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A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa 
 

1.  Základné informácie  
1.1 Názov prevádzkovateľa  Slovenské elektrárne, a.s. 

1.2 Právna forma a.s. (akciová spoločnosť) 

1.3 Druh žiadosti Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ x 

1.4 Adresa sídla prevádzkovateľa  Mlynské Nivy 47,  821 09 Bratislava 

1.5 Poštová adresa (pokiaľ sa líši 

od vyššie uvedenej) 

Adresa sídla závodu: 

Elektrárne Nováky, z.  972 43 Zemianske Kostoľany   

1.6 www adresa www.eno.seas.sk 
1.7 Štatutárny zástupca,  

funkcia v spoločnosti 

Branislav Strýček, predseda predstavenstva 

Michele Bologna, I. podpredseda predstavenstva 

1.8 IČO 35 829 052 

1.9 Kód OKEČ (NACE), NOSE-P OKEČ: 40.1, 40.3      NOSE-P: 101.01 

1.10 Výpis z obchodného registra 

alebo z inej evidencie 

Oddiel Sa  

vl. č. 2904/B 

Príloha č. 5  

1.11 Splnomocnená kontaktná osoba  Ing. Vladimír Wäldl, vedúci bezpečnosti a životného prostredia,  

972 43 Zemianske Kostoľany,   

e-mail : vladimir.waldl@seas.sk 
1.12 Identifikácia spracovateľa 

predkladanej žiadosti 

Jozef Gramantik, technik BOZP a ŽP 

Elektrárne Nováky, závod, 972 43 Zem. Kostoľany  tel. 046/ 560 2410 

Mobil: 0910 673857  

mail: jozef.gramantik@seas.sk, 

 

 

2.  Informácie o povoľovanej prevádzke  
2.1 Názov prevádzky Elektrárne Nováky, závod 
2.2 Adresa prevádzky Elektrárne Nováky 972 43 Zemianske Kostoľany 
2.3 Umiestnenie prevádzky Kraj: Trenčín, Okres: Prievidza, Obec: Zemianske Kostoľany 

Katastrálne územie: Zemianske Kostoľany, Nováky 

Lokalita: Územie, na ktorom sa nachádza prevádzka  – 

základný areál závodu, je situované hlavne v severnej časti 

katastra obce Zemianske Kostoľany a čiastočne v južnej časti 

katastra mesta Nováky, v oblasti Hornej Nitry v 

juhovýchodnej časti Trenčianskeho kraja, v tesnej blízkosti 

okresného mesta Prievidza. Dotknuté územie na severe 

susedí s NCHZ, a.s. Nováky, na východe so závodmi na 

výrobu ľahkých stavebných hmôt (PORFIX-pórobetón a.s. 

Zemianske Kostoľany, XELLA-pórobetón Slovakia, s.r.o. 

Zemianske Kostoľany), na juhu s obcou Zemianske 

Kostoľany, na západe s riekou Nitra a Štátnou železnicou. 

Verejný priestor a trvalo obývané objekty sa nachádzajú vo 

vzdialenosti cca 800 m od hraníc areálu.   

2.4 Počet zamestnancov 196 

2.5 Dátum začatia a predpokladaného 

ukončenia činnosti prevádzky 

Rok začatia: 1953 

Predpokladaný rok ukončenia: 31. 12. 2023 

2.6 Kategória činnosti, do ktorej prevádzka 

spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ 

1.   Energetika 

1.1 Spaľovacie zariadenie  s menovitým tepelným 

príkonom       väčším ako 50 MW 

2.7 Hodnota príslušného rozhodovacieho 

parametra v danej kategórii (podľa 

prílohy č.1 zákona o IPKZ) 

Tepelný príkon viac ako 50 MW    

2.8 Projektovaná hodnota vyššie uvedeného 

rozhodovacieho parametra 

Bez zmien 

2.9 Prevádzkovaná kapacita 

a prevádzkovaná doba (hod.) 

Bez zmien 
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2.10 Zoznam vykonávaných činností podľa 

prílohy č. 1 a 2 zák. č. 79/2015 Z.z. 

Bez zmien 

2.11 Kategorizácie zdrojov znečisťovania 

ovzdušia podľa vyhlášky MPŽP SR č. 

410/2012 príloha č.1 

Bez zmien  

2.12 Trieda skládky odpadov Bez zmien 

 

3. Ďalšie informácie o prevádzke  

Bez zmien 

 

4. Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky 

Bez zmien 

 

5. Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia  

 
5.1 Názov prevádzky 

podľa platného 

integrovaného 

povolenia 

Bez zmien 

 

5.2 Číslo platného 

integrovaného 

povolenia 

837-16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.5.2007 v znení platných zmien 

5.3 Hodnotenie vplyvov 

na životné prostredie 

zmenou zariadenia 

Nie -  - 

Práve prebieha -  - 

5.4 Zdôvodnenie 

žiadosti o zmenu 

integrovaného 

povolenia 

Predmetom požadovanej zmeny je v zmysle zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ, § 33 

ods. 1) písm. f)  žiadosť o preskúmanie integrovaného povolenia, ktorého súčasťou 

bude komplexné vyhodnotenie a porovnanie prevádzky Výroba energií s BAT 

technikami uvedenými vo Vykonávacom rozhodnutí Komisie (2017/1442/EÚ) z 

31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre 

veľké spaľovacie zariadenia podľa jednotlivých bodov a ich implementácia. 

 

6. Utajované a dôverné údaje 

Bez zmien 

 

B  Údaje o prevádzke a jej umiestnení  
 

1. Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb  

            Bez zmien 

2. Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu 
            Bez zmien 

3. Opis prevádzky 

            Bez zmien 

4. Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé 

technologické uzly  

            Bez zmien 

5. Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky 

            Bez zmien 

 

C Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  
a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú  

            Bez zmien 
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D Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje 
o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých 
zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov 
emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí 

 

1. Znečisťovanie ovzdušia 

1.1. Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob 

zachytávania emisií 

Bez zmien 

1.2 Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií 

            Bez zmien 

2. Znečisťovanie povrchových vôd  

            Bez zmien 

2.1. Recipienty odpadových vôd 

Bez zmien 

2.2 Produkované odpadové vody  

 Bez zmien 

2.2.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd  

Bez zmien 

2.2.2 Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd 

Bez zmien 

2.3 Odpadové vody preberané od iných pôvodcov 

Bez zmien 

2.3.1 Zoznam preberaných odpadových vôd 

Bez zmien 

2.3.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd 

Bez zmien 

2.4 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd   

Bez zmien 

2.5 Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém 

Bez zmien 

2.6 Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej 

kanalizácie 

Bez zmien 

2.6.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných 

do verejnej kanalizácie 

Bez zmien 

2.6.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých 

látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie 

Bez zmien 

2.6.3 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok 

vypúšťaných do verejnej kanalizácie 

Bez zmien 

3.        Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd  

Bez zmien 

3.1 Znečisťovanie  podzemných vôd  

Bez zmien 

3.1.1  Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd 

Bez zmien 
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3.1.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd 

Bez zmien 

3.1.3 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)  

Bez zmien 

3.1.4 Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém 

Bez zmien 

3.2 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach 

Bez zmien 

3.2.1  Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy 

Bez zmien 

3.2.2 Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy 

 Bez zmien 

3.2.3   Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém 

Bez zmien 

3.3 Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami 

a pri prevádzke skládky 

Bez zmien 
  

 

E  Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia 
v tomto mieste  
Bez zmien 

 

F  Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie 
a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, 
na obmedzenie emisií 

1. Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie 

emisií (koncové technológie) 

Bez zmien 

 

G  Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení 
na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie 
odpadov vznikajúcich v prevádzke  

            Bez zmien 

 

H Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení 
a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií 
do životného prostredia  

1. Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky 

a emisií do životného  prostredia 

Bez zmeny  
 

I Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou  

Porovnanie existujúcich technológií v závode Elektrárne Nováky so závermi o 

najlepších dostupných technikách (BAT) tvorí Prílohu č. 2 tejto žiadosti. 
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J Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, 
najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie 
haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov      

            Bez zmeny 

 

K Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie 
rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia 
zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti 
a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu  

            Bez zmeny 

 

L Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) 
všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia  

 Nerelevantné 

     

M Návrh podmienok povolenia 
 

1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody 

a pôdy  v prevádzke. 

            Bez zmeny 

 

2. Určenie emisných limitov 

Na fluidom kotle ENO A FK1 sú pre emisie NOX spĺňané aktuálne emisné limity na 

úrovni 200 mg.Nm-3, avšak ani po úpravách spaľovacieho procesu nie je možné 

garantovať plnenie EL podľa záverov o BAT. 

Na blokoch ENO B1,2 bola za účelom zníženia produkcie emisií NOX inštalovaná 

technológia SNCR. Potenciál ďalšieho zníženia emisií NOX resp. zvýšenia účinnosti 

selektívnej nekatalytickej redukcie oxidov dusíka za účelom dlhodobého plnenia 

prísnejších emisných limitov je vzhľadom na použitú technológiu malý a je dôvodné 

predpokladať, že zariadenie nebude schopné spĺňať prísnejšie EL zvýšením dávkovania 

aditíva (roztok močoviny).  

Zariadenie ENO A FK1 je prevádzkované na aktuálny limit pre emisie SO2 na úrovni 

250 mg.Nm-3. Z dôvodu technických a ekonomických aspektov nie je predpoklad 

plnenia nového ročného EL 200 mg.Nm-3. 

 

Dosahované koncentrácií emisií za posledné 3 roky a navrhované EL sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke. Vysvetlenie a odôvodnenie nášho stanoviska je v Prílohe č. 

3 Technicko-ekonomické a environmentálne zhodnotenie. 

 

Protokoly preukazujúce dosahované priemerné ročné koncentrácie emisií základných 

znečisťujúcich látok tvoria Prílohu č. 4 tejto žiadosti. 
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Tabuľka dosahovaných koncentrácií emisií a navrhované EL 

  ZL 
Emisná úroveň  
spojená s BAT 

(ročný EL) 

EL podľa 
doterajšieho 

IP 

Reálne dosahovaná úroveň 
emisií v súčasnosti (ročný 

priemer) 

Návrh EL 
pre navrhovaný 

variant 
  2018 2019 2020 

FK1 

TZL 14 25 5 5 2 14 

SO2 200 250 236 236 238 250 

NOX 180 200 175 180 182 200 

B1,2 

TZL 12 20 4 3 4 12 

SO2 130 200 125 112 114 130 

NOX 175 200 188 195 190 200 

 

. 

3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník  

           Bez zmien 

4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo  

zneškodnenie 

          Bez zmien   

5. Podmienky hospodárenia s energiami  

Bez zmien 

6. Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov  

Bez zmien 

7. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu 

znečisťovania 

Bez zmien 

8. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky 

Bez zmien 

9. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať 

a poskytovať do informačného systému 

 

Kontinuálne monitorovanie emisií ortuti  

Kontinuálne meranie emisií nie je opodstatnené, najmä z dôvodu, že dlhodobo a stabilne 

dosahujeme preukázateľne nižšie hodnoty ako nové emisné limity v zmysle BAT. 

