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Príloha è. 2
k vyhláške è. 474/2000 Z. z.

NÁLEŽITOSTI PROTOKOLOV Z KONTINUÁLNEHO MONITOROVANIA EMISNÝCH HODNÔT
1. Protokoly tlaèené a uschovávané za deò pod¾a podmienok vyhodnocovania dodržania emisného limitu
urèených nariadením vlády, ktorým sa vykonáva zákon o ovzduší, a podmienok urèených orgánom ochrany
ovzdušia obsahujú
a) jednotlivé stredné hodnoty v postupnom poradí, poènúc prvou vyhodnocovanou hodnotou s èasovým a vecným
oznaèením hodnoty
1. rovnej a nižšej, ako je hodnota emisného limitu zväèšená o koeficient intervalu spo¾ahlivosti (iba èasové
oznaèenie),
2. vyššej ako horné vymedzenie pod¾a bodu 1 a nižšej alebo rovnej urèenému násobku hodnoty emisného limitu,
ktorý (násobok) je zväèšený o koeficient intervalu spo¾ahlivosti; ak je ako podmienka dodržania emisného limitu
urèených viacej násobkov, jednotlivé stredné hodnoty sa rozèlenia a oznaèia pod¾a urèených podmienok,
3. vyššej ako horné vymedzenie pod¾a bodu 2 alebo pod¾a bodu 1, ak podmienky dodržania emisného limitu pod¾a
bodu 2 nie sú urèené,
4. pri ktorej prepoète sa použili náhradné hodnoty stavových a referenèných velièín,
5. urèenej kvalifikovaným rozborom pod¾a § 5 ods. 3 písm. k) a uvedenej v dokumentácii monitorovacieho systému
(neplatná hodnota pod¾a prílohy è. 1 bodu 6),
b) oznaèenie èasových intervalov zis•ovania jednotlivých stredných hodnôt pod¾a § 2 ods. 3 písm. b) až e), pod¾a stavov
monitorovacieho systému, pod¾a poplatkových režimov pod¾a zákona o poplatkoch za zneèis•ovanie ovzdušia
a celkový èas prevádzky,
c) jednotlivé priemerné hodnoty kapacity v postupnom poradí, poènúc prvou vyhodnocovanou jednotlivou strednou
hodnotou v èlenení pod¾a druhov palív alebo produktov,
d) priemernú dennú hodnotu a jej oznaèenie, ak je vyššia ako hodnota emisného limitu alebo je neplatná (príloha è. 1
bod 10),
e) údaje o technicko-prevádzkových parametroch, tepelných príkonoch a ostatných konštantách použitých pri
výpoètoch a vyhodnocovaní dodržania modifikovaného váženého priemeru urèených emisných limitov, ak sa
zis•ujú,
f) odôvodnenie použitia náhradných hodnôt stavových a referenèných velièín a jednotlivej strednej hodnoty stanovenej kvalifikovaným rozborom,
g) identifikaèné údaje a kódy osôb oprávnených meni• konštanty a parametre monitorovacieho systému v èlenení
pod¾a vykonaných zmien,
h) oznaèenie protokolu, identifikaèné údaje prevádzkovate¾a zdroja zneèis•ovania, zdroja zneèis•ovania ovzdušia, èasti
zdroja zneèis•ovania, zariadenia a meracieho miesta,
i) oznaèenie monitorovaných zneèis•ujúcich látok, emisné limity a modifikované vážené priemery emisných limitov,
ktoré èasovo zodpovedajú jednotlivým stredným hodnotám, ak sa zis•ujú,
j) hodnoty prepoèítavacích koeficienov, koeficientov intervalov spo¾ahlivosti, koeficientov toleranèných intervalov
a ich zmien vrátane èasu ich nastavenia,
k) poèet jednotlivých stredných hodnôt, ktorých hodnota neprekroèila hodnotu emisného limitu alebo urèeného
násobku hodnoty emisného limitu, a ich podiel z celkového poètu platných jednotlivých stredných hodnôt, ak je
taká podmienka dodržania emisného limitu urèená,
l) poèet jednotlivých stredných hodnôt, ktorých hodnota prekroèila hodnotu emisného limitu alebo urèeného násobku
hodnoty emisného limitu a ich podiel z celkového poètu platných jednotlivých stredných hodnôt, ak je taká
