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INFORMÁCIE K  AKTUÁLNEJ SMOGOVEJ SITUÁCII 

Podľa novelizácie 293/2017 Z.z. Zákona o ovzduší 137/2010 Z.z. vydal Slovenský hydrometeorologický 
ústav ako poverená organizácia OZNÁMENIE O POMINUTÍ SMOGOVEJ SITUÁCIE (ďalej len ZRUŠEINE 
OZNÁMENIA) pre častice PM10 v nasledujúcich oblastiach 

Oblasť riadenia 
kvality ovzdušia 

Monitorovacia stanica 
Aktuálne platný 

typ signálu 

Začiatok smogovej 
situácie (dátum, 

hodina) 

Stav smogovej 
situácie 

Hodnota prvého 
prekročenia 

prahu (µg.m-3) 

Jelšava a okolie Jelšava, Jesenského UPOZORNENIE 14.1.2022 02:00 UPOZORNENIE 101 

Jelšava a okolie 
Jelšava, ZŠ, mobilná 
AMS UPOZORNENIE 14.1.2022 02:00 UPOZORNENIE 103 

Jelšava a okolie 
Jelšava, Jesenského 

Jelšava, ZŠ, mobilná AMS 
ŽIADNY 18.1.2022 09:00 

ZRUŠENIE 
UPOZORNENIA 

 

 

Bližšie informácie o postihnutých oblastiach a aktuálnych koncentráciách PM10 možno nájsť na stránke 
www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_varovny_system. 

Príčiny smogovej situácie 

Vysoké emisie PM10 z vykurovania pevným palivom a z priemyselných zdrojov. 

Geografická oblasť očakávaných vysokých koncentrácií PM10 

Vzhľadom na nepriaznivé rozptylové podmienky možno očakávať vysoké koncentrácie PM10 vo 
všetkých oblastiach v blízkosti aj v susedných dolinách, v ktorých sa nachádzajú relevantné zdroje PM10 

(napr. lokálne kúreniská na pevné palivo, kotolne na pevné palivo, a pod.). 
 

Predpoveď na najbližšie obdobie 

Slnečno, zrána a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť 

Slabý vietor do 2 m/s. 12-hodinový kĺzavý priemer koncentrácií PM10 poklesol a neočakávame jeho 
nárast nad hodnotu informačného prahu v priebehu denných hodín.  

http://www.shmu.sk/
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Zdroj ďalších informácií 

Podrobnejšie informácie o všetkých prekročeniach informačných alebo výstražných prahov, 
o aktuálnych hodnotách koncentrácií znečisťujúcich látok ako aj informácie z oblasti kvality ovzdušia  

sú na www.shmu.sk a v pracovnom čase na hore uvedených kontaktoch. Podrobnejšie informácie 
o zdravotných účinkoch môžete získať v pracovnom čase na Regionálnych úradoch verejného 
zdravotníctva. 

 

 

 

Organizácia 
Kontakt 

Telefón Mail 

ÚVZ SR 02/49 284 111 
ohzp@uvzsr.sk  
uvzsr@uvzsr.sk 

RÚVZ Bratislava 0917/426 210 
ruvzba@uvzsr.sk 
ba.holikova@uvzsr.sk 

RÚVZ Banská Bystrica 048/4367748 kvetoslava.koppova@vzbb.sk 

RÚVZ Košice 055/7294344 dietzova@ruvzke.sk 

RÚVZ Nitra 037/6560430 nr.sluzby@uvzsr.sk  

RÚVZ Prešov 051/7580313 po.miscikova@uvzsr.sk 

RÚVZ Trenčín 
032/6509516 
032/6509520 
mobil:    0911/989823 

tn.bustinova@uvzsr.sk 
tn.hzp@uvzsr.sk 

RÚVZ Trnava 
033/5354 596 
033/5505 041  

hauko@ruvztt.sk 
hzp@ruvztt.sk 
oohfp@ruvztt.sk 

RÚVZ Žilina 041/7233843-5 kl.121 za.hzp@uvzsr.sk 
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