Taktiež, vzhľadom na plánované ukončenie spaľovania hnedého uhlia v Elektrárňach 

Nováky, je inštalácia nových kontinuálnych analyzátorov na stanovenie emisií Hg 

ekonomicky neúmerná v porovnaní s environmentálnym prínosom, pričom 

predpokladaná výška nákladov iba na ištaláciu jedného analyzátora (je potrebných 5 ks) 

na stanovenie emisií Hg sa pohybuje nad úrovňou 100 tisíc €. 

 

Kontinuálne monitorovanie emisií NH3  v spalinách z SNCR 

Vzhľadom na plánované ukončenie spaľovania hnedého uhlia v Elektrárňach Nováky 

je inštalácia nových kontinuálnych analyzátorov na stanovenie emisií NH3 ekonomicky 

neúmerná v porovnaní s environmentálnym prínosom, predpokladaná výška nákladov 

na ištaláciu jedného analyzátora na stanovenie emisií NH3 sa pohybuje na úrovni 50 tisíc 

€. Koncentrácie amoniaku boli stanovené diskontinuálnym meraním, pričom dosiahnutá 

hodnota v roku 2020 bola hlboko pod predpísaným BAT-AEL (0,8 mg/Nm3). 
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10. Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti 

v prevádzke 

Bez zmien 

 

11. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie 

znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu 
          Bez zmien 

 

N      Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, 

prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo 

nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv  
           Bez zmien 

 

O Prehlásenie 
 

 
Prílohy:    

1. Poverenie na zastupovanie a konanie v mene spoločnosti 

2. Porovnanie existujúcich technológií v závode TE Nováky so závermi o najlepších 

dostupných technikách (BAT) 

3. Technicko - ekonomické a environmentálne zhodnotenie 

4. Protokoly preukazujúce dosahované priemerné ročné koncentrácie emisií základných 

znečisťujúcich látok  

5. Výpis z obchodného registra (sken) 
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Príloha č. 1 
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Príloha č. 2 

Porovnanie existujúcich technológií v závode TE Nováky so závermi 
o najlepších dostupných technikách (BAT) 

Úvod 

Dňa 17. augusta 2017 bolo zverejnené Vykonávacie Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1442 

(ďalej len Rozhodnutie), ktorým sa podľa smernice EP a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o 

najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia (LCP), čím bola 

spustená implementačná fáza tohto Rozhodnutia.  

Povoľujúci orgán - Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len Inšpekcia) v súlade so 

Zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia (IPKZ) povolenie prehodnotí, a ak je to potrebné, aktualizuje rozhodnutie do štyroch 

rokov od uverejnenia rozhodnutia o záveroch o najlepších dostupných technikách (§ 33, odsek 

(1) písm. f)), t. j. najneskôr do 17.8.2021. Inšpekcia tiež zabezpečí, aby prevádzkovateľ 

podmienky povolenia dodržiaval. 

Pri prehodnocovaní sa zohľadňujú všetky nové alebo aktualizované závery o BAT, ktoré sa 

vzťahujú na prevádzku od posledného prehodnotenia povolenia. Keď sa na základe opätovného 

preskúmania a aktualizácie povolenia zistí, že na zavedenie nových najlepších dostupných 

technik bude potrebná dlhšia doba ako štyri roky od uverejnenia právne záväzného aktu 

Európskej únie o záveroch o BAT, príslušná inšpekcia môže stanoviť v podmienkach povolenia 

dlhšiu dobu, ak je to opodstatnené na základe kritérií podľa § 23 a 24 Zákona o IPKZ. 

Rozhodnutie stanovuje BAT pre všetky druhy emisií a definuje viacero nových povinností, 

pričom najrelevantnejšie je zavedenie nových emisných limitov a povinností na monitorovanie 

a meranie ukazovateľov znečistenia. 

Táto štúdia je vypracovaná za účelom:  

 porovnania existujúcich technológií v ENO so závermi o BAT 

 poskytnutia prehľadu nových požiadaviek, ktoré sú relevantné z pohľadu prevádzky ENO 

 zhodnotenia plnenie požiadaviek definovaných v Rozhodnutí  

 navrhnutia opatrení na zosúladenie prevádzky ENO s novo vydaným Rozhodnutím 

 definovania oblastí, kedy je možné žiadať o výnimky 

Vzhľadom na skutočnosť, že so spoluspaľovaním biomasy sa podľa aktuálneho plánu výroby 

už neuvažuje, požiadavky týkajúce sa biomasy nie sú v tomto dokumente analyzované.  

 

Definície 

Najlepšia dostupná technika definovaná ako najúčinnejší a najpokrokovejší stav rozvoja 

činností, technológií a spôsob ich prevádzkovania, ktorý preukazuje praktickú vhodnosť určitej 

techniky, najmä z hľadiska určovania emisných limitov sledujúcich predchádzanie vzniku 

emisií v prevádzke s cieľom prevencie, a ak to nie je možné, aspoň zníženie emisií a vplyvu na 

životné prostredie, pričom 

1. technika je použitá technológia v prevádzke, spôsob, akým je prevádzka navrhnutá, 

postavená, udržiavaná, prevádzkovaná a akým je ukončená činnosť v nej, 
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2. dostupná technika je technika vyvinutá do takej miery, ktorá dovoľuje jej použitie v 

príslušnom priemyselnom odvetví za ekonomicky a technicky únosných podmienok, 

pričom sa berú do úvahy náklady a prínosy, bez ohľadu na to, kde sa uvedená technika 

používa alebo vyrába, pokiaľ je za primeraných podmienok dostupná prevádzkovateľovi, 

3. najlepšia technika je najúčinnejšia technika na dosiahnutie všeobecne vysokého stupňa 

ochrany životného prostredia ako celku, 

Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách je dokument, ktorý je výsledkom 

výmeny informácií medzi členskými štátmi EÚ a EK,  vypracovaný pre vymedzené činnosti a 

opisuje uplatňované techniky, súčasné emisie a úrovne spotreby, techniky, ktoré je potrebné 

brať do úvahy pri určovaní BAT, ako aj závery o BAT a akékoľvek nové techniky, s osobitným 

prihliadnutím na vybrané kritériá.  

Závery o najlepších dostupných technikách sú dokumentom, ktorý obsahuje časti 

referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách, ich opis, informácie na 

hodnotenie ich uplatniteľnosti, úrovne znečisťovania zodpovedajúcimi BAT, súvisiace s 

monitorovaním, súvisiace úrovne spotreby a prípadné relevantné opatrenia na sanáciu lokality, 

ktorými sa ustanovujú závery o BAT. 

Úrovne znečisťovania zodpovedajúce najlepším dostupným technikám sú škálou úrovní 

znečisťovania dosiahnutých za obvyklých prevádzkových podmienok pri použití najlepšej 

dostupnej techniky alebo kombinácie najlepších dostupných techník, ako sú opísané v záveroch 

o BAT, vyjadrenou ako priemer za dané časové obdobie za špecifikovaných referenčných 

podmienok. 

BAT-AEL pre emisie do ovzdušia sú úrovne emisií súvisiace s najlepšími dostupnými 

technikami a týkajú sa koncentrácií vyjadrovaných ako hmotnosť vypúšťanej látky na objem 

spaliny za štandardných podmienok: suchý plyn pri teplote 273,15 K a tlaku 101,3 kPa, 

vyjadrených v mg/Nm3, alebo μg/Nm3. Referenčné podmienky pre kyslík sú pre spaľovanie 

tuhých palív, resp. spaľovanie tuhých palív v kombinácii s kvapalnými a/alebo plynnými 

palivami stanovené na úrovni 6 % obj. 

Pri priemerovaných obdobiach sa uplatňujú tieto vymedzenia:  

Denný priemer: priemer za obdobie 24 hodín na základe platných hodinových priemerov 

získaných pomocou kontinuálneho merania.  

Ročný priemer: priemer za obdobie jedného roka na základe platných hodinových priemerov 

získaných pomocou kontinuálneho merania.  

Priemer za obdobie odoberania vzoriek: priemerná hodnota troch po sebe nasledujúcich meraní, 

pričom každé z nich trvá aspoň 30 minút  

Priemer vzoriek získaných v priebehu jedného roka: priemer hodnôt získaných počas jedného 

roka periodických meraní vykonaných podľa frekvencie monitorovania stanovenej pre každý 

parameter. 
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Všeobecné závery o BAT 

Systémy environmentálneho riadenia 

BAT 1. 

S cieľom zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti sa má v rámci BAT vykonávať a 

dodržiavať systém environmentálneho riadenia (EMS), ktorý má všetky tieto vlastnosti:  

i) angažovanosť manažmentu vrátane vyššieho manažmentu  

ii) vymedzenie environmentálnej politiky manažmentom, ktorá zahŕňa neprestajné 

zlepšovanie environmentálnych vlastností zariadenia  

iii) plánovanie a stanovenie potrebných postupov, úloh a cieľov v spojení s finančným 

plánovaním a investíciami  

iv) vykonávanie postupov s osobitným dôrazom na štruktúru a zodpovednosť; 

prijímanie, odbornú prípravu, informovanosť a kompetencie zamestnancov; 

komunikáciu; zapojenie zamestnancov; dokumentáciu; účinnú kontrolu procesov; 

programy plánovanej pravidelnej údržby; pripravenosť na núdzové situácie a 

reakciu na ne; zabezpečovanie dodržiavania environmentálnych právnych 

predpisov  

v) kontrola plnenia a prijímanie nápravných opatrení  

vi) preskúmanie EMS a jeho pretrvávajúcej vhodnosti, primeranosti a účinnosti vyšším 

manažmentom 

vii) sledovanie vývoja čistejších technológií;  

viii) zohľadnenie vplyvov prípadného vyradenia zariadenia z prevádzky na životné 

prostredie už vo fáze plánovania nového zariadenia a počas jeho celej prevádzkovej 

životnosti 

ix) pravidelné vykonávanie referenčného porovnávania na úrovni odvetvia 

x) programy zabezpečenia kvality/kontroly kvality na zaistenie úplného určenia a 

kontroly vlastností všetkých palív (pozri BAT 9) 

xi) plán riadenia na zníženie emisií do ovzdušia a/alebo vody počas iných ako bežných 

prevádzkových podmienok vrátane období nábehu a odstávky (pozri BAT 10 a BAT 

11) 

xii) plán odpadového hospodárstva na zabraňovanie tvorbe odpadov, prípravu odpadov 

na opätovné použitie, recykláciu resp. iné zhodnotenie s využitím techník uvedených 

v BAT 16 

xiii) systematická metóda na zisťovanie a riešenie možných neregulovaných a/alebo 

neplánovaných emisií do životného prostredia, konkrétne:  

a) emisií do pôdy a podzemnej vody, ktoré vznikajú pri nakladaní s palivami, 

prísadami, vedľajšími produktmi a odpadmi a pri ich uskladňovaní;  

b) emisií, ktoré súvisia so samozahrievaním a/alebo samovznietením paliva pri 

jeho uskladňovaní a nakladaní s ním; 



 

 

15 

xiv) plán riadenia prachu na zabránenie vzniku, alebo ak to nie je možné, na zníženie 

difúznych emisií vznikajúcich pri nakládke, vykládke, uskladňovaní palív, rezíduí a 

prísad a/alebo pri nakladaní s nimi 

xv) plán riadenia hluku pre situácie, v ktorých sa očakáva alebo v ktorých pretrváva 

negatívny dopad hluku na citlivé receptory 

 

BAT 1. a požiadavka je plnená 

vysvetlenie SE majú zavedený a udržiavaný systém environmentálneho manažérstva 

ktorý zahŕňa vyššie uvedené požiadavky.  