podmienka dodržania emisného limitu urèená,
m) poèet platných a neplatných jednotlivých stredných hodnôt a podiel neplatných hodnôt z celkového èasu prevádzky
zdroja zneèis•ovania, poèas ktorého platí povinnos• dodržiava• urèený emisný limit [§ 11 ods. 2 písm. a)],
n) priemerné hodnoty stavových a referenèných velièín, objemového prietoku a kapacity,
o) množstvo vypustenej zneèis•ujúcej látky v èlenení pod¾a poplatkových režimov a údaje potrebné na jeho výpoèet,
najmä vážená priemerná koncentrácia zneèis•ujúcej látky, objem vypustených odpadových plynov, množstvo
spáleného paliva pod¾a druhu, množstvo výrobku, množstvo inej vz•ahovej velièiny,
p) údaje potrebné na vedenie prevádzkovej evidencie pod¾a vyhlášky o požiadavkách na vedenie prevádzkovej
evidencie zdrojov zneèis•ovania a o rozsahu ïalších údajov, ktoré sú prevádzkovatelia zdrojov zneèis•ovania povinní
poskytova• orgánu ochrany ovzdušia, ak sú zis•ované kontinuálnym monitorovaním,
q) ïalšie údaje pod¾a dokumentácie a podmienok urèených orgánom ochrany ovzdušia.
2. Protokoly tlaèené a uschovávané za kalendárny mesiac pod¾a podmienok vyhodnocovania dodržania emisného
limitu urèených nariadením vlády, ktorým sa vykonáva zákon o ovzduší, a podmienok urèených orgánom ochrany
ovzdušia obsahujú
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a) denné hodnoty, poènúc prvým dòom kalendárneho mesiaca, v postupnom poradí s èasovým a vecným oznaèením
dennej hodnoty
1. s hodnotou rovnou a nižšou, ako je hodnota emisného limitu (iba èasové oznaèenie),
2. s hodnotou vyššou ako hodnota emisného limitu,
3. pri ktorej výpoète sa použil nedostatoèný poèet platných jednotlivých stredných hodnôt (príloha è. 1 bod 10),
b) celkový èas prevádzky a ïalšie èasy pod¾a § 2 ods. 3 písm. b) až e) v èlenení po dòoch a celkove za mesiac,
c) priemernú emisnú hodnotu a jej oznaèenie v prípade, že sa nedodržala podmienka emisného limitu, ktorá sa
vyhodnocuje za mesiac,
d) poèet platných a neplatných denných hodnôt,
e) poèet denných hodnôt, ktorých hodnota neprekroèila hodnotu emisného limitu alebo urèeného násobku hodnoty
emisného limitu, a ich podiel z celkového poètu platných denných hodnôt, ak je taká podmienka dodržania
emisného limitu urèená,
f) poèet denných hodnôt, ktorých hodnota prekroèila hodnotu emisného limitu alebo urèeného násobku hodnoty
emisného limitu, a ich podiel z celkového poètu platných denných hodnôt, ak je taká podmienka dodržania
emisného limitu urèená,
g) údaje pod¾a prvého bodu písm. h) až q) za kalendárny mesiac.
3. Protokoly tlaèené a uschované za rok pod¾a podmienok dodržania emisného limitu urèených nariadením vlády,
ktorým sa vykonáva zákon o ovzduší, a podmienok urèených orgánom ochrany ovzdušia obsahujú
a) priemerné emisné hodnoty za mesiac, poènúc prvým mesiacom kalendárneho roka, a ich oznaèenie v prípade, že
sa nedodržala podmienka emisného limitu, ktorá sa vyhodnocuje za mesiac,
b) priemernú emisnú hodnotu za rok a jej oznaèenie v prípade, že sa nedodržala podmienka emisného limitu, ktorá
sa vyhodnocuje za rok,
c) celkový èas ustálenej prevádzky a ïalšie èasy pod¾a § 2 ods. 3 písm. b) až e) v èlenení po mesiacoch a celkove za
rok,
d) údaje pod¾a prvého bodu písm. f) až q) za kalendárny rok,
e) údaje pod¾a druhého bodu písm. d) až f) za kalendárny rok.

