾a § 7 ods. 6.
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RE DUKČ NÝ PLÁN

1. Prin cíp re dukč né ho plá nu
Re dukč ný plán je sú bor tech nic kých a or ga ni zač ných opat re ní na zní že nie emi sií pr cha vých or ga nic kých zlú če nín
pre ur či té za ria de nia. Ten to plán umož ňu je  pre vádz ko va te ¾o vi za ria de nia zní ži� emi sie  v ta kej mie re, kto rá  by sa do -
siah la uplat ne ním  emis ných  li mi tov  ur če ných v  prí lo he č. 2. Na tento úče l môže pre vádz ko va te¾ za ria de nia  po u ži�
akú ko¾ vek sché mu zni žo va nia emi sií vy pra co va nú špe ciál ne pre jeho za ria de nie za pred po kla du, že na ko niec do siah -
ne rov na ké zní že nie emi sií.

2. Ná vod na vy pra co va nie re dukč né ho plá nu
Pri ap li ká cii ná te rov, la kov, le pi diel ale bo tla čia ren ských fa rieb mož no vy u ži� na sledujúci re dukč ný plán. Ak na sle -
du jú ca me tó da nie je vhod ná, or gán ochra ny ovzdu šia  môže pre vádz ko va te ¾o vi za ria de nia  po vo li� iný al ter na tív ny
plán, kto rý  spĺ ňa uve de né prin cí py. 

Pri vypra co va ní re dukč né ho plá nu tre ba vy chá dza� z na sledujúcich sku toč nos tí:

a) ak sa majú  na hra di� do po sia¾ po u ží va né ma te riá ly ma te riál mi ob sa hu jú ci mi  me nej roz púš �a diel ale bo žiad ne roz -
púš �ad lá, ale kto ré sú ešte v štá diu vý vo ja,  pre vádz ko va te ¾o vi za ria de nia sa má  pos kyt nú� pre dĺ že né ča so vé
obdobie na rea li zá ciu jeho re dukč né ho plá nu,

b) vý cho di skom prí pra vy re dukč né ho plá nu má by� množ stvo emi sií pr cha vých or ga nic kých  zlú če nín, ak by sa ne vy -
ko nali žiad ne opat re nia na zní že nie emi sií.

Re dukč ný plán je ur če ný pre za ria de nia, pri kto rých mož no pred po kla da� kon štant ný ob sah tu hých zlo žiek v pro -
duk te, kto rý sa môže vy u ži� na de fi ní ciu re fe renč né ho bodu re dukč né ho plá nu.

Pre vádz ko va te¾ za ria de nia pred lo ží re dukč ný plán zni žo va nia emi sií, kto rý ob sa hu je naj mä  zní že nie prie mer né ho
ob sa hu roz púš �a diel v cel ko vom vstu pe ale bo zvý še nie účin nos ti vy u ži tia tu hých zlo žiek v ná te ro vých lát kach, kto rý -
mi sa  do siah ne zní že nie cel ko vých emi sií pr cha vých or ga nic kých zlú če nín na úro veň da né ho per cen tu ál ne ho po -
dielu roč ných re fe renč ných emi sií, tzv. cie ¾o vých emi sií. Pri tom to zni žo va ní emi sií je pot reb né do dr ža� na sle du jú ci
har mo no gram.

Ur če né ča so vé ob do bie Ma xi mál ne po vo le né cel ko vé
roč né emi sieNové za ria de nia Jest vu jú ce za ria de nia

do ter mí nu vstu pu SR do EÚ do 31. 12. 2005 cie ¾o vé emi sie x 1,5

do 31. 10. 2004    do 31. 10. 2007 cie ¾o vé emi sie

3. Vý po čet cie ¾o vej emi sie pr cha vých or ga nic kých zlú če nín

3.1 De fi ní cia  cie ¾o vej emi sie 

Cie ¾o vá emi sia je cel ko vé množ stvo tu hých zlo žiek v spot re bo va ných ma te riá loch x K1 x K2.

Tuhé lát ky sú všet ky lát ky v ná te roch, tla čia ren ských far bách, la koch a le pid lách, kto ré sa vy tvr dia po od pa re ní  vody
ale bo pr cha vých or ga nic kých zlú če nín.

3.2 Ur če nie ko efi cien tu K1

Hod no ta ko efi cien tu K1  pre jed not li vé čin nos ti je ur če ná v na sle dujúcej ta bu¾ ke. Or gán ochra ny ovzdu šia môže tie to
fak to ry pre jed not li vé za ria de nia a čin nos ti upra vi� tak, aby od rá ža li pre u ká za né zvý še nie účin nos ti vo vy u ži tí tu hých 
lá tok.
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Čin nos� Fak tor K1

Ro tač ná hĺbko tlač; fle xo gra fic ká tlač; la mi no va nie ako sú čas� tla čia ren skej čin nos ti;
la ko va nie ako sú čas� tla čia ren skej čin nos ti; im preg ná cia dre va; na tie ra nie tex tí lií, tka -
nín, fó lií a pa pie ra; na ná ša nie le pid la

4     

Na tie ra nie pá sov a zvit kov; na tie ra nie na ví ja ných drô tov; op ra vy a pre strie ka va nie áut 3     

Ná te ry pre styk s po tra vi na mi; na tie ra nie na vo¾ nom prie stran stve 2,33

Ro tač ná sie �ot lač; iné ná te ry 1,5 

3.3  Vý po čet ko efi cien tu K2

Hod no ta ko efi cien tu K
2 

sa ur ču je z hod no ty emis né ho li mi tu pre fu gi tív ne emi sie tak to:

a)  pre za ria de nia a čin nos ti uve de né v prí lo he č. 2 bode 5, bode 4.3 s pra ho vou hod no tou  spot re by roz púš �ad la me nej 
ako 15 t.rok-1 a v bode 4.4 s pra ho vou hod no tou spot re by roz púš �ad la me nej ako 25 t.rok-1  je 

  K =
emisný limit pre fugitívne emisie +15

1002  ,

b) pre všet ky ostat né za ria de nia je

  K =
emisný limit pre fugitívne emisie + 5

1002  .

3.4 Pod mien ka spl ne nia re dukč né ho plá nu

Re dukč ný plán je spl ne ný, keï sku toč né množ stvo cel ko vých emi sií pod ¾a roč nej bi lan cie roz púš �a diel  je men šie ale -
bo sa rovná hod no te cie ¾o vej emi sie. Me to di ka vý po čtu roč nej bi lan cie roz púš �a diel je uve de ná v prí lo he č. 4.
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POS TUP VY PRA CO VA NIA ROČ NEJ BI LAN CIE ROZ PÚŠ ŤA DIEL

1. Zá sa dy vy pra co va nia

Bi lan co va nie roz púš �a diel slú ži na 

a) pre u ká za nie pl ne nia po žia da viek uve de ných v § 5,

b) pre šet re nie ïal ších mož nos tí zní že nia emi sií,

c) pos ky to va nie in for má cií ve rej nos ti o spot re be roz púš �a diel, o emi siách z roz púš �a diel a o pl ne ní ur če ných po žia da -
viek.

2. Ve li či ny na vy pra co va nie hmot nost nej bi lan cie roz púš �a diel

Vstu py or ga nic kých roz púš �a diel (I):

I1 Množ stvo or ga nic kých roz púš �a diel ale bo ich množ stvo v prí prav koch, kto ré boli za kú pe né a kto ré sa po u ží va jú
ako vstup do pro ce su za ča so vé ob do bie, za kto ré sa vy po čí ta va hmot nost ná bi lan cia.

I2 Množ stvo or ga nic kých roz púš �a diel ale bo ich množ stvo v po u ži tých prí prav koch, kto ré boli re ge ne ro va né a opä -
tov ne sa po u ži jú ako vstup do pro ce su (re cyk lo va né roz púš �ad lo sa za po čí ta va vždy, keï sa po u ži je na da nú čin -
nos�).

Vý stu py or ga nic kých roz púš �a diel (O):

O1 Emi sie v od pa do vých ply noch.

O2  Stra ty or ga nic kých roz púš �a diel v od pa do vých vo dách, kto ré sa od vá dza jú z pro ce su; v re le vant nom prí pa de je
pot reb né pri vý po čte O5 zoh ¾ad ni� čis te nie od pa do vých vôd.

O3 Množ stvo or ga nic kých roz púš �a diel, kto ré zos tá va jú ako zne čis te nie ale bo zvyš ky vo vý rob koch vy chá dza jú cich
z pro ce su.

O4 Množ stvo ne za chy te ných roz púš �a diel uvo¾ne ných do ovzdu šia. Vše obec ne sa sem zahŕňa bež ná ven ti lá cia
miest nos tí, pri kto rej sa vzduch z pra cov né ho pros tre dia od vá dza do von kaj šie ho ovzdu šia cez okná, dve re, vet ra -
cie ale bo iné ot vo ry. 

O5 Stra ty or ga nic kých roz púš �a diel ale bo or ga nic kých zlú če nín spô so be né che mic ký mi ale bo fy zi kál ny mi re ak cia mi 
(napr. spá le ním ale bo inou úpra vou od pa do vých ply nov ale bo od pa do vých vôd, ale bo kto ré sa za chy ti li, napr. ad -
sorp ciou, ak ne bo li za po čí ta né do po lo žiek O6, O7 ale bo O8).

O6 Or ga nic ké roz púš �ad lá ob siah nu té v zhro maž de nom od pa de.

O7 Or ga nic ké roz púš �ad lá ale bo or ga nic ké roz púš �ad lá ob siah nu té v prí prav koch, kto ré sa pred a li ale bo kto ré sú
ur če né na pre daj ako ko merč ný pro dukt.

O8 Or ga nic ké roz púš �ad lá ob siah nu té v prí prav koch, kto ré sa re ge ne ro va li na opä tov né po u ži tie, ale sa nepo važujú
za vstup do pro ce su, ak už ne bo li za po čí ta né v rám ci po lo žky O7.

O9 Or ga nic ké roz púš �ad lá, kto ré unik li iným spô so bom.

3. Pos tup po u ži tia bi lan cie roz púš �a diel na pre u ká za nie pl ne nia po žia da viek na zní že nie emi sií

Spô sob a me tó da po u ži tia bi lan cie roz púš �a diel zá vi sia od kon krét nych po žia da viek, kto ré sa majú ove ri�.

3.1 Ove re nie sú la du s pl ne ním zni žo va nia emi sií pod ¾a prí lo hy č. 3, ak sú emis né li mi ty cel ko vých emi sií 
          vy jad re né ako množ stvo emi sií roz púš �ad la na jed not ku vý ro by ale bo iný pa ra me ter pod ¾a prí lo hy č. 2

3.1.1 Cel ko vá spot re ba or ga nic kých roz púš �a diel 
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Pre všet ky čin nos ti uve de né v prí lo he č. 1 sa vy pra cú va roč ný plán hos po dá re nia s roz púš �ad la mi. Spot re ba roz púš -
�a diel C sa vy po čí ta zo vz�a hu:

C = I1 — O8

Zá ro veň je pot reb né sta no vi� cel ko vé množ stvo tu hých lá tok ob siah nu tých v po u ži tých ná te ro vých ma te riá loch ako
ná so bok cel ko vej roč nej spot re by po u ži tých ma te riá lov a po dielu tu hých lá tok v tých to ma te riá loch, aby bolo mož né
od vo di� re fe renč né roč né množ stvo emi sií a cie ¾o vé množ stvo emi sií na kaž dý rok. 