Pri identifikovaní nových povinností budú vyplývajúce požiadavky 

zahrnuté do internej dokumentácie. 

 

Monitorovanie 

BAT 2. 

V rámci BAT sa má určiť čistá elektrická účinnosť a/alebo čisté celkové využitie paliva a/alebo 

čistá účinnosť mechanickej energie spaľovacích jednotiek na základe testovania vlastností 

zariadenia pri plnom zaťažení, ktoré sa vykoná podľa noriem EN po uvedení jednotky do 

prevádzky a po vykonaní každej úpravy, ktorá by mohla mať významný vplyv na čistú 

elektrickú účinnosť a/alebo čisté celkové využitie paliva a/alebo čistú účinnosť mechanickej 

energie jednotky. Ak nie sú dostupné normy EN, v rámci BAT sa použijú normy ISO, 

vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje 

rovnocennej vedeckej kvality. 
 

BAT 2. požiadavka je plnená 

vysvetlenie Meranie čistého celkového využitia paliva je vykonané nezávislou 

organizáciou Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá vystavila 

Protokol o overení hospodárnosti prevádzky sústav tepelných zariadení 

podľa §25 ods.2 písm. c zákona 657/2004 Z.z. a vyhlášky ÚRSO č. 

328/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

BAT 3. 

V rámci BAT sa majú monitorovať kľúčové parametre procesov týkajúce sa emisií do ovzdušia 

a do vody vrátane parametrov uvedených v nasledujúcej tabuľke.  
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BAT 3. a požiadavka je plnená 

vysvetlenie Kľúčové parametre týkajúce sa emisií do ovzdušia sú kontinuálne 

monitorované a zaznamenávané pomocou AMS. 

BAT 3. b požiadavka nie je relevantná 

 Odpadová voda z čistenia spalín nie je priamo vypúšťaná do recipientu, 

zasolená procesná voda z odsírenia je zapracovávaná do formy stabilizátu. 

 

BAT 4. 

V rámci BAT sa majú monitorovať emisie do ovzdušia aspoň tak často, ako sa uvádza nižšie, a 

v súlade s normami EN. Ak nie sú dostupné normy EN, v rámci BAT sa použijú normy ISO, 

vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje 

rovnocennej vedeckej kvality. 

Látka/parameter 

Palivo/proces/druh 

spaľovacieho 

zariadenia 

Minimálna frekvencia 

monitorovania 

Monitorovanie 

súvisiace s 

NH3 keď sa používa SNCR kontinuálne BAT 7 

NOX hnedé uhlie kontinuálne BAT 20 

N2O hnedé uhlie v kotloch 

s cirkulujúcou fluidnou 

vrstvou 

raz ročne BAT 20 

CO hnedé uhlie kontinuálne BAT 20 

SO2 hnedé uhlie kontinuálne BAT 21 

Plynné chloridy, vyjadrené 

ako HCl 

hnedé uhlie raz za tri mesiace  

(pri stabilných hodnotách min. raz 

ročne) 

BAT 21 

HF hnedé uhlie raz za tri mesiace  

(pri stabilných hodnotách min. raz 

ročne) 

BAT 21 

Prach hnedé uhlie kontinuálne BAT 22 

Kovy a polokovy okrem 

ortuti (As, Cd, Co, Cr, Cu, 

Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, 

Zn) 

hnedé uhlie raz ročne  

(resp. pri zmene paliva) 

BAT 22 

Hg hnedé uhlie < 300 MWth raz za tri mesiace  

(pri stabilných hodnotách min. raz 

ročne) 

BAT 23 

hnedé uhlie ≥ 300 MWth kontinuálne (pri stabilných 

hodnotách min. raz za 6 mesiacov); 

nepretržitý odber vzoriek sorbentom 

BAT 23 
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Nové požiadavky: 

NH3 – povinnosť zabezpečiť kontinuálne meranie emisií NH3 v spalinách z SNCR pri dodržaní 

stanoveného EL 

N2O – raz ročne pri spaľovaní čierneho alebo hnedého uhlia v kotloch s cirkulujúcim fluidnou 

vrstvou, pričom sa vykonajú dva súbory meraní, jeden so zariadením prevádzkovaným pri 

zaťažení > 70 % a druhý pri zaťažení < 70 % 

HCl (plynné chloridy) a HF – raz za 3 mesiace s možnou výnimkou: ak sa preukáže, že úrovne 

emisií sú dostatočne stabilné, periodické merania sa môžu vykonať zakaždým, keď môže mať 

zmena vlastností paliva vplyv na emisie, ale v každom prípade minimálne raz ročne 

Kovy a polokovy (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) – raz ročne s možnou 

výnimkou: zoznam monitorovaných znečisťujúcich látok a frekvencia monitorovania sa môžu 

upraviť po vypracovaní úvodnej charakteristiky paliva na základe posúdenia relevantnosti 

uvoľňovania znečisťujúcich látok (napr. koncentrácie v palive, použitého čistenia spalín) v 

emisiách do ovzdušia, ale v každom prípade minimálne vždy vtedy, keď môže mať zmena 

vlastností paliva vplyv na emisie 

Hg (ortuť) < 300 MW pre FK1: raz za 3 mesiace s možnou výnimkou: ak sa preukáže, že úrovne 

emisií sú dostatočne stabilné, periodické merania sa môžu vykonať zakaždým, keď môže mať 

zmena vlastností paliva a/alebo odpadov vplyv na emisie, ale v každom prípade minimálne raz 

ročne.  

Hg (ortuť) ≥ 300 MW pre ENO B1,2: kontinuálne s možnými výnimkami: ak sa preukáže, že 

úrovne emisií sú dostatočne stabilné, periodické merania sa môžu vykonať zakaždým, keď 

môže mať zmena vlastností paliva a/alebo odpadov vplyv na emisie, ale v každom prípade 

minimálne raz za šesť mesiacov. Namiesto kontinuálnych meraní sa môže použiť nepretržitý 

odber vzoriek v kombinácii s častou analýzou časovo integrovaných vzoriek, napr. 

štandardizovaná metóda monitorovania s použitím zachytávania sorbentom. 

 

BAT 4. a požiadavka je plnená 

vysvetlenie V súčasnosti sú monitorované znečisťujúce látky/parametre vyplývajúce z 

legislatívy v súlade s platným povolením: NOX, CO, SO2, prach, Hg. 

BAT 4. b požiadavka je čiastočne plnená 

vysvetlenie Pre úplné splnenie požiadaviek BAT 4. je potrebné zabezpečiť:  

 kontinuálne meranie emisií NH3 v spalinách z SNCR 

 diskontinuálne meranie emisií N2O na fluidnom kotle ENO A FK1 

(raz ročne pri stanovených podmienkach) 

 diskontinuálne meranie emisií HCl v spalinách (frekvencia 

v závislosti od dosahovaných hodnôt, min. raz ročne) 

 diskontinuálne meranie emisií HF v spalinách (frekvencia 

v závislosti od dosahovaných hodnôt, min. raz ročne) 

 diskontinuálne meranie kovov a polokovov v spalinách (frekvencia 

v závislosti od dosahovaných hodnôt) 

 meranie emisií ortuti (spôsob monitorovania a frekvencia 

v závislosti od dosahovaných hodnôt)  
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Monitorovanie vybraných znečisťujúcich látok bude zabezpečené po 

zahrnutí požiadaviek Rozhodnutia do Integrovaného povolenia. Pri 

monitorovaní emisií ortuti neuvažujeme s kontinuálnym meraním, najmä z 

dôvodu, že dlhodobo a stabilne dosahujeme preukázateľne výrazne nižšie 

hodnoty ako nové prísnejšie emisné limity. Taktiež vzhľadom na plánované 

ukončenie spaľovania hnedého uhlia v Elektrárňach Nováky je inštalácia 

nových kontinuálnych analyzátorov na stanovenie emisií Hg ekonomicky 

neúmerná v porovnaní s environmentálnym prínosom pričom 

predpokladaná výška nákladov iba na ištaláciu jedného analyzátora (je 

potrebných 5 ks) na stanovenie emisií Hg sa pohybuje nad 100 tisíc €. 

Vzhľadom na plánované ukončenie spaľovania hnedého uhlia v 

Elektrárňach Nováky je inštalácia nových kontinuálnych analyzátorov na 

stanovenie emisií NH3 ekonomicky neúmerná v porovnaní s 

environmentálnym prínosom, predpokladaná výška nákladov na ištaláciu 

jedného analyzátora na stanovenie emisií NH3 sa pohybuje na úrovni 50 

tisíc €. Koncentrácie amoniaku boli stanovené diskontinuálnym meraním, 

pričom dosiahnutá hodnota v roku 2020 bola hlboko pod predpísaným 

BAT-AEL (0,8 mg/Nm3). 

 

BAT 5. 

V rámci BAT sa majú monitorovať emisie do vody z čistenia spalín aspoň tak často, ako sa 

uvádza v nasledujúcej tabuľke, a v súlade s normami EN. Ak nie sú dostupné normy EN, v 

rámci BAT sa použijú normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, na základe 

ktorých sa zabezpečia údaje rovnocennej vedeckej kvality. 
 

BAT 5. požiadavka nie je relevantná 

vysvetlenie Odpadová voda z čistenia spalín nie je priamo vypúšťaná do recipientu, 

kyslé vody z odsírenia sú zapracované do formy stabilizátu. 
 

Všeobecné environmentálne vlastnosti a vlastnosti spaľovania 

BAT 6. 

S cieľom zlepšiť všeobecné environmentálne vlastnosti spaľovacích zariadení a znížiť emisie 

CO a nespálených látok do ovzdušia sa má v rámci BAT zabezpečiť optimalizované spaľovanie 

a použitie vhodnej kombinácie nasledujúcich techník:  

 zmiešavanie paliva  

 údržba spaľovacieho systému  

 zdokonalený kontrolný systém  

 dobrá konštrukcia spaľovacieho zariadenia 

 výber paliva 
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BAT 6. požiadavka je plnená  

vysvetlenie Zariadenia ENO sú prevádzkované za použitia kombinácie techník na 

optimalizáciu spaľovania. 
 

 

 

BAT 7. 

S cieľom znížiť emisie amoniaku do ovzdušia zo selektívnej nekatalytickej redukcie (SNCR) 

na zníženie emisií NOX sa má v rámci BAT optimalizovať konštrukcia a/alebo prevádzka 

SNCR (napr. optimalizáciou reagentu na pomer NOX, homogénnou distribúciou a optimálnou 

veľkosťou kvapiek reagentu). 

