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4 Čiastkový monitorovací systém Ovzdušie 

 

Kvalita ovzdušia významnou mierou ovplyvňuje stav životného prostredia, ľudské zdravie, ako aj 

jednotlivé ekosystémy. Právna úprava ochrany ovzdušia platná do roku 2002 bola založená 

predovšetkým na emisnom princípe a upravovala správanie prevádzkovateľov zdrojov 

znečisťovania ovzdušia obmedzovaním vnášania znečisťujúcich látok do ovzdušia. Kvalita 

ovzdušia bola určená imisnými limitmi, tie ale neboli prioritnými z pohľadu riadenia ochrany 

ovzdušia. Európska únia prijatím Rámcovej smernice o hodnotení a riadení kvality ovzdušia a 

nadväzujúcich smerníc (smernice týkajúce sa limitných hodnôt oxidu siričitého, oxidu dusičitého a 

oxidov dusíka, hmotných častíc a olova vo vonkajšom ovzduší; smernica týkajúca sa limitných 

hodnôt benzénu a oxidu uhoľnatého vo vonkajšom ovzduší; smernica týkajúca sa ozónu v ovzduší) 

zaväzuje členské štáty, aby vytvorili podmienky a realizovali opatrenia, ktoré zabezpečia, že kvalita 

ovzdušia sa udrží tam, kde je dobrá a v ostatných prípadoch sa zlepší. V ochrane ovzdušia je tak 

kladený dôraz hlavne na dosiahnutie takej kvality ovzdušia, ktorá na základe súčasných vedeckých 

poznatkov neohrozí zdravie ľudí a ani životné prostredie. Slovenská republika prebrala celú 

európsku legislatívu v tejto oblasti, čoho výsledkom je zákon o ochrane ovzdušia č. 478/2002 Z. z. 

a  príslušné vyhlášky. 

Zodpovednosť za sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia má Ministerstvo životného prostredia 

SR, ktoré túto úlohu zabezpečuje prostredníctvom poverenej odbornej organizácie - Slovenským 

hydrometeorologickým ústavom. Podľa Rámcovej smernice a administratívneho členenia sa územie 

SR rozdelilo do aglomerácií a zón. 

Hodnotenie kvality ovzdušia sa vykonáva pre znečisťujúce látky, pre ktoré sú určené limitné 

hodnoty znečistenia ovzdušia - oxid siričitý, oxid dusičitý, oxidy dusíka, tuhé častice PM 10 

frakcia, olovo, oxid uhoľnatý, benzén, nikel, kadmium, arzén, ortuť, polyaromatické uhľovodíky - 

hlavne benzo-(a)-pyrén a cieľové hodnoty pre ozón, pre tuhé častice PM 2.5 frakcia a pre 

prekurzory ozónu. Na zabezpečenie hodnotenia kvality ovzdušia v aglomeráciách a zónach 

meraním prevádzkuje SHMÚ Národnú monitorovaciu sieť kvality ovzdušia. V  každej aglomerácii 

a zóne je zabezpečené minimálne na jednej AMS (automatickej meracej stanici) monitorovanie 

benzénu, či už kontinuálne (BTX analyzátorom) alebo manuálne (odbery do trubičiek a následná 

analýza v laboratóriu). 

Monitorovacia sieť SHMÚ monitoruje úroveň znečistenia ovzdušia od roku 1971, kedy boli 

uvedené do prevádzky prvé manuálne stanice v Bratislave a v Košiciach. V priebehu nasledujúcich 

rokov boli merania postupne rozšírené do najviac znečistených miest a priemyselných oblastí. V 

roku 1991 sa začala modernizácia monitorovacej siete kvality ovzdušia. Manuálne stanice boli 

postupne nahrádzané automatickými, ktoré umožňujú kontinuálne monitorovanie znečistenia. V 



 220

priebehu uplynulých dvadsiatich rokov sa monitorovacia sieť kvality ovzdušia neustále vyvíjala. 

Počet monitorovacích staníc sa menil, napr. v roku 2000 bolo na území SR rozmiestnených 25 

automatických staníc v rámci nasledovných monitorovacích sietí:  

- Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia, SHMÚ, 

- Monitorovacia sieť kvality ovzdušia Slovnaft, a.s. , 

- Monitorovacia sieť kvality ovzdušia mesto Trenčín, 

- Monitorovacia sieť kvality ovzdušia NEUSIEDLER, a.s. Ružomberok, 

- Monitorovacia sieť kvality ovzdušia KAPPA, a.s. Štúrovo, 

- Monitorovacia sieť kvality ovzdušia Martinská teplárenská, a.s. Martin, 

- Monitorovacia sieť kvality ovzdušia ILTER, Tatranská Lomnica. 

Monitorovacie stanice sa delia na niekoľko typov podľa pôvodu a charakteru monitorovaného 

znečistenia. Stanice sú pozaďové, priemyselné a dopravné.  Podobne sú v tomto monitorovacom 

systéme rozdelené aj oblasti na typy: mestská, prímestská a vidiecka oblasť, pričom oblasti môžu 

mať aj rôzny charakter (obytná, obchodná, priemyselná, poľnohospodárska, prírodná). 

Merané veličiny a metódy monitorovania sa delia na merací program a metódy stanovenia 

kontinuálneho monitoringu kvality ovzdušia a merací program diskontinuálneho monitoringu 

kvality ovzdušia a zrážok. V rámci kontinuálneho merania sa sledujú tieto znečisťujúce látky: SO2, 

Nox, NO2, PM10, PM2,5, O3, CO, H2S, Pb, Cd, Ni, As. Diskontinuálny monitoring zabezpečuje 

získavanie dát o plynných komponentoch (SO2, NOx, HNO3, O3, prchavé organické látky) a 

atmosferickom aerosóle (hmotnostná koncentrácia atmosferického aerosólu, Pb, Cu, Zn, Mn, Cr, V, 

Ni, Cd, SO4
2-, NO3

-). V súvislosti zo zrážkami sa zhromažďujú údaje o denných zrážkach (pH, 

vodivosť, SO4
2-, NO3

-,Cl-, NH4
+, Na+, K+,Ca2

+, Mg2
+, F-, PO4

3-) a o mesačných zrážkach (pH, 

vodivosť, SO4
2-, NO3

-,Cl-, NH4
+, Na+, K+, Ca2

+, Mg2
+, Zn2+, Mn2+, Fe2+, Al3+, F-, PO4

3-).