3.1.2  Množ stvo cel ko vých emi sií 

Cel ko vé množ stvo emi sií E sa vy po čí ta zo vz�a hu: 

E = F + O1,

kde F sú fu gi tív ne emi sie de fi no va né v bode 4.2.1. Na ur če nie množ stva emi sií na jed not ku vý ro by sa údaj o množ stve
emi sií vy de lí prí sluš ným pa ra met rom vý rob ku.

3.1.3   Na po sú de nie pl ne nia po žia da viek uve de ných v § 4 ods. 15 písm. b) bode 2 sa bi lan cia roz púš �a diel vy ko ná va
pre kaž dú čin nos� a vý sled ný údaj sa po rov ná va s cel ko vý mi emi sia mi, kto ré by boli re le vant né v prí pa de spl ne nia
emis ných li mi tov pre kaž dú čin nos� zvláš�.

 3.2 Ur če nie fu gi tív nych emi sií 

3.2.1  Me to di ka vý po čtu fu gi tív nych emi sií (F) 

 Fu gi tív ne emi sie sa vy po čí ta jú z na sledujúcich rov níc:

F = I1 — O1 — O5 — O6 — O7 — O8,

ale bo

F = O2 + O3 + O4 + O9.

Toto množ stvo sa môže zis ti� pria mym me ra ním jed not li vých ve li čín. Al ter na tív ne ako ek vi va lent sa môže po u ži� vý -
po čet za lo že ný na iných pros tried koch, napr. na účin nos ti za chy tá va nia emi sií v da nom pro ce se, tech nic kým roz bo -
rom a pod. 

Hod no ta fu gi tív nych emi sií je vy jad re ná v per cen tách ako po diel hmot nos ti fu gi tív nych emi sií (F) a cel ko vej hmot -
nos ti vstup ných roz púš �a diel (I), kde

 I = I1 + I2. 

3.2.2 Frek ven cia

Ur če nie vy bra ných vstu pov a vý stu pov, kto ré sú pot reb né na vý po čet fu gi tív nych emi sií, sa môže uro bi� krát kym, ale
zato kom plet ným sú bo rom me ra ní. Sú bor me ra ní pri stred ných zdro joch ne tre ba opa ko va�, ak ne dô jde k zme ne ale -
bo úpra ve tech nic ké ho vy ba ve nia. Pri ve¾ kých zdro joch sa urobí me ra nie raz za šes� ka len dár nych ro kov. 
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OZNA MO VA CÍ LIST POUŽÍ VA TE ¼A OR GA NIC KÝCH ROZ PÚŠ ŤA DIEL

Pre vádz ko va te lia  ve¾ kých zdro jov  a  stred ných   zdro jov,   ktorí   po u ží va jú   or ga nic ké   roz púš �ad lá  a ïal šie pro duk ty
s ob sa hom pr cha vých or ga nic kých zlú če nín, pred kla da jú hlá se nie o spot re be or ga nic kých roz púš �a diel za uply nu lý
rok do pl ne ný roč nou bi lan ciou pod ¾a prí lo hy č. 4 na pred pí sa ných tla či vách, kto ré sú uve rej ne né vo Ves tní ku Mi nis -
ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky v nasledujúcom roz sa hu:

1. Úda je o pre vádz ko va te ¾o vi. 

2. Ná zov čin nos ti pod ¾a prí lo hy č. 1.

3. Cel ko vá roč ná spot re ba roz púš �a diel uve de ných v § 3 písm. a)  vrá ta ne ob sa hu tých to lá tok  v ïal ších pro duk toch
v t.rok-1. 

4. Cel ko vá roč ná spot re ba ha lo gé no va ných roz púš �a diel uve de ných v § 3 písm. b) vrá ta ne ob sa hu tých to lá tok  v ïal -
ších pro duk toch v t.rok-1. 

5. Cel ko vá roč ná spot re ba ostat ných  roz púš �a diel uve de ných v § 3 písm. c) vrá ta ne ob sa hu tých to lá tok  v ïal ších pro -
duk toch v t.rok-1.
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EMIS NÉ LI MI TY A POD MIEN KY PRE VÁDZ KO VA NIA PRE VY BRA NÉ JEST VU JÚ CE ZA RIA DE NIA

1. Na ná ša nie ná te ro vých lá tok na po vrchy ko vov, plas tov, tex ti lu, pa pie ra, dre va vrá ta ne op ra vy áut

1.1 Vše obec né pod mien ky pre vádz ko va nia 
V za ria de niach na la ko va nie je pot reb né vy ko na� do stup né opat re nia s pri hliad nu tím na vy na lo že né ná kla dy
na ob me dzo va nie emi sií, ako napr. po u ží va nie la ko va cích sys té mov s níz kym ale bo so žiad nym ob sa hom or ga -
nic kých rie di diel, na ná ša nie la ko va cích vrs tiev s vy so kou účin nos �ou ale bo čis te nie od pa do vých ply nov s cie -
¾om do siah nu� úro veň emis ných li mi tov pod ¾a oso bit né ho pred pi su.

1
)

1.2 Emis ný li mit pre tuhé zne čis �u jú ce lát ky 
Kon cen trá cia tu hých zne čis �u jú cich lá tok (čias toč ky laku) v od pa do vom ply ne ne smie pre kro či� hod no tu
3 mg.m

-3
. 

Pri práš ko vom la ko va ní ne smie kon cen trá cia tu hých zne čis �u jú cich lá tok pre kro či� hod no tu 15 mg.m
-3
.

1.3 Emis ný li mit or ga nic kých zlú če nín pre strie ka cie ka bí ny (strie ka cie zóny) 
Pre od pa do vé ply ny zo strie ka cích ka bín ne pla tia vše obec né emis né li mi ty pod ¾a oso bit né ho pred pi su.

1
)

1.4 Emis ný li mit or ga nic kých zlú če nín pre su še nie 
Emi sie pr cha vých or ga nic kých zlú če nín vy jad re né ako cel ko vý or ga nic ký uh lík v od pa do vých ply noch zo su -
šiar ne ne smú pre kro či� hod no tu 50 mg.m

-3
. Ak sa od pa do vé ply ny pri vá dza jú na do da toč né spa ¾o va nie, or gán

ochra ny ovzdu šia určí pod mien ky spa ¾o va nia, ako napr. kon cen trá ciu oxi du uho¾ na té ho, tep lo tu spa ¾o va nia a
pot reb nú zá drž.

1.5 Pri po u ži tí bez roz púš �ad lo vých (práš ko va cích) ale bo níz ko roz púš �ad lo vých la ko va cích sys té mov
li mi ty or ga nic kých lá tok a pod mien ky pre vádz ko va nia ur čí or gán ochra ny ovzdu šia s pri hliad nu -
tím na hmot nost ný tok emi to va ných pr cha vých or ga nic kých lá tok.

2. Sé rio vé na ná ša nie ná te rov v prie mys le áut

2.1 Vše obec né pod mien ky pre vádz ko va nia 
V za ria de niach na sé rio vé la ko va nie je pot reb né uro bi� do stup né opat re nia s pri hliad nu tím na vy na lo že né ná -
kla dy na ob me dzo va nie emi sií, ako napr. po u ží va nie la ko va cích sys té mov s níz kym ale bo so žiad nym ob sa hom
or ga nic kých rie di diel, na ná ša nie la ko va cích vrs tiev s vy so kou účin nos �ou, od sá va ním a čis te ním od pa do vých
ply nov.

2.2 Emis ný li mit pre tuhé zne čis �u jú ce lát ky 
Kon cen trá cia tu hých zne čis �u jú cich lá tok (čias toč ky laku) v od pa do vých ply noch ne smie pre kro či� hod no tu
3 mg.m

-3
.

2.3 Emis ný li mit pre or ga nic ké zlú če ni ny z ce lé ho za ria de nia 
Emi sie or ga nic kých zlú če nín v od pa do vých ply noch z ce lé ho za ria de nia vrá ta ne kon zer vá cie ne smú pre kro či�
hod no tu v me sač nom prie me re pri 
a) jed no fa reb nom la ko va ní 60 g.m

-2
 la ko va nej plo chy, 

b) me ta li zač nom a viac fa reb nom la ko va ní 120 g.m
-2
 la ko va nej plo chy.

2.4 Emis ný li mit or ga nic kých zlú če nín pre strie ka cie ka bí ny (strie ka cie zóny) 
Pre od pa do vé ply ny zo strie ka cích ka bín ne pla tia vše obec né emis né li mi ty pod ¾a oso bit né ho pred pi su.

1
)
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2.5 Emis ný li mit or ga nic kých zlú če nín pri su še ní 
Emi sie pr cha vých or ga nic kých zlú če nín vy jad re né ako cel ko vý or ga nic ký uh lík v od pa do vých ply noch zo su -
šiar ne ne smú pre kro či� hod no tu 50 mg.m

-3
.  Ak sa od pa do vé ply ny pri vá dza jú na do da toč né spa ¾o va nie, or gán

ochra ny ovzdu šia určí pod mien ky spa ¾o va nia, ako napr. kon cen trá ciu oxi du uho¾ na té ho, tep lo tu spa ¾o va nia a
pot reb nú zá drž.

3. Che mic ké čis te nie ode vov a tex tí lií

3.1 Vše obec né pod mien ky pre vádz ko va nia 
V pre vádz kach na čis te nie tex tí lií po mo cou chló ro va ných uh ¾o vo dí kov sa mu sia kon cen tro va né pary uh ¾o vo dí -
kov z čis tia cich stro jov za chy tá va�.

3.2 Emis ný li mit pre or ga nic ké zlú če ni ny

3.2.1 Čis te nie po mo cou chló ro va ných uh ¾o vo dí kov 
V pre vádz kach na čis te nie tex tí lií po mo cou chló ro va ných uh ¾o vo dí kov kon cen trá cia pár roz púš �ad la v ply noch 
od sá va ných zo su šiar ní a z pra cov né ho pros tre dia ne smie pre kro či� pri hmot nos ti jed nej dáv ky tex tí lií 
a) do 30 kg                    150 mg.m

-3
, 

b) 30 kg a viac              100 mg.m
-3
. 

Cel ko vý emis ný fak tor ne smie pre kro či� hod no tu 30 g roz púš �ad la na 1 kg čis te ných tex tí lií v me sač nom prie -
me re.

3.2.2 Čis te nie po mo cou tech nic ké ho ben zí nu 
V pre vádz kach na čis te nie tex tí lií po mo cou tech nic ké ho ben zí nu 150/200 ne smie pre kro či� kon cen trá cia ben -
zí nu v od pa do vom ply ne hod no tu 6 000 mg.m

-3
. 

Cel ko vý emis ný fak tor ne smie pre kro či� hod no tu 150 g na 1 kg čis te ných tex tí lií v me sač nom prie me re.

4. Od mas �o va nie a čis te nie po vrchu ko vov, elek tro sú čias tok a iných ma te riá lov

4.1 Vše obec né pod mien ky pre vádz ko va nia 
Pri za ria de niach na od mas �o va nie ko vo vých sú čias tok po mo cou chló ro va ných uh ¾o vo dí kov je pot reb né pod ¾a
tech nic kých mož nos tí a s pri hliad nu tím na pri me ra nos� vý dav kov pary roz púš �a diel od sá va� a zneš kod ňo va�.