Úroveň emisií súvisiaca s BAT (BAT-AEL) pre emisie NH3 do ovzdušia zo SNCR je < 3 – 10 

mg/Nm3 ročného priemeru alebo priemeru počas obdobia odoberania vzoriek (v prípade 

zariadení spaľujúcich biomasu a prevádzkovaných pri rôznom zaťažení je horná hranica 

rozsahu BAT-AEL 15 mg/Nm3). 

BAT 7. a požiadavka je plnená 

vysvetlenie Selektívnej nekatalytická redukcia (SNCR) na zníženie emisií NOX je 

prevádzkovaná pri optimalizovaných parametroch. Optimalizovanie 

parametrov je zabezpečené dvomi úrovňami vstrekovania reagentu do 

teplotného okna, kde sú optimálne tepelno-chemické podmienky na 

redukciu splodín NOX. V každej úrovni je 17 rozprašovacích dýz. Teplota 

je vyhodnocovaná akustickým meraním „AGAM“. Uvedené meranie 

teploty je spoľahlivé aj v tak náročných podmienkach ako je spaľovacia 

komora kotla. 

BAT 7. b požiadavka nie je plnená 

vysvetlenie Povinnosť kontinuálneho meranie emisií NH3 v spalinách z SNCR nie je 

plnená. 

Vzhľadom na plánované ukončenie spaľovania hnedého uhlia v 

Elektrárňach Nováky je inštalácia nových kontinuálnych analyzátorov na 

stanovenie emisií NH3 ekonomicky neúmerná v porovnaní s 

environmentálnym prínosom, predpokladaná výška nákladov na ištaláciu 

jedného analyzátora na stanovenie emisií NH3 sa pohybuje na úrovni 50 

tisíc €. Koncentrácie amoniaku boli stanovené diskontinuálnym meraním, 

pričom dosiahnutá hodnota v roku 2020 bola hlboko pod predpísaným 

BAT-AEL (0,8 mg/Nm3). 

 

 
 

BAT 8. 

S cieľom zabrániť vzniku emisií alebo znížiť emisie do ovzdušia za bežných prevádzkových 

podmienok sa má v rámci BAT prostredníctvom vhodnej konštrukcie, prevádzky a údržby 

zabezpečiť optimálne využívanie kapacity a dostupnosti systémov znižovania emisií. 
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BAT 8. požiadavka je plnená 

vysvetlenie Inštalované odlučovacie zariadenia na znižovanie emisií (deSOX, deNOX, 

elektrostatické odlučovače) sú prevádzkované s vysokou účinnosťou s 

dosahovanými hodnotami koncentrácie emisií znečisťujúcich látok 

výraznejšie pod aktuálne platnými emisnými limitmi. 

 

BAT 9. 

S cieľom zlepšiť všeobecné environmentálne vlastnosti spaľovacích zariadení a znížiť emisie 

do ovzdušia sa majú v rámci BAT do programov zabezpečenia kvality/kontroly kvality 

všetkých používaných palív začleniť ako súčasť systému environmentálneho riadenia tieto 

prvky (pozri BAT 1): 

i) úvodná úplná charakteristika používaného paliva, ktorá obsahuje aspoň parametre 

uvedené v tabuľke a je v súlade s normami EN. Normy ISO, vnútroštátne alebo iné 

medzinárodné normy možno použiť za predpokladu, že sa nimi zabezpečia údaje 

rovnocennej vedeckej kvality  

 

ii) pravidelné testovanie kvality paliva s cieľom zistiť, či je v súlade s úvodnou 

charakteristikou a konštrukčnými parametrami zariadenia. Frekvencia testovania a 

parametre vybraté z nasledujúcej tabuľky vychádzajú z rôznorodosti paliva a posúdenia 

relevantnosti uvoľňovania znečisťujúcich látok (napr. koncentrácie v palive, použitého 

čistenia spalín) 

iii) ak je to potrebné a uskutočniteľné, následná úprava nastavení zariadenia (napr. 

začlenenie charakteristiky a kontroly paliva do zdokonaleného kontrolného systému 

(pozri oddiel 8.1)). 

Úvodnú charakteristiku môže vypracovať a pravidelné testovanie paliva môže vykonávať 

prevádzkovateľ a/alebo dodávateľ paliva. Ak to bude dodávateľ, všetky výsledky poskytne 

prevádzkovateľovi vo forme dodávateľskej špecifikácie produktu (paliva) a/alebo záruky naň. 

BAT 9. požiadavka je čiastočne plnená 

vysvetlenie Laboratórne analýzy používaných palív sú vykonávané pravidelne. Úvodná 

úplná charakteristika používaného paliva v kompletnom rozsahu 

parametrov uvedených v tabuľke zatiaľ nebola vykonaná.  

Potrebné analýzy v akreditovanom laboratóriu budú zabezpečené. 
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BAT 10. 

S cieľom znížiť emisie do ovzdušia a/alebo do vody za iných ako bežných prevádzkových 

podmienok sa má v rámci BAT ako súčasť systému environmentálneho riadenia vypracovať a 

vykonať plán riadenia (pozri BAT 1) zodpovedajúci relevantnosti možného uvoľňovania ZL, 

ktorý bude obsahovať tieto prvky:  

- vhodný návrh systémov považovaných za relevantné pri spôsobovaní iných ako 

bežných prevádzkových podmienok, ktoré môžu mať vplyv na emisie do ovzdušia, 

vody a/alebo pôdy (napr. konštrukčných koncepcií s nízkym zaťažením na zníženie 

minimálneho zaťaženia pri nábehu a odstávke na zaistenie stabilnej výroby v plynových 

turbínach),  

- vypracovanie a vykonanie konkrétneho plánu preventívnej údržby pre tieto systémy,  

- preskúmanie a zaznamenanie emisií spôsobovaných inými ako bežnými prevádzkovými 

podmienkami a súvisiacimi okolnosťami a v prípade potreby vykonanie nápravných 

opatrení,  

- pravidelné posudzovanie celkových emisií za iných ako bežných PP (napr. frekvencia 

výskytu udalostí, trvanie, vyčíslenie/odhad emisií) a v prípade potreby vykonanie 

nápravných opatrení. 

BAT 10. požiadavka je plnená 

vysvetlenie Požiadavky sú plnené dodržiavaním interných riadiacich dokumentov 

a prevádzkových predpisov, v ktorých sú zadefinované aj vyššie uvádzané 

prvky zohľadňujúce iné ako bežné prevádzkové podmienky. 

 

BAT 11. 

V rámci BAT sa majú príslušne monitorovať emisie do ovzdušia a/alebo vody za iných ako 

bežných prevádzkových podmienok.  

Monitorovanie sa môže uskutočňovať priamym meraním emisií alebo monitorovaním 

náhradných parametrov, ak sa tým dosiahne rovnocenná alebo lepšia vedecká kvalita než pri 

priamom meraní emisií. Emisie počas nábehu a odstávky sa môžu posúdiť na základe 

podrobného merania emisií uskutočneného pri bežnom postupe nábehu a odstávky minimálne 

raz ročne a na základe použitia výsledkov tohto merania pri vypracovaní odhadu emisií za 

každý nábeh a odstávku počas roka. 

 

 

 

 

BAT 11. požiadavka je plnená  

vysvetlenie Monitorovanie emisií znečisťujúcich látok je zabezpečené priamym 

meraním pomocou AMS aj počas nábehu a odstávky blokov a zohľadňuje 

aj iné ako bežné prevádzkové podmienky v zmysle predpisu STPP a TOO. 
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Energetická účinnosť 

BAT 12. 

S cieľom zvýšiť energetickú účinnosť spaľovacích jednotiek prevádzkovaných ≥ 1 500 hodín 

ročne sa má v rámci BAT použiť vhodná kombinácia techník uvedených v nasledujúcej 

tabuľke. 
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BAT 12. požiadavka je plnená 

vysvetlenie Zabezpečenie zvýšenia energetickej účinnosť spaľovacích jednotiek je 

realizované kombináciou viacerých uvedených techník (konkr. 

optimalizácia spaľovania, zdokonalený kontrolný systém, KVET a i.) 

Spotreba vody a emisie do vody 

BAT 13. 

S cieľom znížiť spotrebu vody a objem vypúšťanej znečistenej odpadovej vody sa má v rámci 

BAT použiť jedna alebo obidve techniky z nasledujúcej tabuľky. 

 
 

BAT 13. požiadavka je plnená 

vysvetlenie Zaolejované odpadové vody sú po prečistení v ČOV opakovane využité 

v technologickom procese. 

Na FK1 je spodný (lôžkový) popol dopravovaný pneumatickou dopravou 

bez použitia vody. Z dôvodu technických obmedzení nie je možné 

aplikovať techniky suchého odpopolňovania na existujúce spaľovacie 

zariadenia blokov B 1,2.  

 

BAT 14. 

S cieľom zabrániť znečisteniu neznečistenej odpadovej vody a znížiť emisie do vody sa majú 

v rámci BAT prúdy odpadovej vody oddeliť a vyčistiť podľa obsahu znečisťujúcej látky.  

K prúdom odpadovej vody, ktoré sa zvyčajne oddeľujú a čistia, patrí povrchový odtok vody, 

chladiaca voda a odpadová voda z čistenia spalín.  

Použiteľnosť v prípade existujúcich zariadení môže byť obmedzená usporiadaním 

kanalizačných systémov. 
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BAT 14. požiadavka je plnená  

vysvetlenie Prúdy odpadovej vody sú technicky oddelené od kanalizačného systému 

a odvádzané potrubnými systémami a opätovne využité v technologickom 

procese (napr. kyslé vody z odsírenia).  

V závode ENO je taktiež inštalovaná a používaná technológia recirkulácie 

a opätovného využívania vody z hydraulického odtruskovania pri 

naplavovaní popolov na odkalisko. 

 

BAT 15. 

S cieľom znížiť emisie do vody z čistenia spalín sa má v rámci BAT použiť vhodná kombinácia 

techník uvedených v nasledujúcej tabuľke a s cieľom zabrániť riedeniu sa majú použiť 

sekundárne techniky čo najbližšie k zdroju. 

 

BAT-AEL sa vzťahujú na priame vypúšťanie do vodného recipienta v bode, kde emisie 

opúšťajú zariadenie. 

BAT 15. požiadavka nie je relevantná 

vysvetlenie odpadová voda z čistenia spalín nie je vypúšťaná do vodného recipienta 
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Nakladanie s odpadmi 

BAT 16. 

S cieľom znížiť objem odpadov zo spaľovacieho procesu a techník odlučovania, ktorý je určený 

na zneškodnenie, sa majú v rámci BAT podľa dôležitosti a pri zohľadnení životného cyklu 

organizovať činnosti na maximalizáciu:  

a) predchádzania vzniku odpadov, napr. maximalizáciou podielu rezíduí, ktoré vznikajú 

ako vedľajšie produkty;  

b) prípravy odpadov na opätovné použitie, napr. podľa konkrétnych požadovaných kritérií 

kvality;  

c) recyklácie odpadov;  

d) iného zhodnocovania odpadov (napr. energetického zhodnocovania)  

 

vykonaním vhodnej kombinácie techník, ako sú tieto: 

 
 

BAT 16. požiadavka je plnená 

vysvetlenie Pre zabezpečenie maximálneho zhodnotenia odpadov zo spaľovacích 

a odsírovacích procesov sa využívajú  techniky ako napr. odvodnenie 

sadrovcovej suspenzie (produkcia energosadrovca pre stavebný priemysel 

a poľnohospodárstvo), zhodnotenie popolovín v stavebnom priemysle 

(výroba pórobetónu, cementu, tehliarskych výrobkov a pod.) 
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Emisie hluku 

BAT 17. 

