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Mapa 1  Členenie územia SR pre účel hodnotenia kvality ovzdušia 
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Mapa 2  Stanice NMSKO monitorujúce prízemný ozón 
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Mapa 3  SR – cestná sieť 
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Mapa 4  SR – 10 najväčších prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia 
 produkujúcich NOx v roku 2006 
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Mapa 5  SR – 10 najväčších prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia 
 produkujúcich CO v roku 2006 
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Mapa 6  SR – 10 najväčších prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia 
 produkujúcich NOx v roku 2007 
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Mapa 7  SR – 10 najväčších prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia 
 produkujúcich CO v roku 2007 
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Mapa 8  SR – 10 najväčších prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia 
 produkujúcich NOx v roku 2008 
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Mapa 9  SR – 10 najväčších prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia 
 produkujúcich CO v roku 2008 

 
 
 

 