4.2 Emis ný li mit pre or ga nic ké zlú če ni ny 
V ply noch zo stro jov na od mas �o va nie ko vo vých sú čias tok po mo cou chló ro va ných uh ¾o vo dí kov kon cen trá cia
pár roz púš �ad la ne smie pre kro či� pri hmot nost nom toku 0,5 kg.h

-1
 a pri vyš šom hod no tu 100 mg.m

-3
.
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410

V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky

z 19. sep tem bra 2003,

kto rou sa mení a do pĺ ňa vy hláš ka Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky
č. 706/2002 Z. z. o zdro joch zne čis �o va nia ovzdu šia, o emis ných li mi toch, o tech nic kých

po žia dav kách a vše obec ných pod mien kach pre vádz ko va nia, o zo zna me zne čis �u jú cich lá tok,
o ka te go ri zá cii zdro jov zne čis �o va nia ovzdu šia a o po žia dav kách za bez pe če nia roz pty lu

emi sií zne čis �u jú cich lá tok

Mi nis ter stvo ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub -
li ky pod ¾a § 41 ods. 1 písm. a) zá ko na č. 478/ 2002 Z. z.
o ochra ne ovzdu šia a kto rým sa do pĺ ňa zá kon
č. 401/1998 Z. z. o po plat koch za zne čis �o va nie ovzdu -
šia v zne ní ne skor ších pred pi sov (zá kon o ov zdu ší) (ïa -
lej len „zá kon“) usta no vu je:

Čl. I

Vy hláš ka Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej
re pub li ky č. 706/2002 Z. z. o zdro joch zne čis �o va nia
ovzdu šia, o emis ných li mi toch, o tech nic kých po žia dav -
kách a vše obec ných pod mien kach pre vádz ko va nia, o zo -
zna me zne čis �u jú cich lá tok, o ka te go ri zá cii zdro jov zne čis -
�o va nia ovzdu šia a o po žia dav kách za bez pe če nia roz pty lu
emi sií zne čis �u jú cich lá tok sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 1 ods. 4 sa za slo vo „ïa lej“ vkla da jú slo vá „ale bo vo vy -
ko ná va com pred pi se pod ¾a § 41 ods. 1 písm. a) a  j) zá ko na“. 

2. V § 2 ods. 11 sa vy púš �a po sled ná veta.

3. § 2 sa do pĺ ňa od sek mi 12 a 13, kto ré zne jú:
„(12) Usta no ve nie od se ku 11 sa ne vz�a hu je na za ria -

de nie na spa ¾o va nie pa lív, ak sa jeho ka pa ci ta roz ší ri
o me no vi tý te pel ný prí kon 50 MW a viac; na toto za ria -
de nie sa vz�a hu je prí lo ha č. 4 I. čas� bod 1.11.

(13) Ak je pre čas� zdro ja ur če ná vše obec ná pod mien ka
pre vádz ko va nia, kto rou je ur če ný ma xi mál ny ob sah síry
v pa li ve, emis ný li mit pre oxi dy síry sa ne up lat ňu je.“.

4. § 3 znie:

„§ 3

(1) Emis ný li mit vy jad re ný ako hmot nost ná kon cen -
trá cia, hmot nost ný tok a tma vo s� dymu sa pri kon ti nu -
ál nom opráv ne nom me ra ní (ïa lej len „kon ti nu ál ne me -
ra nie“) po va žu je za do dr ža ný, ak § 4 a 5 ale bo oso bit ný
predpis1) ne us ta no vu je inak a ak sú čas ne

a) žiad na va li do va ná pol ho di no vá prie mer ná hod no ta 
ne pre kro čí dvoj ná so bok hod no ty emis né ho li mi tu,

b) žiad na va li do va ná prie mer ná den ná hod no ta ne pre -
kro čí hod no tu emis né ho li mi tu,

c) naj me nej 95 % zo všet kých va li do va ných pol ho di -
no vých prie mer ných hod nôt za ka len dár ny me siac
ne pre kro čí 1,2 ná sob ku hod no ty emis né ho li mi tu.

(2) Emis ný li mit vy jad re ný ako emis ný stu peň sa pri
kon ti nu ál nom me ra ní po va žu je za do dr ža ný, ak žiad na
va li do va ná prie mer ná den ná hod no ta ne pre kro čí hod -
no tu emis né ho li mi tu; uve de né sa ne up lat ňu je, ak § 4
a 5 ale bo oso bit ný predpis1) usta no vu je inak.

(3) Va li do va né prie mer né hod no ty pod ¾a od se ku 1 sa
ur čia z plat ných pol ho di no vých prie mer ných hod nôt
a va li do va né prie mer né hod no ty pod ¾a od se ku 2 z plat -
ných den ných prie mer ných hod nôt po zoh ¾ad ne ní odô -
vod ne nej hod no ty in ter va lu spo ¾ah li vos ti. Odô vod ne ná 
hod no ta in ter va lu spo ¾ah li vos ti sa pre na in šta lo va ný
me ra cí sys tém ur ču je pod ¾a me to di ky opráv ne né ho
merania2) a vý sled kov skúš ky me ra cie ho sys té mu  po -
d¾a oso bit né ho pred pi su;3) pre vy bra né zne čis �u jú ce
lát ky odô vod ne ná hod no ta in ter va lu spo ¾ah li vos ti ne smie
by� vyš šia, ako je uve de ná v prí lo he č. 4 V. čas ti bode 9.

(4) Emis ný li mit vy jad re ný ako hmot nost ná kon cen -
trá cia, hmot nost ný tok, tma vo s� dymu ale bo emis ný
stu peň sa pri dis kon ti nu ál nom opráv ne nom me ra ní
(ïa lej len „dis kon ti nu ál ne me ra nie“) a pri tech nic kom
vý po čte po va žu je za do dr ža ný, ak žiad na jed not li vá hod -
no ta po pri po čí ta ní odô vod ne nej hod no ty ne is to ty (ïa lej
len „ne is to ta“) vý sled ku me ra nia ale bo vý sle dok tech nic -
ké ho vý po čtu po pri po čí ta ní ne is to ty vý po čtu ne pre kro čí 
hod no tu emis né ho li mi tu; uve de né sa ne up lat ňu je, ak
§ 4 a 5 ale bo oso bit ný predpis1) usta no vu je inak.

(5) Ak sa spl ne nie po žia dav ky do dr ža nia emis né ho li -
mi tu pod ¾a od se ku 4 ne pre u ká že, ur če ný emis ný li mit
sa po va žu je za do dr ža ný, ak sa pre u ká že, že 

a) šta tis tic ká mož nos� vý sky tu vyš šej jed not li vej hod -
no ty vy plý va z vlast nos tí tech no ló gie ale bo vlast -
nos tí me tó dy dis kon ti nu ál ne ho me ra nia,

b) spl ni� po žia dav ku do dr ža nia emis né ho li mi tu  po -
d¾a od se ku 4 ne u mož ňu je naj lep šia do stup ná tech -
ni ka ale bo

c) na spl ne nie po žia dav ky do dr ža nia emis né ho li mi tu 
pod ¾a od se ku 4 sú nut né do pln ko vé in ves tič né
opat re nia na zní že nie emi sií, ak ide o zdro je uve de -
né do pre vádz ky,

a sú čas ne
1) do pln ko vá sé ria me ra ní a roz bor ne is to ty po tvr di li

šta tis tic kú mož nos� vý sky tu jed not li vej hod no ty,
kto rá je po pri po čí ta ní ne is to ty vyš šia ako hod no ta
emis né ho li mi tu,

2) žiad na jed not li vá hod no ta po od čí ta ní ne is to ty ne -
pre kro čí hod no tu emis né ho li mi tu,

3) je vy da ný sú hlas na oso bit né pod mien ky zis �o va -
nia úda jov o do dr ža ní emis né ho li mi tu pod ¾a dru hé -
ho bo du. 

(6) Emis ný li mit vy jad re ný ako emis ný fak tor sa po -
va žu je za do dr ža ný, ak žia den vý sle dok me ra nia ale bo
vý sle dok tech nic ké ho vý po čtu ne pre kro čí 1,5 ná sobku
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hod no ty emis né ho li mi tu; uve de né sa ne up lat ňu je, ak
prí lo ha č. 4 ale bo oso bit ný predpis1) usta no vu je inak. 

(7) Ak ide o kon ti nu ál ne me ra nie a kom bi no va né kon -
ti nu ál ne me ra nie a dis kon ti nu ál ne me ra nie, hod no ta
vý sled ku me ra nia ve li či ny, kto rou je vy jad re ný emis ný
fak tor, sa zis �u je a po su dzu je za čas, kto rý je uve de ný
v prí lo he č. 4. 

(8) Ak ide o dis kon ti nu ál ne me ra nie, hod no ta vý sled -
ku me ra nia ve li či ny, kto rou je vy jad re ný emis ný li mit,
sa zis �u je a vy hod no cu je za re pre zen ta tív nu ča so vú pe -
rió du me ra nia pod ¾a oso bit né ho pred pi su.3)

(9) Vše obec né pod mien ky pre vádz ko va nia vy jad re né
ako ve li či na, kto rá sa vz�a hu je na od pa do vé ply ny ale bo 
ne čis te né ply ny, sa pri dis kon ti nu ál nom me ra ní po va -
žu jú za do dr ža né, ak prí lo ha č. 4 ale bo oso bit ný
predpis1) ne us ta no vu je inak, a ak sú čas ne

a) arit me tic ký prie mer žiad nej sé rie jed not li vých me -
ra ní ne pre kro čí hod no tu ur če nej vše obec nej pod -
mien ky pre vádz ko va nia,

b) žiad na jed not li vá hod no ta v kaž dej sé rii jed not li -
vých me ra ní ne pre kro čí 1,5 ná sob ku hod no ty ur če -
nej vše obec nej pod mien ky pre vádz ko va nia.

(10) Vše obec né pod mien ky pre vádz ko va nia vy jad re né
ako ve li či na, kto rá sa ne vz�a hu je na od pa do vé ply ny
ale bo ne čis te né ply ny, sa pri dis kon ti nu ál nom me ra ní
po va žu jú za do dr ža né, ak žiad na jed not li vá hod no ta
v kaž dej sé rii jed not li vých me ra ní ne pre kro čí hod no tu
ur če nej vše obec nej pod mien ky pre vádz ko va nia; uve de -
né sa ne up lat ňu je, ak prí lo ha č. 4 ale bo oso bit ný
predpis1) usta no vu je inak.
(11) Do dr ža nie emis né ho li mi tu a vše obec ných pod -

mie nok pre vádz ko va nia zdro ja sa po su dzu je po čas
sku toč nej pre vádz ky zdro ja ok rem 

a) ná be hu, zme ny výrobno-prevádzkového re ži mu
a od sta vo va nia zdro ja ale bo jeho čas ti v sú la de
s plat nou do ku men tá ciou a s pod mien ka mi ur če ný -
mi sú hla som ale bo roz hod nu tím, ak prí lo ha č. 4 ne -
us ta no vu je inak,

b) funk čnej a inej ob dob nej skúš ky kon ti nu ál ne ho
me ra cie ho sys té mu, kto rá vy ža du je oso bit ný pre -
vádz ko vý re žim zdro ja ale bo jeho čas ti,

c) údrž by kon ti nu ál ne ho me ra cie ho sys té mu a jeho
po ru chy; uve de né sa ne vz�a hu je na dis kon ti nu ál -
ne me ra nia,

d) skú šob nej pre vádz ky zdro ja ale bo jeho čas ti ale bo jej
ča so vé ho úse ku za pod mie nok ur če ných v sú hla se, 

e) iné ho času ur če né ho sú hla som ale bo roz hod nu -
tím, ak vzh¾a dom na da nos ti tech no lo gic ké ho pro -
ce su ne mož no ur če né emis né li mi ty a vše obec né
pod mien ky pre vádz ko va nia do dr ža�.