S cieľom znížiť emisie hluku sa má v rámci BAT použiť jedna z techník uvedených v 

nasledujúcej tabuľke alebo ich kombinácia. 

 

 
 

BAT 17. požiadavka je plnená 

vysvetlenie v rámci technických a prevádzkových možností sú prijímané opatrenia na 

znižovanie expozície hluku (napr. kryt turbíny, protihlukové kabíny, 

organizačné opatrenia a pod.) 
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Závery o BAT týkajúce sa spaľovania čierneho a/alebo hnedého uhlia 

Ak nie je stanovené inak, závery o BAT uvedené v tomto oddiele sú všeobecne uplatniteľné na 

spaľovanie čierneho a/alebo hnedého uhlia. Uplatňujú sa spoločne so všeobecnými závermi o 

BAT uvedenými v oddiele 1. 

 

Dosahované hodnoty koncentrácií základných znečisťujúcich látok za rok 2017, uvádzané 

v tabuľke pod BAT-AEL pre konkrétnu ZL, predstavujú orientačné priemerné ročné 

koncentrácie ZL z mesačných protokolov generovaných automatizovanými meracími 

systémami (AMS) a počet hodnôt (dní), ktoré boli nad denným emisným limitom podľa nových 

BAT. 

 

Všeobecné environmentálne vlastnosti 

 

BAT 18. 

S cieľom zlepšiť všeobecné environmentálne vlastnosti spaľovania čierneho a/alebo hnedého 

uhlia sa má v rámci BAT použiť technika uvedená v nasledujúcej tabuľke spoločne s BAT 6. 

 
 

BAT 18. požiadavka je plnená 

vysvetlenie Za účelom zlepšenia environmentálnych vlastností spaľovania sa využívajú 

viaceré primárne techniky (dávkovanie paliva, regulácia kyslíka, low NOX 

horáky, recirkulácia spalín) a sekundárne opatrenia (SNCR). 

 

Energetická účinnosť  

BAT 19. 

S cieľom zvýšiť energetickú účinnosť spaľovania čierneho a/alebo hnedého uhlia sa má v rámci 

BAT použiť vhodná kombinácia techník uvedených v BAT 12 a v nasledujúcej tabuľke. 
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BAT 19. a požiadavka je plnená 

vysvetlenie Technika suchého odpopolňovania je aplikovaná na fluidnom kotle FK1. 

Spodný popol odovzdá zbytkové teplo v chladiči lôžkového popola 

napájacej vode a následne je pneumaticky dopravený do zásobného sila. 

Opätovné vrátenie do spaľovacej komory nie je možné pretože obsah 

spáliteľných látok v popole sa pohybuje okolo 0,5%. Z dôvodu technických 

obmedzení nie je možné použitie na existujúce spaľovacie zariadenia ENO 

B1,2. 

 

Úrovne energetickej účinnosti súvisiace s BAT (BAT-AEEL) týkajúce sa spaľovania hnedého 

uhlia 

 
 

BAT 19. b požiadavka je plnená 

vysvetlenie Čisté celkové využitie paliva za rok 2020:  

FK1 89,38 % 

ENO B1 82,07 %   

ENO B2 81,47 % 
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Emisie NOX, N2O a CO do ovzdušia 

BAT 20. 

S cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať emisie NOX do ovzdušia a súčasne 

obmedzovať emisie CO a N2O do ovzdušia zo spaľovania hnedého uhlia sa má v rámci BAT 

použiť jedna z techník uvedených v nasledujúcej tabuľke alebo ich kombinácia. 

 
 

BAT 20. a požiadavka je plnená 

vysvetlenie Znižovanie emisií NOX, N2O a CO do ovzdušia je dosahované 

kombináciou uvedených techník: optimalizácia spaľovania, primárne 

opatrenia na znižovanie NOX a SNCR. Konkr. primárne opatrenia: 

optimalizácia spaľovania so stupňovaním vzduchu a minimalizáciou 

kyslíka v spaľovacej komore, využitie recispalín na optimalizáciu teploty a 

kyslíka v SK. Sekundárne opatrenia: použitie SNCR, ktorá pracuje na 

princípe vstrekovania reagentu do tepelného okna. Tepelné okno je 

snímane systémom AGAM a na optimálne vstreknutie reagentu sú 

aplikované dve horizontálne úrovne po 17 vstrekovacích dýz.   
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Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie NOX do ovzdušia zo spaľovania hnedého 

uhlia 

EL  

[mg.Nm-3] 
ZL 

BAT-AEL 

(ročný priemer) 

BAT-AEL 

(denný priemer) 

ENO A FK1  

(100-300 MWth) 
NOX 100-180 155-210 

ENO B1,2 

(>300 MWth) 
NOX < 85–175 140-220 

 

BAT 20. b požiadavka nie je plnená 

vysvetlenie Zariadenie ENO A FK1 je prevádzkované na aktuálny limit pre emisie SO2 

na úrovni 250 mg.Nm-3. Z dôvodu technických a ekonomických aspektov 

nie je predpoklad plnenia nového ročného EL 200 mg.Nm-3. 

BAT 20. c požiadavka nie je plnená 

vysvetlenie Na blokoch ENO B1,2 bola za účelom zníženia inštalovaná technológia 

SNCR. Potenciál ďalšieho zníženia emisií NOX resp. zvýšenia účinnosti 

selektívnej nekatalytickej redukcie oxidov dusíka za účelom dlhodobého 

plnenia prísnejších emisných limitov je vzhľadom na použitú technológiu 

malý a je dôvodné predpokladať, že zariadenie nebude schopné spĺňať 

prísnejšie EL zvýšením dávkovania aditíva (roztok močoviny).  

Vysvetlenie: Na zníženie emisií  NOx sa na blokoch ENO B1,2 použila 

najlepšia možná metóda z pohľadu dodržania emisných limitov, ako aj z 

pohľadu veku, technického stavu, životnosti a účinnosti inštalovanej 

technológie. Účinnosť po týchto opatreniach klesla min. o 1 % a to z 

dôvodu vedomého „chladenia“ spaľovacieho priestoru. Znižovanie teploty 

je primárne opatrenie pre zníženie NOx  v spaľovacej komore a až následne 

vstrekovaním močoviny a chemickou reakciou dochádza k znižovaniu 

emisií NOx. Použitie vyššieho množstva vstrekovania močoviny je 

technicky obmedzené a dokonca, ak prekročíme optimálne dávkovanie, 

dochádza k tvorbe emisií NOx priamo aj týmto spôsobom. 

 

Dosahované hodnoty pre NOX z roku 2020 v porovnaní s novými EL: 

NOX ročný BAT-EL  denný BAT-EL 

ENO FK1 100-180 155-210 

dosahované 2020 182 0 prekročení/rok 

 

NOX ročný BAT-EL  denný BAT-EL 

ENO B1,2 < 85–175 140-220 

dosahované 2020 191 0 prekročenie/rok 
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Orientačne bude ročný priemer úrovní emisií CO v prípade existujúcich spaľovacích zariadení 

prevádzkovaných ≥ 1 500 hodín ročne alebo v prípade nových spaľovacích zariadení vo 

všeobecnosti takýto: 

 
 

BAT 20. d požiadavka je plnená 

vysvetlenie Na zariadeniach ENO sú nové očakávané emisné limity podľa záverov 

o BAT plnené: na ENO A FK1 je dosahovaná priemerná ročná hodnota 

v roku 2020 na úrovni 6 mg.Nm-3 a na ENO B1,2 na úrovni 69 mg.Nm-3. 

Emisné limity pre CO sú indikatívne, t. j. ich aplikácia bude závisieť od 

príslušného povoľovacieho orgánu. Hodnota EL 140 mg.Nm-3 platí v 

prípade obmedzení vyplývajúcich z konštrukcie kotla a/alebo v prípade 

kotlov s cirkulujúcou fluidnou vrstvou, ktoré nie sú vybavené 

sekundárnymi technikami odlučovania na znižovanie emisií NOX. 

 

Emisie SOX, HCl a HF do ovzdušia 

BAT 21. 

S cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať emisie SOX, HCl a HF do ovzdušia zo 

spaľovania HU sa má v rámci BAT použiť jedna z techník uvedených v nasledujúcej tabuľke 

alebo ich kombinácia. 
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BAT 21. a požiadavka je plnená 

vysvetlenie Za účelom znižovania emisií do ovzdušia sú zariadenia vybavené 

odlučovacími technikami (mokré FGD, pridávanie vápenca do FK 

v procese spaľovania). 

 

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie SO2 do ovzdušia zo spaľovania hnedého 

uhlia 

EL  

[mg.Nm-3] 
ZL 

BAT-AEL 

(ročný priemer) 

BAT-AEL 

(denný priemer) 

ENO A FK1  

(100-300 MWth) 
SO2  95–200 135-250 

ENO B1,2 

(>300 MWth) 
SO2 10-130 25-205 

V prípade spaľovacieho zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom viac než 300 

MW, ktoré je špeciálne určené na spaľovanie domáceho hnedého uhlia a pri ktorom sa 

preukáže, že z technicko- ekonomických dôvodov nedokáže dosiahnuť BAT-AEL uvedené v 

tabuľke, sa BAT-AEL pre denný priemer stanovené v tabuľke neuplatňujú a horná hranica 

rozsahu BAT-AEL pre ročný priemer je:  

ii) pre existujúci systém FGD: RCG × 0,03 s maximom 320 mg/Nm3; kde RCG predstavuje 

koncentráciu SO2 v surových spalinách ako ročný priemer (za štandardných podmienok) v 

prívode systému znižovania SOX, vyjadrenú pri referenčnom obsahu kyslíka 6 % obj. O2  

BAT 21. b požiadavka je plnená 

vysvetlenie Zariadenie ENO B 1,2 pre emisie SO2 spĺňa nové očakávané emisné limity 

podľa záverov o BAT. 

BAT 21. c požiadavka nie je plnená 

vysvetlenie Zariadenie ENO A FK1 je prevádzkované na aktuálny limit pre emisie SO2 

na úrovni 250 mg.Nm-3. Z dôvodu technických a ekonomických aspektov 

nie je predpoklad plnenia nového ročného EL 200 mg.Nm-3. 

Vysvetlenie: Možnosť ako zvýšiť účinnosť odsírenia na FK1 a dosiahnuť 

nový emisný limit zvýšeným dávkovaní vápenca je obmedzená. 

