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Priemerné denné koncentrácie znečisťujúcich látok  

v decembri 2022 

Priemerné denné koncentrácie PM10 

 
Hodnoty sú uvedené v µg/m3. Prázdny štvorec znamená menej ako 75 % platných meraní za daný deň 

 
Poznámka  
Limitná hodnota pre priemernú ročnú koncentráciu PM10 je 40 µg/m3. 
Priemerná denná koncentrácia PM10 nesmie prekročiť hodnotu 50 μg/m3 viac ako 35 krát za kalendárny rok. 
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Počet prekročení limitnej hodnoty pre priemernú dennú koncentráciu PM10 

 

 
Poznámka 
Limitná hodnota pre priemernú ročnú koncentráciu PM10 je 40 µg/m3. 
Priemerná denná koncentrácia PM10 nesmie prekročiť hodnotu 50 μg/m3 viac ako 35 krát za kalendárny rok. 

 
V apríli ani v máji 2022 nebola na žiadnej monitorovacej stanici nameraná priemerná denná koncentrácia PM10 >50 µg/m3, v ostatných 
mesiacoch bola táto hranica prekročená aspoň na jednej monitorovacej stanici. 

 
Smogový varovný systém  
Aktuálne hodnoty a pravidlá na pre vydanie oznámenia o vzniku smogovej situácie a výstrahy pred závažnou smogovou situáciou sú na web 
stránke SHMU 
  
V mesiaci december2022  prekročený informačný prah pre znečisťujúcu látku PM10 na 10 monitorovacích staniciach, boli vydané 
oznámenia o vzniku smogovej situácie pre Jelšavu, Martin a Žilinu.  
 

AMS 
Počet hodín 

 s prekročením 
informáčnho prahu 

Ružomberok, Riadok 1 

Žilina, Obežná 11 

Martin, Jesenského 6 

Jelšava, Jesenského 16 

Veľká Ida, Letná 2 

Krompachy, SNP 3 

Žarnovica, Dolná 8 

Komárno, Vnútorná Okružná 10 

Plášťovce 10 

Liptovský Mikuláš, Školská 4 
 

  

http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_varovny_system
http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_varovny_system
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Priemerné denné koncentrácie PM2.5 

 

Hodnoty sú uvedené v µg/m3. Prázdny štvorec znamená menej ako 75 % platných meraní za daný deň. 

 

 
Poznámka 

Limitná hodnota pre priemernú ročnú koncentráciu PM2,5 je 20 µg/m3.  

Pre PM2,5 nie je stanovená denná limitná hodnota. 
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Priemerné denné koncentrácie NO2 

 

Hodnoty sú uvedené v µg/m3. Prázdny štvorec znamená menej ako 75 % platných meraní za daný deň. 

 

 

Poznámka 

Limitná hodnota pre NO2 :  

Priemerná hodinová koncentrácia nesmie prekročiť hodnotu 200 µg/m3 viac ako 18 krát za kalendárny rok. 

Limitná hodnota pre priemernú ročnú koncentráciu NO2 je 40 µg/m3. 
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Maximálne denné 8-hodinové koncentrácie O3  

 

 

Hodnoty sú uvedené v µg/m3 Prázdny štvorec znamená menej ako 75 % platných meraní za daný deň 

 

 

Poznámka 

Cieľová hodnota pre O3: Najväčšia denná 8-hodinová priemerná koncentrácia neprekročí 120 µg/m3 viac ako 25 dní za 

kalendárny rok v priemere troch rokov.  

 

Vysvetlivky skratiek aglomerácií a zón 
 

BA aglomerácia Bratislava, 

KE aglomerácia Košice (územie mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska,  

Sokoľany a Veľká Ida), 

BSK zóna Bratislavský kraj (územie Bratislavského kraja okrem Bratislavy), 

TT zóna Trnavský kraj, 

BB zóna Banskobystrický kraj, 

NR zóna Nitriansky kraj, 

TN zóna Trenčiansky kraj, 

PO zóna Prešovský kraj, 

KSK zóna Košický kraj (územie Košického kraja okrem územia mesta Košíc 

a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida), 

ZA  zóna Žilinský kraj. 
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Poznámka 

Limitná hodnota pre priemernú ročnú koncentráciu benzénu je 5 µg/m3.  

Benzén nemá stanovenú limitnú hodnotu pre priemernú dennú koncentráciu. 

 

 

Poznámka 

Limitná hodnota pre SO2:  

Priemerná hodinová koncentrácia nesmie prekročiť hodnotu 350 µg/m3 viac ako 24 krát za rok.  

Priemerná 24-hodinová koncentrácie nesmie prekročiť hodnotu 125 µg/m3 viac ako 3 krát za rok. 

SO2 dlhodobo neprekračuje limitné hodnoty. 

 

 

 

Poznámka 

Limitná hodnota pre CO: Maximálna priemerná 8-hodinová koncentrácia je 10000 µg/m3. 

CO dlhodobo neprekračuje limitné hodnoty.   
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Porovnanie priemerných mesačných koncentrácií PM10 (µg/m3) 

v mesiaci december v rokoch 2017-2022 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka 

V tomto dokumente sú spracované údaje, ktoré prešli predbežnou validáciou.  

 