(12) Ak ide o zdroj ale bo jeho čas�, kto ré ho stav ba ale -
bo zme na bola po vo le ná do 31. de cem bra 2002 a kto rý
je uve de ný do pre vádz ky do 31. de cem bra 2003, emis -
ný li mit vy jad re ný ako hmot nost ná kon cen trá cia,
hmot nost ný tok, tma vo s� dymu ale bo emis ný stu peň
sa do 31. de cem bra 2006 po va žu je za do dr ža ný, ak § 4
a 5 ne us ta no vu je inak, ak sú čas ne

a) arit me tic ký prie mer žiad nej sé rie jed not li vých me -
ra ní ne pre kro čí hod no tu emis né ho li mi tu,

b) žiad na jed not li vá hod no ta v kaž dej sé rii jed not li -
vých me ra ní ne pre kro čí 1,2 ná sob ku hod no ty emis -
né ho li mi tu, kto rý je vy jad re ný ako hmot nost ná
kon cen trá cia, hmot nost ný tok ale bo tma vo s� dymu
a 1,3 ná sob ku hod no ty ur če né ho li mi tu, kto rý je vy -
jad re ný ako emis ný stu peň ale bo stu peň od sí re nia.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 1, 2 a 3 zne jú:

„1) Na prí klad vy hláš ka Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej 
re pub li ky č. 704/2002 Z. z., kto rou sa usta no vu jú tech nic ké
po žia dav ky a vše obec né pod mien ky pre vádz ko va nia za ria de ní
po u ží va ných na skla do va nie, pl ne nie a pre pra vu ben zí nu,
vy hláš ka Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky
č. 409/2003 Z. z., kto rou sa usta no vu jú emis né li mi ty, tech nic ké 
po žia dav ky a vše obec né pod mien ky pre vádz ko va nia zdrojov a ich 
za ria de ní, v kto rých sa po u ží va jú or ga nic ké roz púš �ad lá.

2) Vý nos Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky
č. 1/2003-6 z 15. mája 2003 o tech nic kom za bez pe če ní
opráv ne ných me ra ní a o me to di kách mo ni to ro va nia emi sií
a kva li ty ovzdu šia (ozná me nie č. 204/2003 Z. z.).

3) Vy hláš ka Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej
re pub li ky č. 408/2003 o mo ni to ro va ní emi sií a kva li ty ovzdu šia.“.

5. V § 4 ods. 2 sa slo vá „§ 3 ods. 7“ na hrá dza jú slo va mi
„§ 3 ods. 11“. 

6. V § 4 ods. 6 písm. b) sa slo vá „§ 3 ods. 2“ na hrá dza -
jú slo va mi „§ 3 ods. 12“. 

7. V § 5 od sek 2 znie:
„(2) Emis ný li mit vy jad re ný ako hmot nost ná kon cen -

trá cia ale bo stu peň od sí re nia sa pri dis kon ti nu ál nom
me ra ní ale bo tech nic kom vý po čte po va žu je za do dr ža ný, 
ak žiad na jed not li vá hod no ta v kaž dej sé rii jed not li vých
me ra ní ale bo vý sle dok kaž dé ho iné ho po stu pu tech nic -
ké ho vý po čtu pod ¾a pod mie nok ur če ných sú hla som ale -
bo roz hod nu tím ne pre kro čí hod no tu emis né ho li mi tu.“. 

8. V § 5 sa za od sek 5 vkla dá nový od sek 6, kto rý znie:
„(6) Pri po ru che ale bo údrž be kon ti nu ál ne ho me ra cie ho

sys té mu sa na zis te nie plat né ho den né ho prie me ru môžu
vy lú či� naj viac tri ho di no vé prie mer né hod no ty; prie mer ná 
den ná hod no ta vy po čí ta ná pri vy lú če ní viac ako troch ho -
di no vých prie mer ných hod nôt sa na úče ly po su dzo va nia
do dr ža nia ur če né ho emis né ho li mi tu po va žu je za ne plat -
nú. Z hod no te nia do dr ža nia ur če né ho emis né ho li mi tu
mož no z dô vo du po ru chy ale bo údrž by kon ti nu ál ne ho me -
ra cie ho sys té mu vy lú či� naj viac de sa� dní za rok.“.

Do te raj ší od sek 6 sa ozna ču je ako od sek 7.
9. § 5 sa do pĺ ňa od se kom 8, kto rý znie:
„(8) Na za ria de nia na spa ¾o va nie pa lív uve de né v prí lo -

he č. 4 I. čas ti bo doch 1.2.1 až 1.2.3 a na ply no vé tur bí ny 
uve de né v bode 2.3.1 sa do le hôt ur če ných v prí lo he č. 4
I. čas ti bode 1.3.1 vz�a hu je usta no ve nie § 3 ods. 12; to sa 
vz�a hu je aj na zne čis �u jú ce lát ky do času in šta lo va nia
tech nic kých pros tried kov na ich kon ti nu ál ne me ra nie.“.
10. V § 6 ods. 4 sa slo vá „a v V. čas ti“ na hrá dza jú slo va -

mi „a v VI. čas ti“. 
11. V § 6 od sek 5 znie: 

„(5) Emis né li mi ty a pod mien ky pre vádz ko va nia pre
nové zdro je sa do 31. de cem bra 2004 ne vz�a hu jú na

a) jest vu jú ce zdro je, kto ré sú uve de né v prí lo he č. 2
bo doch 1.6, 3.13, 4.1, 4.39, 5.3, 6.7, 6.12 až 6.15
a v bo doch 6.18, 6.20, 6.99,

b) ve¾ ké zdro je a stred né zdro je, kto ré sú do 31. de cem -
bra 2003 ka te go ri zo va né ako malé zdro je.“.
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12. Prí lo ha č. 2 znie:
„Prí lo ha č. 2
k vy hláš ke č. 706/2002 Z. z.

KA TE GO RI ZÁ CIA VE¼ KÝCH ZDRO JOV A STRED NÝCH ZDRO JOV

Čís.
kateg.

Ná zov ka te gó rie Pra ho vá ka pa ci ta
1

ve¾ ký zdroj
2

stred ný zdroj
1 PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIE MY SEL

1.1 Tech no lo gic ké cel ky ob sa hu jú ce sta cio nár ne za ria de nia na
spa ¾o va nie pa lív s na in šta lo va ným sú hrnným me no vi tým
te pel ným prí ko nom v MW 

≥ 50 ≥ 0,3

1.2 Triedenie a úprava uhlia, briketárne  s projektovaným výkonom
v t za hodinu

≥ 30 > 0

1.3 Vý ro ba kok su > 0 —

1.4 Vý ro ba ener ge tic kých  ply nov (ge ne rá to ro vý  plyn, svie ti plyn)
a syn téz nych  ply nov 

> 0 —

1.5 Ply no vé tur bí ny s na in šta lo va ným me no vi tým te pel ným
prí ko nom v MW

≥ 50 > 0

1.6 Stacionárne piestové spa¾ovacie motory s nainštalovaným
súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW 

— ≥ 0,3

2 PRIE MY SEL NÁ  VÝ RO BA  A  SPRA CO VA NIE  KO VOV

2.1 Úprava (praženie, spekanie) rúd železných kovov a manipulácia
s týmito materiálmi v práškovom stave 

> 0 —

2.2 Vý ro ba su ro vé ho že le za (vy so ké pece) s pro jek to va nou vý rob nou
ka pa ci tou v t za ho di nu

> 2,5 > 0

2.3 Vý ro ba oce le (napr. kon ver to ry, Siemens-Martinské pece,
dvoj nis te jo vé tan de mo vé pece, elek tric ké pece, März-Böhlerove
pece) s pro jek to va nou vý rob nou ka pa ci tou v t za ho di nu

> 2,5 > 0

2.4 Zlie var ne že lez ných  ko vov — vý ro ba lia ti ny a lia ti no vých
vý rob kov s pro jek to va nou vý rob nou ka pa ci tou v t za deň

> 20 ≥  1 

2.5 Hut níc ka dru ho vý ro ba a spra co va nie ko vov (napr. val cov ne,
li sov ne,  ko vá čov ne, drô tov ne a iné pre vádz ky te pel né ho
spra co va nia)
— val cov ne s pro jek to va nou vý ro bou su ro vej oce le v t za ho di nu
— ko vá čov ne s kla di va mi s pro jek to va ným vý ko nom v kJ na jed no 

kla di vo a súčasne s pro jek to va nou  spot re bou te pel nej ener gie v MW,
— li sov ne a te pel né spra co va nie ne že lez ných ko vov s pro jek to va nou 

vý ro bou v t za ho di nu

> 20
> 50
> 20

—

> 0
≥ 1
≥ 1
≥ 1

2.6 Úprava rúd neželezných kovov a manipulácia s týmito
materiálmi v práškovom stave 

> 0 -

2.7 Vý ro ba ne že lez ných ko vov a ich zlia tin z rúd, kon cen trá tov ale bo 
dru hot ných su ro vín meta lur gic kým, che mic kým ale bo
elek tro ly tic kým pro ce som

> 2,5 > 0

2.8 Ta ve nie ne že lez ných ko vov vrá ta ne zlie va nia zlia tin, pre ta vo va nia
a ra fi ná cie ko vo vé ho šro tu s pro jek to va nou ta via cou  ka pa ci tou
v t za deň
— pre olo vo a kad mium
— pre ostat né ne že lez né kovy 

> 4
> 20

> 0
> 0
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Čís.
kateg.

Ná zov ka te gó rie Pra ho vá ka pa ci ta
1

ve¾ ký zdroj
2

stred ný zdroj
2.9 Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace

činnosti (bez používania organických rozpúš�adiel)
Po vrcho vé úpra vy
— pri po u ži tí elek tro ly tic kých po stu pov s ob je mom kú pe ¾ov v m3

— pri po u ži tí che mic kých po stu pov s ob je mom kú pe ¾ov v m3

— na ná ša nie ko vo vých ale bo zlia ti no vých vrs tiev a po vla kov 
ko vov a ich zlia tin ok rem su ro vej oce le v ta ve ni ne 
s pro jek to va nou ka pa ci tou v kg za ho di nu

— na ná ša nie ko vo vých ale bo zlia ti no vých vrs tiev a po vla kov 
ko vov a ich zlia tin ok rem su ro vej oce le pla me ňo vým, elek tro— 

ob lú ko vým, plaz mo vým a iným strie ka ním s pro jek to va nou 
ka pa ci tou na ná ša nia v kg za ho di nu

— na ná ša nie ochran ných po vla kov zo su ro vej oce le 
s pro jek to va nou  ka pa ci tou na ná ša nia v kg za ho di nu

— ano dic ká oxi dá cia hli ní ko vých ma te riá lov
— na ná ša nie ne ko vo vých po vla kov (smal ty, iné ob dob né po vrcho vé 