Zachytávanie SO2 na FK1 je zabezpečené rozložením CaCO3 na CaO + 



 

 

34 

CO2 a následnou reakciou SO2 + CaO. Popis reakcie je zjednodušený a je 

nutné zohľadniť, že ide o endotermickú reakciu, ktorá spotrebúva teplo v 

spaľovacej komore, čo je primárny obmedzujúci faktor. Táto skutočnosť sa 

prejaví na zníženej účinnosti kotla o cca 1 až 1,8 %, čo predstavuje stratu 

na tepelnej energií za rok cca  22 tis. GJ a s tým súvisiace zvýšenie 

produkcie CO2 . V súčasnosti je spotreba vápenca na FK1 od 4 – 6 ton za 

hodinu. Ak by sme chceli dosiahnuť požadované limity tak spotreba môže 

stúpnuť až na 8 – 10 ton za hodinu v závislosti na obsahu síry v palive. V 

roku 2020 sme spotrebovali približne cca 35 tis ton vápenca pre FK1. Pre 

dosiahnutie nových limitov je predpokladaná spotreba vápenca až na 

úrovni 52 tis. ton.  

Je potrebné zohľadniť súvisiace negatívne environmentálne dopady - 

navýšenie ťažby a spracovanie vápenca, tým pádom viac spotrebovanej 

nafty na ťažbu a dovoz. Ďalším z negatívnych dopadov je zníženie 

účinnosti zariadenia a tým vyššia jednotková spotreba paliva na vyrobený 

GJ a tým aj vyššia produkcia CO2. Nezanedbateľným faktorom zvýšenej 

spotreby paliva je taktiež preťaženie spaľovacieho priestoru a zmena 

polohy fluidnej vrstvy, čo má priamy vplyv na zvýšenú produkciu NOx. 

 

Dosahované hodnoty pre SO2 z roku 2020 v porovnaní s novými EL: 

SO2 ročný BAT-EL  denný BAT-EL 

ENO FK1 95–200 135-250 

dosahované 2020 238 2 prekročenia/rok 

 

SO2 ročný BAT-EL  denný BAT-EL 

ENO B1,2 10-130 25-205 

dosahované 2020 114 0 prekročení/rok 

 

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie HCl a HF do ovzdušia zo spaľovania 

hnedého uhlia 

EL  

[mg.Nm-3] 
ZL 

BAT-AEL 

(ročný priemer) 

BAT-AEL 

(denný priemer) 

ENO A FK1  

(100-300 MWth) 

HCl 1-20 - 

HF < 1–7 - 

ENO B1,2 

(>300 MWth) 

HCl 1-7 - 

HF 1-3 - 

 

BAT 21. d Požiadavku nie je možné posúdiť 

vysvetlenie Preukázanie plnenia emisných limitov pre HCl a HF bude predmetom 

merania počas funkčných skúšok (inšpekcie zhody) AMS v roku 2021. 
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Emisie prachu a kovov viazaných na pevné častice do ovzdušia 

BAT 22. 

S cieľom znížiť emisie prachu a kovov viazaných na pevné častice do ovzdušia zo spaľovania 

hnedého uhlia sa má v rámci BAT použiť jedna z techník v nasledujúcej tabuľke alebo ich 

kombinácia. 

 
 

BAT 22. a požiadavka je plnená 

vysvetlenie Za účelom zníženia emisií prachu a kovov viazaných na pevné častice sú 

v ENO použité vysokoúčinné elektrostatické odlučovače a mokré FGD. 

 

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie prachu do ovzdušia zo spaľovania 

hnedého uhlia 

EL  

[mg.Nm-3] 
ZL 

BAT-AEL 

(ročný priemer) 

BAT-AEL 

(denný priemer) 

ENO A FK1  

(100-300 MWth) 
TZL 2-14 4-25 

ENO B1,2 

(>300 MWth) 
TZL 2-12 3-20 

 

BAT 22. b požiadavka je plnená 

vysvetlenie Pri emisiách TZL spĺňajú zdroje ENO očakávané emisné limity podľa 

záverov o BAT.  

Dosahované hodnoty pre prach (TZL) z roku 2020 v porovnaní s novými EL: 

TZL ročný BAT-EL  denný BAT-EL 

ENO FK1  2-14  4-25 

dosahované 2020 2 0 prekročení/rok 
 

TZL ročný BAT-EL  denný BAT-EL 

ENO B1,2  2-12  3-20 

dosahované 2020 4 0 prekročení/rok 
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Emisie ortuti do ovzdušia  

BAT 23. 

S cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať emisie ortuti do ovzdušia zo spaľovania 

hnedého uhlia sa má v rámci BAT použiť jedna z techník v nasledujúcej tabuľke alebo ich 

kombinácia. 
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BAT 23. a požiadavka je plnená 

vysvetlenie Znižovanie emisií ortuti do ovzdušia sa vykonáva s použitím 

vysokoúčinných elektrostatických odlučovačov a mokrého FGD. 

 

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie ortuti do ovzdušia zo spaľovania hnedého 

uhlia 

EL  

[μg.Nm-3] 
ZL 

BAT-AEL 

(ročný priemer) 

BAT-AEL 

(denný priemer) 

ENO A FK1  

(100-300 MWth) 
Hg < 1–10 - 

ENO B1,2 

(>300 MWth) 
Hg < 1–7 - 

 

BAT 23. b požiadavka je plnená 

vysvetlenie Merania preukázali pre Hg spĺňanie nového EL, nameraná hodnota 

diskontinuálneho merania na ENO A FK1 je na úrovni 3,3 μg.Nm-3  a ENO 

B1,2 nameraná hodnota dosahuje nižšie hodnoty ako medza stanoviteľnosti 

použitej metódy 2 μg.Nm-3. 

 

Vypracoval: útvar ŽP RSE v spolupráci s ENO 

Verzia: 01.04.2021 
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Príloha č. 3 

 

Technicko - ekonomické a environmentálne zhodnotenie 
 

Naša spoločnosť si uvedomuje dôležitosť ochrany životného prostredia a aktívne pristupuje k 

jeho zlepšovaniu, avšak implementácia požiadaviek na BAT-AELs by vzhľadom na plánované 

ukončenie prevádzky na konci roku 2023 znamenala neúmernú finančnú záťaž v porovnaní s 

environmentálnym prínosom a vyžadovala by si náročné technologické úpravy a inštaláciu 

dodatočných techník za účelom zníženia koncentrácie emisií znečisťujúcich látok. Taktiež je 

potrebné zohľadniť aj technickú nerealizovateľnosť opatrení na dodatočné znížovanie emisií 

vzhľadom na vek zariadení. 

 

Zníženie emisií SO2  a NOX  na ENO A FK 1 

Na fluidom kotle ENO A FK1 sú pre emisie NOX spĺňané aktuálne emisné limity na úrovni 200 

mg.Nm-3, avšak ani po úpravách spaľovacieho procesu nie je z dôvodu technických a 

ekonomických aspektov možné garantovať plnenie EL podľa záverov o BAT (nový ročný EL 

180, dosiahnutá ročná hodnota v roku 2020: 182 mg.Nm-3).  

Možnosť, ako zvýšiť účinnosť odsírenia na FK1 a dosiahnuť nový emisný limit pre emisie 

SO2 zvýšeným dávkovaní vápenca, je obmedzená. Zachytávanie SO2 na FK1 je zabezpečené 

rozložením CaCO3 na CaO + CO2 a následnou reakciou SO2 + CaO. Popis reakcie je 

zjednodušený a je nutné zohľadniť, že ide o endotermickú reakciu, ktorá spotrebúva teplo 

v spaľovacej komore, čo je primárny obmedzujúci faktor. Táto skutočnosť sa prejaví na 

zníženej účinnosti kotla o cca 1 až 1,8 %, čo predstavuje stratu na tepelnej energií za rok cca  22 

tis. GJ a s tým súvisiace zvýšenie produkcie CO2 . V súčasnosti je spotreba vápenca na FK1 od 

4 – 6 ton za hodinu. Ak by sme chceli dosiahnuť požadované limity tak spotreba môže stúpnuť 

až na 8 – 10 ton za hodinu v závislosti na obsahu síry v palive. V roku 2020 sme spotrebovali 

približne cca 35 tis ton vápenca pre FK1. Pre dosiahnutie nových limitov je predpokladaná 

spotreba vápenca až na úrovni 52 tis. ton. Navýšenie predstavuje zvýšené náklady o cca. 650 

tisíc €. 

Negatívnym dopadom zvýšeného dávkovania vápenca je zníženie účinnosti zariadenia a tým 

vyššia jednotková spotreba paliva na vyrobený GJ a tým aj vyššia produkcia skleníkového 

plynu CO2 nie len z paliva, ale aj z chemickej reakcie aditíva v objeme odhadom 7 500 ton a 

následne nákup povoleniek na vypúšťanie CO2 v predpokladanej výške takmer 350 tis €.  

Nezanedbateľným faktorom zvýšenej spotreby paliva je taktiež preťaženie spaľovacieho 

priestoru a zmena polohy fluidnej vrstvy, čo má priamy vplyv na zvýšenú produkciu NOx.  

Je potrebné zohľadniť aj súvisiace negatívne environmentálne dopady - navýšenie ťažby 

a spracovanie vápenca, tým pádom viac spotrebovanej nafty na ťažbu a dovoz, keďže vápenec 

je do ENO dodávaný kamiónovou dopravou. Navýšenie dávkovania by teda viedlo k zvýšeniu 

záťaže obyvateľov dotknutých obcí a životného prostredia. 
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Zníženie emisií  NOX na ENO B1,2 

Na blokoch ENO B1,2 bola za účelom zníženia produkcie emisií NOX  inštalovaná technológia 

SNCR. Potenciál ďalšieho zníženia emisií NOX resp. zvýšenia účinnosti selektívnej 

nekatalytickej redukcie oxidov dusíka za účelom dlhodobého plnenia prísnejších emisných 

limitov je vzhľadom na použitú technológiu malý a je dôvodné predpokladať, že zariadenie 

nebude schopné spĺňať prísnejšie EL zvýšením dávkovania aditíva (roztok močoviny). Nový 

ročný EL 175, dosiahnutá ročná hodnota v r. 2020: 191 mg.Nm-3  

Na zníženie emisií  NOx sa na blokoch ENO B1,2 v roku 2015 použila najlepšia možná metóda 

z pohľadu dodržania emisných limitov, ako aj z pohľadu veku, technického stavu, životnosti 

stávajúceho zariadenia a účinnosti inštalovanej technológie. Účinnejšiu technológiu SCR , 

ktorá bola alternatívou pre SNCR sme nemohli napriek jej kvalitám použiť z konštrukčných 

dôvodov hnedouhoľných granulačných kotlov a vysokej popolnatosti, čo je jednou z vlastností   

lignitu nízkej kvality. Katalyzátor sa nedalo umiestniť do vhodného priestoru a vysokou 

popolnatosťou by bol vo veľmi krátkom čase zničený.  