úpra vy) s pro jek to va nou ka pa ci tou na ná ša nia v m2 za ho di nu

Sú vi sia ce čin nos ti:
— opies ko va nie ok rem ka ze to vých za ria de ní s pro jek to va nou 

ka pa ci tou v m2 opies ko va né ho ma te riá lu za ho di nu
— ter mic ké čis te nie s cel ko vým  in šta lo va ným te pel ným 

vý ko nom v MW
— elektrolyticko-plazmové čis te nie, od mas �o va nie a leš te nie 

s pro jek to va nou ka pa ci tou v dm2 za ho di nu

> 30
> 100

> 1 000

> 20

> 2

—
—

—

≥ 2

—

≥ 1
≥ 3

≥ 10

≥ 2

> 0

> 0
≥ 20

≥ 20

≥ 0,2

≥ 20 

2.99 Ostat né prie my sel né vý ro by a spra co va nia ko vov
— sú čas �ou tech no ló gie je spa ¾o va nie pa li va s me no vi tým 

te pel ným prí ko nom v MW
— po diel hmot nost né ho toku zne čis �u jú cej lát ky emi sií pred 

od lu čo va čom a hmot nost né ho toku zne čis �u jú cej lát ky, kto rý 
je uve de ný v prí lo he č. 3 pre nové zdro je:
a) or ga nic ké ply ny a pary
b) ostat né zne čis �u jú ce lát ky ako v pís me ne a)

≥ 50

> 10
> 10

≥ 0,3

≥ 0,2
≥ 1

3 VÝ RO BA NE KO VO VÝCH MI NE RÁL NYCH PRO DUK TOV

3.1 Spracovanie azbestu a výroba výrobkov obsahujúcich azbest > 0 -

3.2 Výroba cementu s projektovanou výrobnou kapacitou
cementového slinku v t za deň

> 500 > 0

3.3 Vý ro ba váp na s pro jek to va nou vý rob nou ka pa ci tou v t za deň > 50 > 0

3.4 Vý ro ba mag ne zi tu a vý ro ba bá zic kých žia ru vzdor ných ma te riá lov 
s pro jek to va nou vý rob nou ka pa ci tou v t za deň

> 50 > 0

3.5 Oba¾ovne bitúmenových zmesí a miešarne bitúmenu
s projektovanou výrobnou kapacitou zmesi v t za hodinu 

≥ 80 > 0

3.6 Zariadenia na tavenie nerastných látok vrátane spracovania
taveniny a výroby nerastných vlákien s projektovanou kapacitou 
tavenia v t za deň

> 20 ≥ 0,1

3.7 Vý ro ba skla, sklár skych vý rob kov a skle ných vlá kien
s pro jek to va nou ka pa ci tou ta ve nia v t za deň

> 20 ≥ 0,5

3.8 Vý ro ba ke ra mic kých vý rob kov pá le ním naj mä škri diel, te hál,
ob kla da čiek, por ce lá nu, ke ra mi ky, ka me ni ny a žia ru vzdor ných
ma te riá lov pod ¾a
— pro jek to va nej vý rob nej ka pa ci ty v t za deň
— me no vi tej ka pa ci ty ta via cich pecí v m3 pri hus to te vsádz ky 

nad 300 kg/m3

— ob je mu vy pa ¾o va cie ho za ria de nia ok rem dis kon ti nu ál nych 
elek tric kých pecí v m3

> 75
> 4

> 3

≥ 1
≥ 0,1

> 0,5

3.9 Vý ro ba ¾ah če ných ne ko vo vých mi ne rál nych pro duk tov
s pro jek to va nou vý rob nou ka pa ci tou v m3 za deň

> 20 > 0
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Čís.
kateg.

Ná zov ka te gó rie Pra ho vá ka pa ci ta
1

ve¾ ký zdroj
2

stred ný zdroj
3.10 Ka me ňo lo my a sú vi sia ce spra co va nie ka me ňa — > 0

3.11 Ťažba, úprava, spracovanie silikátových surovín iných, ako je
stavebný piesok a štrk

— > 0

3.12 Vý ro ba ne pá le ných mu ro va cích ma te riá lov a pre fab ri ká tov
s pro jek to va nou vý rob nou ka pa ci tou v m3 za ho di nu

— > 0

3.13 Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných
materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3 za hodinu

— ≥ 10

3.99 Ostat né prie my sel né vý ro by ne ko vo vých mi ne rál nych pro duk tov  
— čle ne nie pod ¾a bodu 2.99

4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL

4.1 Ťaž ba ropy a sú vi sia ca do pra va a skla do va nie > 0 —

4.2 Ťaž ba zem né ho ply nu na fto vé ho a sú vi sia ca do pra va a skla do va nie > 0 —

4.3 Rafinérie ropy > 0 —

4.4 Pet ro che mic ké spra co va nie ropy > 0 —

4.5 Dis tri buč né skla dy a pre čer pá va cie za ria de nia pa lív, mas tív,
pet ro che mic kých  vý rob kov a iných or ga nic kých kva pa lín pod ¾a
— na in šta lo va né ho sú hrnné ho ob je mu skla do va nia v m3

— pro jek to va né ho ale bo sku toč né ho roč né ho ob ra tu v m3 (kto rý 
je väč ší) 

≥ 1 000
≥ 10 000

> 0
> 0

4.6 Vý ro ba syn te tic ké ho ka u ču ku > 0 —

4.7 Vý ro ba zá klad ných plas tic kých hmôt (na báze syn te tic kých
a prí rod ných po ly mé rov) ok rem syn te tic ké ho ka u ču ku 

> 0 —

4.8 Vý ro ba jed no du chých uh ¾o vo dí kov (li ne ár ne ale bo cyk lic ké,
na sý te né ale bo ne na sý te né, ali fa tic ké ale bo aro ma tic ké)

> 0 —

4.9 Vý ro ba or ga nic kých ha lo gé no va ných zlú če nín (ha lo gén de ri vá tov) > 0 —

4.10 Vý ro ba or ga nic kých zlú če nín ob sa hu jú cich kys lík > 0 —

4.11 Vý ro ba or ga nic kých zlú če nín ob sa hu jú cich síru > 0 —

4.12 Vý ro ba or ga nic kých zlú če nín ob sa hu jú cich du sík ok rem
mo čo vi ny 

> 0 —

4.13 Vý ro ba or ga nic kých zlú če nín ob sa hu jú cich fos for > 0 —

4.14 Vý ro ba or ga no ko vo vých zlú če nín > 0 —

4.15 Výroba prípravkov na ochranu rastlín a biocídov > 0 —

4.16 Výroba gumárenských pomocných prípravkov > 0 —

4.17 Vý ro ba a spra co va nie vis kó zy > 0 —

4.18 Vý ro ba ce lu ló zy a jej de ri vá tov vrá ta ne spra co va nia od pa dov na
pro duk ty z tej to  vý ro by 

> 0 —

4.19 Vý ro ba ná te ro vých lá tok, la kov, tla čia ren ských fa rieb, gle ja  a le pi diel
s pro jek to va nou spot re bou or ga nic kých roz púš �a diel v t za rok

> 100 ≥ 5

4.20 Vý ro ba far ma ce u tic kých pro duk tov s pro jek to va nou spot re bou
or ga nic kých roz púš �a diel v t za rok

> 50 ≥ 5 

4.21 Výroba anorganických plynných látok a zlúčenín okrem
amoniaku 

> 0 —

4.22 Vý ro ba an or ga nic kých ky se lín > 0 —

4.23 Vý ro ba an or ga nic kých  hyd ro xi dov > 0 —

4.24 Vý ro ba an or ga nic kých solí (ok rem hno jív) > 0 —

4.25 Vý ro ba ne ko vov, oxi dov ko vov a iných ob dob ných an or ga nic kých 
zlú če nín, ako je so dík, váp nik, kre mík, fos for, kar bid kre mí ka,
kar bid váp ni ka

> 0 —

4.26 Vý ro ba síry (Cla u sov pro ces) > 0 —

4.27 Vý ro ba amo nia ku > 0 —
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Čís.
kateg.

Ná zov ka te gó rie Pra ho vá ka pa ci ta
1

ve¾ ký zdroj
2

stred ný zdroj
4.28 Vý ro ba mo čo vi ny > 0 —

4.29 Vý ro ba prie my sel ných hno jív na báze du sí ka (ok rem mo čo vi ny),
fos fo ru a dras lí ka (jed no zlož ko vé ale bo kom bi no va né, kva pal né
ale bo tuhé)

> 0 —

4.30 Vý ro ba an or ga nic kých pig men tov, ra fi nač ných a bie lia cich
prí prav kov 

> 0 —

4.31 Výroba priemyselných výbušnín > 0 —

4.32 Vý ro ba a spra co va nie uh lí ka tých ma te riá lov
— vý ro ba dre v né ho uh lia s pro jek to va nou vý ro bou v kg za deň
— vý ro ba sa dzí
— vy pa ¾o va nie uh lí ka tých ma te riá lov vrá ta ne im preg ná cie
— spra co va nie uh lí ka tých ma te riá lov (me cha nic ké)

≥ 1 000
> 0
> 0
—

> 0
—
—

> 0

4.33 Vý ro ba a spra co va nie gumy
— pro jek to va ná spot re ba or ga nic kých roz púš �a diel v t za rok
— vý ro ba su ro vých gu má ren ských zme sí
— pro jek to va né spra co va nie gu mo vej zme si  v kg za ho di nu

> 15
> 0
—

≥ 0,6
—

≥ 5

4.34 Vý ro ba my diel, sa po ná tov a koz me ti ky s pro jek to va nou 
vý rob nou ka pa ci tou v kg za ho di nu
— sa po ná ty
— koz me ti ka 

—
—

≥ 100
≥ 10 

4.35 Prie my sel ná ex tra kcia rast lin ných ole jov a ži vo číš nych tu kov
a ra fi ná cia rast lin ných ole jov s pro jek to va nou spot re bou
or ga nic kých roz púš �a diel  v t za rok

> 10 ≥ 0,6

4.36 Vý ro ba a zuš ¾ach �o va nie pa pie ra, le pen ky s pro jek to va ným
vý ko nom v t za deň

≥ 20 ≥ 1

4.37 Vý ro ba  hyd ro i zo lač ných  ma te riá lov a  po dlaho vých  kry tín
s pro jek to va ným množ stvom spra co va ných su ro vín v kg  za ho di nu

— ≥ 500

4.38 Prie my sel né spra co va nie plas tov
— vý ro ba vlá kien s pro jek to va nou ka pa ci tou v t za rok
— vý ro ba fó lie a iných vý rob kov s pro jek to va ným množ stvom 

spra co va né ho po ly mé ru v kg za ho di nu
— spra co va nie fe no lo vých ži víc a ami nop las tov s pro jek to va nou 

spot re bou su ro vín v kg za deň
— spra co va nie po ly es te ro vých ži víc s prí dav kom sty ré nu a epo xi do vých

ži víc s amín mi (naj mä člny, vo zí ky, auto mo bi lo vé die ly) 
s pro jek to va nou spot re bou su ro vín v kg za deň

— spra co va nie a po vrcho vé úpra vy s po u ži tím or ga nic kých 
roz púš �a diel pod ¾a pro jek to va nej spot re by or ga nic kých 
roz púš �a diel v t za rok:
a) na ná ša nie le pi diel (le pe nie)
b) la mi no va nie plas tov (po vrcho vé)
c) na ná ša nie ná te rov (po vla kov)

—
—

—

—

> 5
> 5

> 15

≥ 1 000
≥ 100

≥ 150

≥ 100

≥ 0,6
≥ 0,6
≥ 0,6

4.39 Vý ro ba, re ge ne rá cia a zneš kod ňo va nie aku mu lá to rov
a mo no člán kov 

— > 0

4.40 Čer pa cie sta ni ce po hon ných lá tok ok rem skva pal ne ných
uh ¾o vo dí ko vých ply nov pod ¾a pro jek to va né ho ale bo sku toč né ho
roč né ho ob ra tu v  m3 za rok (kto rý je väč ší)

— ≥ 100

4.99 Ostat né or ga nic ké a an or ga nic ké che mic ké vý ro by — čle ne nie
pod ¾a bodu 2.99
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Čís.
kateg.

Ná zov ka te gó rie Pra ho vá ka pa ci ta
1

ve¾ ký zdroj
2

stred ný zdroj
5 NA KLA DA NIE S OD PAD MI

5.1 Spa ¾ov ne od pa dov
— kla si fi ko va ných ako ne bez peč né s pro jek to va nou ka pa ci tou 

v t za deň
— ko mu nál nych s pro jek to va nou ka pa ci tou v t za ho di nu
— iné ho od pa du ako ne bez peč né ho od pa du a ko mu nál ne ho 

od pa du s pro jek to va nou ka pa ci tou v t za deň
— ex pe ri men tál ne za ria de nia na vý voj a tes to va nie 

s pro jek to va ným vý ko nom spá le né ho od pa du v t za rok

> 10

> 3
> 50

—

> 0

> 0
> 0

≥ 50

5.2 Ve te ri nár ne asa nač né za ria de nia s pro jek to va nou ka pa ci tou
spra co va nia v t za deň

> 10  > 0

5.3 Čis tiar ne od pa do vých vôd s pro jek to va nou ka pa ci tou čis te nia
pod ¾a ek vi va lent ných oby va te ¾ov
— čis tiar ne ko mu nál nych od pa do vých vôd
— cen trál ne čis tiar ne prie my sel ných pod ni kov

—
—

≥ 5 000
≥ 2 000

5.4 Kom pos tár ne s pro jek to va ným vý ko nom spra co va né ho od pa du
v t za ho di nu

— ≥ 0,75

5.5 Kre ma tó riá — > 0

5.99 Ostat né za ria de nia a tech no ló gie spra co va nia a na kla da nia
s od pad mi — čle ne nie pod ¾a bodu 2.99

6 OSTAT NÝ PRIE MY SEL A ZA RIA DE NIA

6.1 La ko va nie v prie mys le vý ro by auto mo bi lov a iné ob dob né sé rio vé 
(stro jo vé) la ko va nie ko vov s pro jek to va nou spot re bou
or ga nic kých roz púš �a diel v  t za rok

> 15 —

6.2 Op ra vy ná te rov, pre strie ka va nie áut, na ná ša nie ná te rov na
ve¾ ko roz mer né  vý rob ky (napr. auto bu sy, ná klad né vo zid lá,
ko ¾a jo vé vo zid lá, lode) s pro jek to va nou spot re bou or ga nic kých
roz púš �a diel v t za rok

> 15 > 0,5

6.3 Na ná ša nie ná te rov (po vla kov) na po vrchy, la ko va nie
s pro jek to va nou spot re bou or ga nic kých roz púš �a diel v t za rok:
— plas ty, guma, tex tí lie, fó lie, pa pier, kovy (ne ná le žia ce do 6.1 a 6.2)
— na ví ja né drô ty
— pá so vé a svit ko vé ma te riá ly

> 5
> 5

> 25

≥ 0,6
≥ 0,6
≥ 0,6

6.4 Od mas �o va nie a čis te nie po vrchov ko vov, elek tro sú čias tok a iných 
ma te riá lov vrá ta ne od stra ňo va nia sta rých ná te rov (po vla kov) 
or ga nic ký mi roz púš �ad la mi s pro jek to va nou spot re bou v t za rok:
— roz púš �ad lá kla si fi ko va né ako lát ky s kar ci no gén ny mi, 

mu ta gén ny mi  a te ra to gén ny mi účin ka mi (ozna če né ako R45, 
R46, R49, R60, R61)

— ostat né or ga nic ké roz púš �ad la

> 1

> 2

> 0

≥ 0,6

6.5 Čis te nie, bie le nie a far be nie tex tí lií  a  ostat ných vlák ni tých
ma te riá lov prí rod né ho pô vo du (na prí klad ¾an, ba vl na, juta) pod ¾a
— pro jek to va nej spot re by or ga nic kých roz púš �a diel v t za rok
— pro jek to va né ho množ stva bie le ných ale bo far be ných tex tí lií 

ale bo vlá kien v t za deň

—
> 20

> 0
≥ 1

6.6 Na ná ša nie le pi diel — le pe nie ostat ných ma te riá lov ok rem dre va,
vý rob kov z dre va a ag lo me ro va ných ma te riá lov, kože a vý ro by obu vi
s pro jek to va nou spot re bou or ga nic kých roz púš �a diel v  t za rok

> 5 ≥ 0,6

6.7 Po ly gra fia pod ¾a pro jek to va nej spot re by or ga nic kých roz púš �a diel  
v t za rok:
— te pel ný of set a ostat né po ly gra fic ké tech ni ky
— pub li kač ná hĺbko tlač

> 15
> 25

≥ 0,6
≥ 0,6

6.8 Na ná ša nie po vla kov s po u ži tím práš ko vých hmôt (bez po u ži tia
or ga nic kých roz púš �a diel) s pro jek to va nou spot re bou práš ko vej
hmo ty v t za rok

≥ 200 ≥ 1
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Čís.
kateg.

Ná zov ka te gó rie Pra ho vá ka pa ci ta
1

ve¾ ký zdroj
2

stred ný zdroj
6.9 Prie my sel né spra co va nie dre va

— me cha nic ké spra co va nie ku so vé ho dre va s pro jek to va ným 
množ stvom spra co va né ho dre va v m3 za deň

— me cha nic ké spra co va nie dez in teg ro va nej drev nej hmo ty 
(pi li ny, struž li ny, trie sky, štiep ky)  s pro jek to va ným  
množ stvom spra co va nia v m3 za deň

— vý ro ba ag lo me ro va ných ploš ných ma te riá lov  s pro jek to va nou 
spot re bou po ly kon den zač ných le pi diel v t su ši ny za rok

— spra co va nie a po vrcho vé úpra vy s po u ži tím or ga nic kých 
roz púš �a diel pod ¾a pro jek to va nej spot re by or ga nic kých 
roz púš �a diel v t za rok:
a) na ná ša nie le pi diel (le pe nie)
b) la mi no va nie dre va
c) na ná ša nie ná te rov (po vla kov)
d) im preg ná cia

—

—

≥ 1 000

> 5
> 5

> 15
> 25

≥  50

≥ 100

≥ 10

≥ 0,6
≥ 0,6
≥ 0,6
≥ 0,6

6.10 Prie my sel ná vý ro ba a spra co va nie kože
— vý ro ba kože (gar bia reň) s pro jek to va ným množ stvom vý rob kov v t za deň
— spra co va nie kože (ok rem vý ro by obu vi), la ko va nie a iné 

na ná ša nie ná te rov (po vla kov) na kožu s pro jek to va nou 
spot re bou or ga nic kých roz púš �a diel v t za rok 

> 12

> 10

> 0

≥ 0,6

6.11 Vý ro ba obu vi s pro jek to va nou spot re bou or ga nic kých
roz púš �a diel  v t za rok

> 5 ≥ 0,6 

6.12 Ve¾ ko chov hos po dár skych zvie rat  s pro jek to va ným poč tom
chov ných miest:
— oší pa né (nad 30 kg)
— pras ni ce
— hy di na
— ho vä dzí do by tok
— ovce
— kone
— ko žu ši no vé a iné ob dob né úžit ko vé zvie ra tá

> 2 000
> 750

> 40 000
—
—
—
—

≥ 500
≥ 100

≥ 5 000
≥ 200

≥ 2 000
≥ 300

≥ 1 500

6.13 Bi tún ky a ostat né po ráž kar ne s pro jek to va nou ka pa ci tou v t
ži vej hmot nos ti za rok
— hy di na
— ostat né 

> 250
> 5 000

≥ 25
≥ 200

6.14 Cuk ro va ry s pro jek to va nou vý rob nou ka pa ci tou cuk ru v t za ho di nu — ≥ 1

6.15 Kon zer vár ne a iné po tra vi nár ske pre vádz ky s pro jek to va nou 
vý rob nou  ka pa ci tou v t za deň
— mä so vých vý rob kov
— rast lin ných vý rob kov (v prie me re za štvr� rok)

> 75
> 300

≥ 2,5
≥ 10

6.16 Lie ho va ry s pro jek to va nou  vý rob nou  ka pa ci tou  v t 100 % lie hu za rok — ≥ 100

6.17 Pi vo va ry s pro jek to va nou vý ro bou v hl za rok — ≥ 5 000

6.18 Po tra vi nár ske mly ny s pro jek to va ným vý ko nom v t za ho di nu — ≥ 5

6.19 Vý ro ba prie my sel ných kr mív a or ga nic kých hno jív
s pro jek to va ným vý ko nom v t za ho di nu

— ≥ 1

6.20 Su šiar ne po ¾no hos po dár skych a po tra vi nár skych pro duk tov
s pro jek to va ným vý ko nom v  t za ho di nu

— ≥ 1

6.21 Za ria de nia na pra že nie a ba le nie kávy a ká vo vín s pro jek to va nou 
ka pa ci tou v kg za ho di nu

— ≥ 75

6.22 Za ria de nia na úde nie mäsa a rýb  s pro jek to va nou ka pa ci tou
úde nia v kg za týž deň

— ≥ 1 000

6.23 Vý ro ba pls ti a spra co va nie inej vlák ni tej bio ma sy
s pro jek to va nou ka pa ci tou spra co va nej su ro vi ny v t za deň

— ≥ 1

6.99 Ostat né prie my sel né tech no ló gie, vý ro ba a za ria de nia
ne ná le žia ce do bo dov 1 až 5 — čle ne nie pod ¾a bodu 2.99
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13.  V prí lo he č. 4 I. čas ti bode 1.5 sa slo vá „prí lo hy, naj -
mä“ na hrá dzajú slo va mi „prí lo hy; sú to“. 

14. Slo vá „oxi dy síry vy jad re né ako oxid si ri či tý“ sa vo
všet kých tva roch v ce lom tex te prí lo hy č. 4 I. a V. čas ti
na hrá dza jú slo va mi „oxid si ri či tý“ v prí sluš nom tva re.

15. V prí lo he č. 4 I. čas ti bode 1.6.2.1 v nad pi se sa na
kon ci pri pá ja jú tie to slo vá „s vý nim kou za ria de ní s te -
pel ným prí ko nom 0,3 MW a vyš ším do 2,5 MW vrá ta ne,
pre kto ré pla tia emis né li mi ty do 31. de cem bra 2007“. 

16. V prí lo he č. 4 I. čas ti bode 1.6.2.2 v nad pi se sa na
kon ci pri pá ja jú tie to slo vá „s vý nim kou za ria de ní s te -
pel ným prí ko nom 0,3 MW a vyš ším do 2,5 MW vrá ta ne,
pre kto ré pla tia emis né li mi ty od 1. ja nu ára 2008“. 

17. V prí lo he č. 4 I. čas ti bode 1.6.3.1 v nad pi se sa na
kon ci pri pá ja jú tie to slo vá „s vý nim kou za ria de ní s te -
pel ným prí ko nom 0,3 MW a vyš ším do 7 MW vrá ta ne,
pre kto ré pla tia emis né li mi ty do 31. de cem bra 2007“.

18. V prí lo he č. 4 I. čas ti bode 1.6.3.2 v nad pi se sa na
kon ci pri pá ja jú tie to slo vá „s vý nim kou za ria de ní s te -
pel ným prí ko nom 0,3 MW a vyš ším do 50 MW, pre kto ré 
pla tia emis né li mi ty od 1. ja nu ára 2008“.