Po inštalovaní technológie SNCR účinnosť klesla min. o 1 % a to z dôvodu  primárnych 

opatrení, ktoré zabezpečujú optimálnu teplotu v spaľovacom priestore. Optimalizovanie teploty 

je jedno z primárnych opatrení, ďalším opatrením je zníženie obsahu kyslíka za použitia 

recirkulácie dymových spalín. Ako sekundárne opatrenie je použité  následne vstrekovanie 

močoviny a chemickou reakciou dochádza k znižovaniu emisií NOx. Použitie vyššieho 

množstva vstrekovania močoviny je technicky obmedzené a dokonca, ak prekročíme optimálne 

dávkovanie, dochádza k tvorbe emisií NOx priamo aj týmto spôsobom. Na dodržanie BAT 

limitov by zvýšené dávkovanie močoviny predstavovalo  z finančného pohľadu navýšenie o 40 

tisíc € za rok, čo aj tak nezaručuje ich dodržanie. Ekonomické kritérium nie je tým hlavným 

odôvodnením pre nami požadované EL rozdielne s požiadavkami Vykonávacieho rozhodnutia 

Komisie (2017/1442/EÚ), tým sú vyššie popísané technické obmedzenia zariadenia.  

Vyčíslenie nákladov spojených s kontinuálnym meraním  NH3 a Hg 

Vzhľadom na plánované ukončenie spaľovania hnedého uhlia v Elektrárňach Nováky je 

inštalácia nových kontinuálnych analyzátorov na stanovenie emisií NH3 a Hg ekonomicky 

neúmerná v porovnaní s environmentálnym prínosom. Kontinuálne meranie emisií nie je 

opodstatnené, najmä z dôvodu, že dlhodobo a stabilne dosahujeme preukázateľne nižšie 

hodnoty ako nové emisné limity v zmysle BAT.  

Odhadované náklady na inštaláciu, výkon periodických kontrol oprávnenou organizáciou 

a údržbu pre kontinuálne analyzátory je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

 

  

cena za 
analyzátor s 
montážou 

Potrebný 
počet 

Kontrola oprávnenou  
organizáciou (ročne) 

Ročné servisné 
náklady, údržba 

Spolu za roky 
2021-2023 

NH3       50 000 €  5 5x 4 000 € 5x 2 500 € 
  981 000 €  

Hg    100 000 € 5 5x 4 000 € 5x 5 000 € 

 

Je možné konštatovať, že stanovenie emisných limitov odchýlnych od BAT a stým 

súvisiaca výnimka z plnenia vyššie uvádzaných požiadaviek nebude viesť k zhoršeniu 

znečistenia emisiami znečisťujúcich látok v porovnaní so súčasným stavom a naďalej 

bude dosahovaná vysoká úroveň ochrany životného prostredia ako celku. 
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Príloha č. 4 

 

Protokoly preukazujúce dosahované priemerné ročné koncentrácie emisií 

 

ENO A FK1 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

Prevádzkovateľ: ENO Meracie miesto: ENO FK1

PHH (Priemerná hodinová hodnota) - 60 min.
EL [mg/Nm3

ns6]

N PDH Valid / N PDH F / N PDH N

Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I

c - priem. hm. koncentr. ZL  EL   [mg/mns
3]

množstvo ZL EL [kg]

Q Spalin  EL [tis.Nm3
nst]

c - priem. hm. koncentr. ZL > EL   [mg/mns
3]

množstvo ZL> EL [kg]

Q Spalin > EL [tis.Nm3
nst]

množstvo ZL(N PDH F > 10, nezist. údaje) [kg]

Q Spalin  (N PDH F > 10, nezist. údaje) [tis.Nm3
nst]

Stav: Bez Ust Náb ZmQ Vyp. Odst

Deň - "" N Q V Z SO2 SO2

1-18 0, 692, 0, 52, 2, 0, 8,6 157,2 242,7 6,9 18 221 527 36

2-18 0, 672, 0, 0, 1, 0, 9,8 159,7 241,5 5,5 11 162 225 8

3-18 0, 743, 0, 0, 5, 0, 11,6 153,6 241,3 2,6 13 171 415 9

4-18 142, 567, 9, 0, 18, 2, 10,6 172,9 239,1 6,8 657 239 2 839 60

5-18 744, 0, 0, 0, 0, 0,

6-18 169, 538, 12, 0, 2, 1, 5,7 182,1 228,0 3,0 7 184 409 5

7-18 134, 602, 7, 0, 2, 1, 5,2 190,0 231,8 5,3 10 189 522 5

8-18 0, 744, 0, 0, 0, 0, 3,7 177,2 232,7 3,7

9-18 0, 713, 6, 0, 4, 1, 4,9 183,1 233,4 9,9 15 174 611 13

10-18 51, 679, 11, 0, 1, 3, 5,1 188,4 232,5 7,3 6 177 345 16

11-18 54, 654, 9, 1, 2, 2, 5,3 186,2 233,3 4,2 25 197 292 28

12-18 0, 744, 0, 0, 45, 0, 4,3 179,8 238,3 1,8 6 135 6 529 2

SUMA 1294, 7348, 54, 53, 82, 10, 6,8 175,5 235,9 5,2 77 185 1 271 18

Ročný protokol emisných hodnôt za :

Palivo Uhlie, Biomasa
Uhlie, Biomasa (mimo odlučov acích zariadení, prechodov é stav y  - 

náheh, odstáv ka)

CO NOx SO2 TZL CO NOx SO2 TZL

I [%EL] 10 20 20 30 10 20 20 30

311 / 0 / 54 311 / 0 / 54 311 / 0 / 54 311 / 0 / 54 23 / 0 / 342 23 / 0 / 342 23 / 0 / 342 23 / 0 / 342

N PDH > 1,1.EL+ I 0 0 0 0 0 0 0 0

% PHH  2 EL+ I 100,0 100,0 100,0 100,0  -  -  -  - 

 -  -  -  - 

% F z Nstabil    ( 5%) 0,18 0,18 0,18 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00

N F / N E (počet nepl. / náhr. hodnôt) 13 / 63 13 / 64 13 / 63 14 / 1 110 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 14

7 182 246 5 61 143 4 138 6

5 939 151 059 204 880 4 516 611 1 441 41 754 62

831 539 831 539 831 539 831 539 10 090 10 090 10 090 10 090

0 0 0 0  -  -  -  - 

0 0 0 0  -  -  -  - 

0 0 0 0  -  -  -  - 

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

NOx TZL

Počet hodin za rok: 7348, Priemerné mesačné emisné hodnoty [mg/Nm3
ns6] Priemerné mesačné emisné hodnoty [mg/Nm3

ns6]

Uhlie, Biomasa Uhlie, Biomasa (mimo ODS, PS - náheh, odstáv ka)

CO NOx TZL CO
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ENO A FK1 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

Prevádzkovateľ: ENO Meracie miesto: ENO FK1

PHH (Priemerná hodinová hodnota) - 60 min.
EL [mg/Nm3

ns6]

N PDH Valid / N PDH F / N PDH N

Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I

c - priem. hm. koncentr. ZL  EL   [mg/mns
3]

množstvo ZL EL [kg]

Q Spalin  EL [tis.Nm3
nst]

c - priem. hm. koncentr. ZL > EL   [mg/mns
3]

množstvo ZL> EL [kg]

Q Spalin > EL [tis.Nm3
nst]

množstvo ZL(N PDH F > 10, nezist. údaje) [kg]

Q Spalin  (N PDH F > 10, nezist. údaje) [tis.Nm3
nst]

Stav: Bez Ust Náb ZmQ Vyp. Odst

Deň - "" N Q V Z SO2 SO2

1-19 132, 573, 38, 0, 1, 1, 5,1 184,0 236,7 2,1 6 185 236 15

2-19 0, 434, 0, 238, 0, 0, 3,8 190,1 242,6 7,5

3-19 0, 684, 0, 59, 2, 0, 4,6 189,2 239,3 9,3 8 185 296 11

4-19 0, 720, 0, 0, 1, 0, 4,2 185,0 237,0 12,7 1 177 243 9

5-19 148, 595, 0, 0, 6, 1, 7,9 176,8 233,2 9,6 8 162 1 684 6

6-19 720, 0, 0, 0, 0, 0,

7-19 164, 520, 4, 56, 2, 0, 7,6 172,5 235,8 2,7 77 186 359 14

8-19 1, 740, 2, 0, 1, 1, 9,5 179,7 238,1 5,6 13 178 337 4

9-19 107, 612, 0, 1, 1, 0, 7,1 168,3 234,0 6,5 7 185 271 2

10-19 89, 644, 7, 4, 1, 0, 7,0 173,0 233,2 0,7 3 226 343 4

11-19 131, 588, 0, 1, 1, 0, 7,1 175,2 236,2 1,6 7 224 333 6

12-19 19, 718, 5, 2, 1, 0, 5,0 182,6 232,5 0,7 27 239 1 213 4

SUMA 1511, 6828, 56, 361, 17, 3, 6,3 179,7 236,2 5,4 16 195 532 8

Ročný protokol emisných hodnôt za :

Palivo Uhlie, Biomasa
Uhlie, Biomasa (mimo odlučov acích zariadení, prechodov é stav y  - 

náheh, odstáv ka)

CO NOx SO2 TZL CO NOx SO2 TZL

I [%EL] 10 20 20 30 10 20 20 30

299 / 2 / 64 299 / 2 / 64 299 / 2 / 64 299 / 2 / 64 14 / 0 / 351 14 / 0 / 351 14 / 0 / 351 14 / 0 / 351

N PDH > 1,1.EL+ I 0 0 0 0 0 0 0 0

% PHH  2 EL+ I 100,0 100,0 99,9 100,0  -  -  -  - 

 -  -  -  - 

% F z Nstabil    ( 5%) 0,32 0,41 0,32 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00

N F / N E (počet nepl. / náhr. hodnôt) 22 / 92 28 / 92 22 / 92 28 / 1 543 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 3

6 184 239 6 89 179 783 14

5 336 153 283 199 982 4 636 340 689 3 008 53

835 020 835 020 835 020 835 020 3 842 3 842 3 842 3 842

0 0 0 0  -  -  -  - 

0 0 0 0  -  -  -  - 

0 0 0 0  -  -  -  - 

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

NOx TZL

Počet hodin za rok: 6828, Priemerné mesačné emisné hodnoty [mg/Nm3
ns6] Priemerné mesačné emisné hodnoty [mg/Nm3

ns6]

Uhlie, Biomasa Uhlie, Biomasa (mimo ODS, PS - náheh, odstáv ka)

CO NOx TZL CO
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ENO A FK1 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

Prevádzkovateľ: ENO Meracie miesto: ENO FK1

PHH (Priemerná hodinová hodnota) - 60 min.
EL [mg/Nm3

ns6]

N PDH Valid / N PDH F / N PDH N

Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I

c - priem. hm. koncentr. ZL  EL   [mg/mns
3]

množstvo ZL EL [kg]

Q Spalin  EL [tis.Nm3
nst]

c - priem. hm. koncentr. ZL > EL   [mg/mns
3]

množstvo ZL> EL [kg]

Q Spalin > EL [tis.Nm3
nst]

množstvo ZL(N PDH F > 10, nezist. údaje) [kg]

Q Spalin  (N PDH F > 10, nezist. údaje) [tis.Nm3
nst]