19. V prí lo he č. 4 I. čas ti bode 1.6.3.2 sa v od ka ze 1 na
kon ci pri pá ja táto veta: „Pre všet ky za ria de nia pri spa ¾o -
va ní bio ma sy pla tí emis ný li mit 200 mg.m-3 od 1. ja nu -
ára 2008.“. 

20. V prí lo he č. 4 I. čas ti nad pis bodu 1.6.5.1 znie: 
„1.6.5.1 Emis ný li mit pre za ria de nia uve de né v bo -

doch 1.2.3 a 1.2.4 a s plat nos �ou od 1. ja nu ára 2008
pre za ria de nia uve de né v bo doch 1.2.1 a 1.2.2“. 

21. V prí lo he č. 4 I. čas ti nad pis bodu 1.6.6.2 znie: 
„1.6.6.2 Emis ný li mit pre za ria de nia uve de né v bo -

doch 1.2.3 a 1.2.4 a s plat nos �ou od 1. ja nu ára 2008
pre za ria de nia uve de né v bo doch 1.2.1 a 1.2.2“.

22. V prí lo he č. 4 I. čas ti nad pis bodu 1.7.5 znie: 

„1.7.5 Emis ný li mit pre oxid uho¾ na tý pre za ria de nia
uve de né v bo doch 1.2.1 až 1.2.4“.

23. V prí lo he č. 4 I. čas ti nad pis bodu 1.8.5 znie: 
„1.8.5 Emis ný li mit pre oxid uho¾ na tý pre za ria de nia

uve de né v bo doch 1.2.1 až 1.2.4“.

24. V prí lo he č. 4 I. čas ti bode 1.8 sa vy púš �a bod 1.8.6.

25. V prí lo he č. 4 I. čas ti bod 1.10 sa do pĺ ňa bo dom
1.10.6, kto rý znie:

„1.10.6 Pre za ria de nia na spa ¾o va nie pa lív s me no vi -
tým te pel ným prí ko nom do 50 MW, kto ré sú pod ¾a do -
ku men tá cie po u ží va né na nú dzo vú a inú ob dob nú pre -
vádz ku, kto rá má tr va nie naj viac 240 ho dín roč ne, sa
emis né li mi ty ne up lat ňu jú. Emi sie z ta kýchto za ria de -
ní majú zod po ve da� po žia dav kám pod ¾a tech nic kých
no riem a iných ob dob ných špe ci fi ká cií, kto ré sa na prí -
sluš né za ria de nia vz�a hu jú.“.

26. V prí lo he č. 4 I. čas ti bod 1.11 vrá ta ne nad pi su znie: 
„1.11 Plat nos� emis ných li mi tov pri roz ši ro va ní

ka pa ci ty a pri zme nách 
Ak sa ka pa ci ta zria de nia na spa ¾o va nie pa lív roz ší ri

o me no vi tý prí kon 50 MW a viac, pre novú čas� sa uplat -
ňu je emis ný li mit pre za ria de nia uve de né v bode v 1.2.4 
pod ¾a te pel né ho prí ko nu ce lé ho za ria de nia; to sa ne -
vz�a hu je na prí pa dy uve de né v bode 1.9.4. Ak sa na za -
ria de ní na spa ¾o va nie pa lív vy ko ná pod stat ná zme na
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,2) uplat ňu jú sa emis né li mi -
ty pre za ria de nia uve de né v bode 1.2.4.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 2 znie:

„2) § 8 ods. 7 zá ko na č. 245/2003 Z. z. o in teg ro va nej pre ven cii
a kon tro le zne čis �o va nia ži vot né ho pros tre dia a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

27. V prí lo he č. 4 I. čas ti bode 2.2 sa pri pá ja táto veta:
„Pre ply no vé tur bí ny po u ží va né na nú dzo vú pre vádz ku, 
kto rá má tr va nie me nej ako 500 ho dín roč ne, sa emis né 
li mi ty ne up lat ňu jú.“.
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Po znám ky:
1. Tech no ló gia je ka te go ri zo va ná ako ve¾ ký zdroj, ak jej ka pa ci ta zod po ve dá ur če nej pra ho vej ka pa ci te pre ve¾ ké zdro je. Ako stred ný zdroj

je tech no ló gia ka te go ri zo va ná, ak jej ka pa ci ta zod po ve dá ur če nej pra ho vej ka pa ci te pre stred né zdro je a sú čas ne je niž šia ako pra ho vá 
ka pa ci ta pre ve¾ ké zdro je. Tech no ló gia s ka pa ci tou men šou ako je pra ho vá ka pa ci ta pre stred né zdro je, je ka te go ri zo va ná ako malý
zdroj.

2. Tech no ló gia, pre kto rú je pra ho vá ka pa ci ta vy jad re ná via ce rý mi ve li či na mi, je ka te go ri zo va ná ako ve¾ ký zdroj, ak sa ka pa ci ta naj me nej
jed nej čas ti rov ná pra ho vej ka pa ci te ale bo je vyš šia, ak v tabu¾ke nie je uvedené inak. Ak ka pa ci ta žiad nej čas ti ne zod po ve dá pra ho vej 
ka pa ci te pre ve¾ ký zdroj, tech no ló gia je ka te go ri zo va ná ako stred ný zdroj; ak ka pa ci ta žiad nej čas ti ne zod po ve dá ani pra ho vej
ka pa ci te pre stred ný zdroj, tech no ló gia je ka te go ri zo va ná ako malý zdroj.

3. Tech no ló gia, kto rá je ka te go ri zo va ná ako ve¾ ký zdroj, sa ozna ču je prí sluš ným čís lom ka te gó rie s do pl ne ním čís la 1 za bod kou.
Tech no ló gia, kto rá je ka te go ri zo va ná ako stred ný zdroj, sa ozna ču je prí sluš ným čís lom ka te gó rie s do pl ne ním čís la 2 za bod kou.

4. Tech no ló gia, kto rá nie je v ka te go ri zá cii uve de ná, je ka te go ri zo va ná ako ve¾ ký zdroj, stred ný zdroj ale bo malý zdroj pod ¾a pra ho vých
ka pa cít, kto ré sú uve de né v bode 2.99; ozna ču je sa prí sluš ným čís lom sku pi ny ka te gó rie s do pl ne ním čís la 1 ale bo 2 za čís lom 99. Ak
za ra de nie do ka te gó rie 2.99 až 5.99 pod ¾a tech nic ké ho prin cí pu ale bo úče lu tech no ló gie nie je zrej mé, za ra ïu je sa me dzi ostat né
tech no ló gie a vý ro by a ozna čí sa čís lom 6.99.1 ale bo 6.99.2.

5. Zdroj, kto rý pod ¾a svoj ho úče lu slú ži vý hrad ne na vý skum, vý voj ale bo skú ša nie tech no ló gie, za ria de ní ale bo vý rob kov, vý u ku,
ume lec kú a inú ob dob nú čin nos�, je ka te go ri zo va ný ako stred ný zdroj, ak zod po ve dá pra ho vej ka pa ci te pre ve¾ ké zdro je, a ako malý
zdroj, ak zod po ve dá pra ho vej ka pa ci te pre stred né zdro je, ak sa jed not ka pra ho vej ve li či ny vz�a hu je na ka pa ci tu za deň. Ak po vo le ný
čas vy u ží va nia ta ké ho to zdro ja nie je vyš ší ako 500 ho dín za ka len dár ny rok, zdroj je ka te go ri zo va ný ako malý zdroj.

6. Ak ten istý pre vádz ko va te¾ v rám ci jed né ho funk čné ho a prie sto ro vé ho cel ku pre vádz ku je viac  tech no ló gií, pre vá dzok ale bo vý rob ných
za ria de ní, kto ré sa ozna ču jú spo loč ným čís lom, ich ka pa ci ty sa na úče ly ka te go ri zá cie sčí ta jú.

7. Pra ho vá hod no ta vy jad re ná ako pro jek to va ná spot re ba or ga nic kých roz púš �a diel sa vy jad ru je ako cel ko vá hmo ta or ga nic kých
roz púš �a diel vrá ta ne množ stva roz púš �ad la, kto ré je sú čas �ou ná te ro vej hmo ty. Ak je v do ku men tá cii uve de ná len spot re ba
roz púš �ad la vy jad re ná ako cel ko vý or ga nic ký uh lík a spot re ba cel ko vej hmo ty nie je zrej má, vy po čí ta sa vy ná so be ním ko efi cien tom
1,2. Ak je v do ku men tá cii uve de ná spot re ba ná te ro vej hmo ty a po diel množ stva roz púš �ad la nie je zrej mý, vy po čí ta sa vy ná so be ním
ko efi cien tom 0,6.

8. Od pa dy sú kla si fi ko va né na úče ly ka te go ri zá cie ako ne bez peč né pod ¾a zá ko na č. 223/2001 Z. z. o od pa doch v zne ní ne skor ších
pred pi sov a vy hláš ky Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 284/2001 Z. z., kto rou sa usta no vu je ka ta lóg
od pa dov.“.



28. V prí lo he č. 4 I. čas ti bode 2.3.2.1 v ta bu¾ ke sa čís lo
„150“ na hrá dza čís lom „120“.

29. V prí lo he č. 4 I. čas ti bod 3 vrá ta ne nad pi su znie:

„3. ZA RIA DE NIA NA SU ŠE NIE ALE BO INÉ TE PEL NÉ
UPRA VY, PRI KTO RÝCH DO CHÁ DZA K PRIA ME MU
STY KU SPA LÍN ALE BO PLA ME ŇA S OHRIE VA NÝM

MÉ DIOM

3.1 Vše obec né pod mien ky pre vádz ko va nia pre
nové zdro je
V za ria de niach na su še nie ale bo na iné te pel né
úpra vy mož no spa ¾o va� len plyn né pa li vá, skva pal -
ne né uh ¾o vo dí ko vé ply ny, kva pal né pa li vá s ob sa -
hom síry naj viac 1 % hmot nos ti ale bo tuhé pa li vá
s mer nou sír na tos �ou naj viac 0,5 g.MJ-1.

3.2 Emis né li mi ty
Ak ide o za ria de nie na su še nie ale bo iné te pel né
úpra vy, uplat ňu jú sa emis né li mi ty pre zne čis �u jú -
ce lát ky, kto rých emi sia zá vi sí len od pa li va a od
spô so bu jeho spa ¾o va nia, kto ré pla tia pre prí sluš -
né za ria de nie na spa ¾o va nie pa lív pod ¾a me no vi té -
ho te pel né ho prí ko nu za ria de nia a dru hu pa li va
pri re fe renč nom ob sa hu kys lí ka 17 % ob je mu. 

3.3 Plat nos� vše obec ných pod mie nok pre vádz ko va -
nia a emis ných li mi tov
Vše obec né pod mien ky pre vádz ko va nia pod ¾a
bodu 3.1 a emis né li mi ty pod ¾a bodu 3.2 pla tia pre
všet ky ka te gó rie zdro jov, ak táto prí lo ha ne us ta no -
vu je inak.“.

30. V prí lo he č. 4 III. čas ti bode 2.2 v ta bu¾ ke sa za slo -
vá „všet ky ope rá cie“ pri pá ja jú slo vá „ok rem hyd rá to ra
váp na“. 