Stav: Bez Ust Náb ZmQ Vyp. Odst

Deň - "" N Q V Z SO2 SO2

1-20 0, 744, 0, 0, 1, 0, 6,6 182,6 236,8 1,5 4 191 202 3

2-20 0, 684, 6, 5, 1, 1, 4,1 186,0 236,4 1,6 0 0 0 0

3-20 0, 743, 0, 0, 1, 0, 3,8 183,8 237,1 2,5 10 170 342 6

4-20 50, 669, 0, 1, 0, 0, 3,6 182,3 236,6 5,9

5-20 744, 0, 0, 0, 0, 0,

6-20 165, 524, 25, 6, 3, 0, 5,3 174,4 236,5 0,3 7 171 264 0

7-20 0, 695, 0, 49, 0, 0, 6,7 177,4 236,7 0,2

8-20 0, 744, 0, 0, 0, 0, 7,2 185,1 236,9 0,2

9-20 98, 613, 8, 0, 3, 1, 7,6 174,9 237,5 0,2 6 139 2 277 0

10-20 0, 744, 0, 0, 0, 0, 7,6 183,4 239,4 0,3

11-20 0, 720, 0, 0, 0, 0, 7,1 186,9 239,0 3,5

12-20 0, 744, 0, 0, 2, 0, 6,0 185,6 240,0 4,6 4 168 2 857 44

SUMA 1057, 7624, 39, 61, 11, 2, 6,0 182,0 237,5 1,9 5 140 990 9

Ročný protokol emisných hodnôt za :

Palivo Uhlie, Biomasa
Uhlie, Biomasa (mimo odlučov acích zariadení, prechodov é stav y  - 

náheh, odstáv ka)

CO NOx SO2 TZL CO NOx SO2 TZL

I [%EL] 10 20 20 30 10 20 20 30

319 / 1 / 46 319 / 1 / 46 319 / 1 / 46 319 / 1 / 46 7 / 0 / 359 7 / 0 / 359 7 / 0 / 359 7 / 0 / 359

N PDH > 1,1.EL+ I 0 0 0 0 0 0 0 0

% PHH  2 EL+ I 100,0 100,0 100,0 100,0  -  -  -  - 

 -  -  -  - 

% F z Nstabil    ( 5%) 0,07 0,14 0,07 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00

N F / N E (počet nepl. / náhr. hodnôt) 5 / 63 11 / 63 5 / 63 8 / 1 791 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2

5,9 179,6 232,9 1,9 32,9 62,2 344,0 4,0

5 714,0 174 938,6 226 947,3 1 878,1 189,1 357,8 1 978,7 23,1

974 250,8 974 250,8 974 250,8 974 250,8 5 752,7 5 752,7 5 752,7 5 752,7

0 0 0 0  -  -  -  - 

0 0 0 0  -  -  -  - 

0 0 0 0  -  -  -  - 

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

NOx TZL

Počet hodin za rok: 7624, Priemerné mesačné emisné hodnoty [mg/Nm3
ns6] Priemerné mesačné emisné hodnoty [mg/Nm3

ns6]

Uhlie, Biomasa Uhlie, Biomasa (mimo ODS, PS - náheh, odstáv ka)

CO NOx TZL CO
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ENO B1,2 ODS 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

Prevádzkovateľ: ENO Meracie miesto: ENO Odsírenie

PHH (Priemerná hodinová hodnota) - 60 min.
EL [mg/Nm3

ns6]

N PDH Valid / N PDH F / N PDH N

Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I

c - priem. hm. koncentr. ZL  EL   [mg/mns
3]

množstvo ZL EL [kg]

Q Spalin  EL [tis.Nm3
nst]

c - priem. hm. koncentr. ZL > EL   [mg/mns
3]

množstvo ZL> EL [kg]

Q Spalin > EL [tis.Nm3
nst]

množstvo ZL(N PDH F > 10, nezist. údaje) [kg]

Q Spalin  (N PDH F > 10, nezist. údaje) [tis.Nm3
nst]

Stav: Bez Ust Náb ZmQ Vyp. Odst St.odsir.

Deň - " " N Q V Z SO2 [%]

1-18 21, 723, 0, 0, 0, 75 184 122 3 98,74

2-18 0, 672, 0, 0, 0, 76 185 116 3 98,62

3-18 1, 742, 0, 0, 0, 75 181 122 3 98,78

4-18 12, 708, 0, 0, 0, 77 183 128 4 98,66

5-18 14, 678, 0, 52, 0, 78 185 125 5 76,38

6-18 14, 706, 0, 0, 0, 68 188 141 4 98,61

7-18 3, 741, 0, 0, 0, 76 183 124 4 98,62

8-18 345, 399, 0, 0, 0, 68 192 123 4 98,15

9-18 675, 45, 0, 0, 0, 68 197 127 2 97,92

10-18 10, 706, 0, 28, 0, 78 194 119 3 98,73

11-18 0, 720, 0, 0, 0, 83 191 125 4 98,72

12-18 27, 717, 0, 0, 0, 80 191 130 3 98,77

SUMA 1122, 7557, 0, 80, 0, 75 188 125 4

Ročný protokol emisných hodnôt za :

Palivo Uhlie

CO NOx SO2 TZL
250 200 200 20

I [%EL] 10 20 20 30

320 / 2 / 43 320 / 2 / 43 320 / 2 / 43 320 / 2 / 43

N PDH > 1,1.EL+ I 0 0 0 0

% PHH  2 EL+ I 100,0 100,0 100,0 100,0

% F z Nstabil    ( 5%) 0,77 0,77 0,77 0,78

N F / N E (počet nepl. / náhr. hodnôt) 58 / 108 58 / 108 58 / 108 59 / 115

58,5 142,9 96,2 2,7

383 866,1 937 896,9 631 798,4 17 428,3

6 564 390 6 564 390 6 564 390 6 564 390

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0

NOx TZL

0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0

Počet hodin za rok: 7557, Priemerné mesačné emisné hodnoty [mg/Nm3
ns6]

Uhlie

CO
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ENO B1,2 ODS 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

Prevádzkovateľ: ENO Meracie miesto: ENO Odsírenie

PHH (Priemerná hodinová hodnota) - 60 min.
EL [mg/Nm3

ns6]

N PDH Valid / N PDH F / N PDH N

Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I

c - priem. hm. koncentr. ZL  EL   [mg/mns
3]

množstvo ZL EL [kg]

Q Spalin  EL [tis.Nm3
nst]

c - priem. hm. koncentr. ZL > EL   [mg/mns
3]

množstvo ZL> EL [kg]

Q Spalin > EL [tis.Nm3
nst]

množstvo ZL(N PDH F > 10, nezist. údaje) [kg]

Q Spalin  (N PDH F > 10, nezist. údaje) [tis.Nm3
nst]

Stav: Bez Ust Náb ZmQ Vyp. Odst St.odsir.

Deň - " " N Q V Z SO2 [%]

1-19 0, 744, 0, 0, 0, 83 187 110 4 98,27

2-19 19, 653, 0, 0, 0, 71 193 104 6 90,65

3-19 49, 644, 0, 50, 0, 69 193 104 3 97,39

4-19 0, 720, 0, 0, 0, 64 196 109 2 98,54

5-19 0, 744, 0, 0, 0, 68 193 118 2 98,67

6-19 2, 718, 0, 0, 0, 69 195 112 2 98,76

7-19 0, 723, 0, 21, 0, 63 195 100 2 -

8-19 700, 44, 0, 0, 0, 44 203 112 0 -

9-19 135, 585, 0, 0, 0, 61 198 130 1 -

10-19 0, 744, 0, 0, 0, 66 192 113 4 98,67

11-19 14, 706, 0, 0, 0, 62 196 114 5 98,72

12-19 0, 744, 0, 0, 0, 61 196 120 6 98,62

SUMA 919, 7769, 0, 71, 0, 65 195 112 3

Ročný protokol emisných hodnôt za :

Palivo Uhlie

CO NOx SO2 TZL
250 200 200 20

I [%EL] 10 20 20 30

327 / 2 / 36 327 / 2 / 36 327 / 2 / 36 328 / 1 / 36

N PDH > 1,1.EL+ I 0 0 0 0

% PHH  2 EL+ I 100,0 100,0 100,0 100,0

% F z Nstabil    ( 5%) 0,57 0,58 0,58 0,64

N F / N E (počet nepl. / náhr. hodnôt) 44 / 101 45 / 101 45 / 101 50 / 118

50,9 145,3 85,0 2,7

342 703,6 978 698,2 572 168,8 18 081,5

6 734 596 6 734 596 6 734 596 6 734 596

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0

NOx TZL

0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0

Počet hodin za rok: 7769, Priemerné mesačné emisné hodnoty [mg/Nm3
ns6]

Uhlie

CO
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ENO B1,2 ODS 2020 

 
 

2020

Prevádzkovateľ: ENO Meracie miesto: ENO Odsírenie

PHH (Priemerná hodinová hodnota) - 60 min.
EL [mg/Nm3

ns6]

N PDH Valid / N PDH F / N PDH N

Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I

c - priem. hm. koncentr. ZL  EL   [mg/mns
3]

množstvo ZL EL [kg]

Q Spalin  EL [tis.Nm3
nst]

c - priem. hm. koncentr. ZL > EL   [mg/mns
3]

množstvo ZL> EL [kg]

Q Spalin > EL [tis.Nm3
nst]

množstvo ZL(N PDH F > 10, nezist. údaje) [kg]

Q Spalin  (N PDH F > 10, nezist. údaje) [tis.Nm3
nst]

Stav: Bez Ust Náb ZmQ Vyp. Odst St.odsir.

Deň - " " N Q V Z SO2 [%]

1.20 0, 744, 0, 0, 0, 63 193 125 6 98,63

2.20 47, 649, 0, 0, 0, 63 195 115 3 98,40

3.20 0, 743, 0, 0, 0, 71 179 111 3 98,60

4.20 217, 476, 0, 27, 0, 69 186 120 1 98,85

5.20 4, 740, 0, 0, 0, 66 191 96 0 98,37

6.20 163, 557, 0, 0, 0, 74 191 106 1 98,06

7.20 341, 403, 0, 0, 0, 61 191 105 2 98,84

8.20 469, 275, 0, 0, 0, 78 187 125 8 98,92

9.20 3, 704, 0, 13, 0, 72 187 120 5 99,05

10.20 171, 573, 0, 0, 0, 75 196 117 6 99,09

11.20 0, 720, 0, 0, 0, 74 197 110 6 98,91

12.20 10, 734, 0, 0, 0, 72 194 116 9 98,87

SUMA 1425, 7318, 0, 40, 0, 70 190 114 4

Ročný protokol emisných hodnôt za :

Palivo Uhlie

CO NOx SO2 TZL
250 200 200 20

I [%EL] 10 20 20 30

314 / 0 / 52 314 / 0 / 52 314 / 0 / 52 313 / 1 / 52

N PDH > 1,1.EL+ I 0 0 0 0

% PHH  2 EL+ I 100,0 100,0 100,0 100,0

% F z Nstabil    ( 5%) 0,49 0,49 0,49 0,55

N F / N E (počet nepl. / náhr. hodnôt) 36 / 71 36 / 71 36 / 71 40 / 78

52,7 144,7 88,3 3,7

274 274,8 753 136,1 459 514,9 19 334,4

5 205 710,5 5 205 710,5 5 205 710,5 5 205 710,5

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0

NOx TZL

0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0

Počet hodin za rok: 7318, Priemerné mesačné emisné hodnoty [mg/Nm3
ns6]

Uhlie

CO