31. V prí lo he č. 4 III. čas ti bod 3 vrá ta ne nad pi su znie:

„3.OBA ¼OV NE BI TÚ ME NO VÝCH ZME SÍ A MIE ŠIAR NE 
BI TÚ ME NOV

3.1 Pod mien ky plat nos ti emis né ho li mi tu pre nové 
zdro je
Emis né li mi ty pla tia pre po čí ta né na kon cen trá cie
pre ob sah kys lí ka v spa li nách 17 % ob je mu.

3.2 Emis ný li mit pre nové zdro je 
3.2.1 Kon cen trá cia emi sií tu hých zne čis �u jú cich

lá tok ne smie pri všet kých ope rá ciách pre -
kro či� hod no tu 30 mg.m-3.

3.2.2 Kon cen trá cia emi sií oxi du uho¾ na té ho ne -
smie pri všet kých ope rá ciách pre kro či� hod -
no tu 500 mg.m-3.

3.2.3 Kon cen trá cia emi sií or ga nic kých ply nov
a pár vy jad re ných ako cel ko vý or ga nic ký
uh lík ne smie pri všet kých ope rá ciách pre -
kro či� hod no tu 50 mg.m-3.

3.3 Emis ný li mit pre jest vu jú ce zdro je 
3.3.1 Kon cen trá cia emi sií tu hých zne čis �u jú cich

lá tok ne smie pri všet kých ope rá ciách pre -
kro či� hod no tu 50 mg.m-3.

3.3.2 Emis ný li mit pre oxid uho¾ na tý a or ga nic ké
ply ny a pary vy jad re né ako cel ko vý or ga nic -
ký uh lík sa pre zdro je po vo le né do 31. de -
cem bra 2003 ne up lat ňuje.

3.4 Vše obec né pod mien ky pre vádz ko va nia — ob me -
dze nie ob sa hu síry v pa li ve pre nové zdro je
Pri vý ro be bi tú me no vých zme sí sa ne smie po u ží -
va� kva pal né pa li vo s ob sa hom síry vyš ším ako 1%
ale bo tuhé pa li vo s mer ným ob sa hom síry vyš ším
ako 0,5 g.MJ-1.“.

32. V prí lo he č. 4 III. čas ti bod 4 vrá ta ne nad pi su znie:

„4. VÝ RO BA MAG NE ZI TU

4.1 Pod mien ky plat nos ti emis ných li mi tov pre
nové zdro je
Emis né li mi ty pre zne čis �u jú ce lát ky v od pa do -
vých ply noch z ro tač ných vy pa ¾o va cích pecí pla tia
pre kon cen trá cie pre po čí ta né na ob sah kys lí ka
11 % objemu.

4.2 Emis ný li mit pre jed not li vé zne čis �u jú ce lát ky

4.3 Plat nos� emis né ho li mi tu pre jest vu jú ce zdro je
Emis ný li mit pre oxi dy du sí ka vy jad re né ako NO2
pre ro tač né pece pri vý pa le slin ku z tu hých pra cho -
vých a bri ke to va ných od pa dov z čis te nia od pa do -
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Tech no lo gic ké uzly Emis ný li mit [mg.m-3]

Tuhé
zne čis -
�u jú ce
lát ky

Oxi dy sí ry
vy jad re né 
ako SO2

Oxi dy
du sí ka
vy jad re -
né ako
NO2

Všet ky ope rá cie a všet ky
su ro vi ny

Vý pal slin ku z vy �a že ných
(pri már nych)
mag ne zi to vých su ro vín

Nové zdro je
— všet ky typy pecí

Jest vu jú ce zdro je 
— ro tač né pece
— ostat né pece

Vý pal slin ku z tu hých
pra cho vých
a bri ke to va ných od pa dov 
z čis te nia od pa do vých
ply nov

Nové zdro je — všet ky typy 
pecí

Jest vu jú ce zdro je
— ro tač né pece
— ostat né typy pecí

501)

400

Emis ný
li mit
sa

neurčuje2)

1 500

1 800
1 500

1 500

2 500
1 500

1) Cel ko vé emi sie tu hých zne čis �u jú cich lá tok pre nové zdro je
ne smú pre kro či� hod no tu 1,5 kg na tonu vy pá le né ho
mag ne zi tu v me sač nom prie me re.

2) Pri vy pa ¾o va ní slin ku z tu hých pra cho vých a bri ke to va ných
od pa dov z čis te nia od pa do vých ply nov sa môžu po u ži�
kva pal né pa li vá s ob sa hom síry naj viac 1 % hmot nos ti.



vých ply nov ur če ný pre nové zdro je pla tí pre jest vu -
jú ce zdro je od 1. ja nu ára 2009.“.

33. V prí lo he č. 4 V. čas ti bode 4.1.1 sa po znám ky pod
ta bu¾ kou do pĺ ňa jú bo dom 4, kto rý znie:

„4. Emis né li mi ty pre ïal šie zne čis �u jú ce lát ky, kto ré
sú uve de né v prí lo he č. 1, sa ne ur ču jú a ne up lat ňu jú sa
ani vše obec né emis né li mi ty, kto ré sú uve de né v prí lo he
č. 3.“.

34. V prí lo he č. 4 V. čas ti bode 4.1.2 sa po znám ky pod
ta bu¾ kou do pĺ ňa jú bo dom 4, kto rý znie:

„4. Emis né li mi ty pre ïal šie zne čis �u jú ce lát ky, kto ré
sú uve de né v prí lo he č. 1, sa ne ur ču jú a ne up lat ňu jú sa
ani vše obec né emis né li mi ty, kto ré sú uve de né v prí lo he
č. 3.“.

35. V prí lo he č. 4 V. čas ti sa bod 4.2 do pĺ ňa bodom
4.2.6, kto rý vrá ta ne nad pi su znie:

„4.2.6 Emis né li mi ty pre ïal šie zne čis �u jú ce lát ky
Emis né li mi ty pre ïal šie zne čis �u jú ce lát -
ky, kto ré sú uve de né v prí lo he č. 1, sa ne -
ur ču jú a ne up lat ňu jú sa ani vše obec né
emis né li mi ty, kto ré sú uve de né v prí lo he
č. 3.“.

36.  V prí lo he č. 4 V. čas ti bode 5.3.3 v pr vej vete sa
slo vá „v za ria de niach“ na hrá dza jú slo va mi „v kot -
loch“. Za prvú vetu sa vkla dá nová dru há veta, kto rá
znie: „Pod ¾a dru hu, zlo že nia a množ stva od pa du, ak
ne hro zí ri zi ko ohroz e nia ži vot né ho pros tre dia, mož no
spo lu spa ¾o va nie po vo li� aj v kot li s te pel ným prí ko nom od 
0,3 MW do 5 MW.“. 

37. V prí lo he č. 4 V. čas ti bode 5.3.4 v hla vič ke pr vej ta -
bu¾ ky sa slo vá „[mg.m-3]“ na hrá dza jú slo va mi „[ng.m-3]“.
38. V prí lo he č. 4 VI. čas ti bode 1sa vy púš �a bod 1.2.

39. V prí lo he č. 4 VI. čas ti sa vy púš �a jú body 2 až 4.
Body 5 až 8 sa ozna ču jú ako body 2 až 5. 

40.  V prí lo he č. 4 VI. čas ti no vo oz na če ný bod 3 vrá ta ne
nad pi su znie:

„3. SU ŠIAR NE ZE LE NÝCH KR MÍV

3.1 Emis ný li mit pre tuhé zne čis �u jú ce lát ky
3.1.1 Emis ný li mit pre nové zdro je

Kon cen trá cia tu hých zne čis �u jú cich lá tok
v od pa do vých ply noch ne smie pre kro či� hod -
no tu 150 mg.m-3 po čí ta nú vo vlh kom ply ne.

3.1.2 Emis ný li mit pre jest vu jú ce zdro je zne čis �o -
va nia
Pla tí vše obec ný emis ný li mit pre jest vu jú ce
zdro je.

3.2 Emis ný li mit pre ostat né zne čis �u jú ce lát ky
3.2.1 Emis ný li mit pre nové zdro je

Pre ostat né zne čis �u jú ce lát ky ok rem oxi du
uho¾ na té ho pla tia emis né li mi ty pod ¾a I.
čas ti bo du 3.2 tej to prí lo hy. Emis ný li mit
pre oxid uho¾ na tý sa určí oso bit ne pod ¾a
§ 33 ods. 3 písm. l) zá ko na. 

3.2.2 Emis ný li mit pre jest vu jú ce zdro je zne čis �o -
va nia
Pla tí vše obec ný emis ný li mit pre jest vu jú ce
zdro je.

3.3 Vše obec né pod mien ky pre vádz ko va nia pre nové zdro -
je — ob me dze nie ob sa hu síry v pa li ve pre nové zdro je
V za ria de niach na su še nie mož no spa ¾o va� len zem -
ný plyn na fto vý, skva pal ne né uh ¾o vo dí ko vé ply ny,
kva pal né pa li vá s ob sa hom síry naj viac 1 % hmot -
nos ti ale bo tuhé pa li vá s mer nou sír na tos �ou naj -
viac 0,5 g.MJ-1.“.

41. V prí lo he č. 6 bode 2 v pia tej vete sa slo vá „ emisno -
prenosového po sud ku“ na hrá dza jú slo va mi „od bor né -
ho po sud ku“.

42. V prí lo he č. 6 bode 2 v tre �om od se ku sa pri pá ja
táto veta: „To sa ne vz�a hu je na bu do vy, pre kto ré bolo
vy da né sta veb né po vo le nie po 1. ja nu ári 2004, ok rem
za ria de ní s pri ro dze ným od vo dom spa lín a bez nú te né -
ho prí vo du spa ¾o va cie ho vzdu chu s te pel ným vý ko nom
10 kW a men ším.“.

43.  V prí lo he č. 6 bode 2 sa slo vá „ko mí na (vý du chu)“
na hrá dza jú slo va mi „ko mín ale bo vý duch“.

44. Slo vo „ko mín“ sa vo všet kých tva roch v ce lom tex te
prí lo hy č. 6 na hrá dza slo va mi „ko mín ale bo vý duch“
v prí sluš nom tva re a slo vo „vý duch“ sa vo všet kých tva -
roch v ce lom tex te prí lo hy č. 6 na hrá dza slo va mi „ko -
mín ale bo vý duch“ v prí sluš nom tva re.

Čl. II.

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 15. ok tób ra 2003 ok -
rem bodu 12, kto rý na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004. 

Lás zló Mik lós v. r.

Čiastka 176 Zbierka zákonov č. 410/2003 Strana 3111



411

O Z N Á  M E  N I E
Ná rod nej ban ky Slo ven ska

Ná rod ná ban ka Slo ven ska vy da la pod ¾a § 42 ods. 2 a § 47 ods. 2 zá ko na č. 483/2001 Z. z. o ban kách a o zme ne a do -
pl ne ní nie ktorých zá ko nov

opat re nie z 11. sep tem bra 2003 č. 5/2003 o hlá se ní pred kla da nom ban kou kon tro lu jú cou ban ko vý kon so li -
do va ný ce lok ale bo ban ko vý sub kon so li do va ný ce lok Ná rod nej ban ke Slo ven ska.

Tým to opat re ním sa usta no vu je ob sah, for ma, čle ne nie, ter mí ny, spô sob a mies to pred kla da nia hlá se nia Ná rod nej
ban ke Slo ven ska.

Opat re nie na do bú da účin nos� 1. no vem bra 2003.

Opat re nie je uve rej ne né v čiast ke 37/2003 Ves tní ka Ná rod nej ban ky Slo ven ska a mož no doň na zrie� vo všet kých
or ga ni zač ných zlož kách Ná rod nej ban ky Slo ven ska.
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