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ŽIVEL VZDUCH

M 
inisterstvo životného prostredia SR získalo podporu 
z Európskej únie v rámci programu LIFE na integro-
vaný projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. 
Projekt je zameraný na podporu efektívneho riade-

nia kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vy-
stavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich 
ovzdušie. Vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia 
sa posilnia kapacity a kompetencie regionálnych a miestnych or-
gánov v záujme zlepšenia implementácie 
programov na zlepšenie kvality ovzdušia. 
Prostredníctvom osvetových kampaní 
a vzdelávacích programov v oblasti kvali-
ty ovzdušia je snahou projektu zvyšovať 
environmentálne povedomie verejnosti a zaistiť tak vďaka in-
formovanosti zmenu správania spoločnosti v oblasti ochrany 
ovzdušia. Projekt potrvá osem rokov (2020 – 2027). 

KVALITA OVZDUŠIA NA SLOVENSKU
Na kvalitu ovzdušia negatívne vplýva najmä prekračovanie povole-
ných koncentrácií prachových častíc PM10 a jemných prachových 
častíc PM2,5, benzo(a)pyrénu, oxidu dusičitého (NO2) a prízemného 
ozónu. Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia majú lokálne kúre-
niská so spaľovaním tuhých palív v domácnostiach, ďalej doprava, 
priemysel a energetika. 

Doprava sa významne podieľa na znečistení ovzdušia predo-
všetkým vo veľkých mestách na Slovensku. Starý vozový park, 
vysoká intenzita individuálnej dopravy, ako aj tranzitná doprava sú 
častou príčinou tohto znečistenia. Odhaduje sa, že do roku 2050 
budú dve tretiny svetového obyvateľstva žiť v mestách. Podľa 
Svetovej zdravotníckej organizácie len každé desiate mesto na 
svete spĺňa štandardy pre zdravé ovzdušie.

Zlá kvalita ovzdušia však nie je len problémom veľkomiest. 
Problém kvality ovzdušia je očividný aj na vidieku. Svedčia o tom 
samotné obce v zime zahalené hustým dymom. V mnohých prípa-
doch ide o obce situované v lone prírody, vzdialené od priemyslu 
a rušných dopravných tepien, ktoré majú mimo vykurovacej sezó-
ny mimoriadne dobrú kvalitu ovzdušia. Príčinou znečistenia sú za-
starané vykurovacie zariadenia či nesprávna vykurovacia technika.

Dlhodobé vystavenie zvýšeným koncentráciám znečisťujú-
cich látok vedie k závažným následkom, 
od ochorení dýchacej či obehovej sústavy 
cez kognitívne poruchy až po predčasnú 
smrť. Európska environmentálna agentúra 
uvádza, že ročne dôsledkom znečistenia 

ovzdušia predčasne umiera viac ako 400-tisíc ľudí v Európe. Na 
Slovensku je to približne 5-tisíc predčasných úmrtí ročne.

NÁRODNÁ SIEŤ MANAŽÉROV KVALITY OVZDUŠIA
Pozície manažérov kvality ovzdušia (MKO) vznikli na základe po-
treby posilniť kapacity a kompetencie regionálnych a miestnych 
orgánov v záujme efektívneho riadenia kvality ovzdušia a zlepše-
nia implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na 
Slovensku.

Úlohou MKO je poskytovať odborné poradenstvo v oblasti 
kvality ovzdušia na regionálnej a  lokálnej úrovni a zlepšiť tak 
aplikáciu riešení na zlepšenie kvality ovzdušia priamo v regió-
noch, predovšetkým návrhom a podporou opatrení, monitoro-
vaním ich plnenia, poskytovaním informácií o možnostiach fi-
nancovania opatrení zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia, 
zvyšovaním environmentálneho povedomia v oblasti ochrany 
ovzdušia prostredníctvom vzdelávacích programov a osveto-
vých kampaní. 

OVZDUŠIE NA SLOVENSKU
DOKÁŽEME ZLEPŠIŤ  

LEN SPOLOČNÝM ÚSILÍM
Mgr. Tereza Cseh, referát koordinácie projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, Ministerstvo životného prostredia SR

Čo oko nevidí, to srdce nebolí. Téma kvality ovzdušia je často verejnosťou prehliadaná. 
Znečisťujúce látky produkované nesprávnym vykurovaním domácností, dopravou či 

priemyslom, sú však neviditeľnou súčasťou vzduchu, ktorý dýchame. Zvýšené koncentrácie 
znečisťujúcich látok v ovzduší majú výrazne negatívny vplyv na zdravie ľudí a životné 

prostredie. Slovensko patrí k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia. 
Napriek dosiahnutému zlepšeniu za posledné roky, ktoré možno pripísať prísnym legislatívnym 
opatreniam zameraným na veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, je situácia stále neuspokojivá. 
V súčasnosti sa pozornosť upriamuje na lokálne kúreniská a cestnú dopravu ako na významné 

zdroje znečistenia ovzdušia. Za kvalitu ovzdušia sme zodpovední všetci. Pomocnú ruku sú 
pripravení podať regionálni manažéri kvality ovzdušia.

MKO pôsobia na úrovni štátnych a samosprávnych orgánov v rám-
ci Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej agentúry ži-
votného prostredia a taktiež zapojených samosprávnych krajov 
(Banská Bystrica, Trenčín, Trnava, Žilina, Prešov, Košice). Snahou 
envirorezortu je využiť reálne poznatky samospráv pri riešení lo-
kálneho znečistenia ovzdušia.

ZVYŠOVANIE ENVIRONMENTÁLNEHO POVEDOMIA
Neuspokojivá situácia s kvalitou ovzdušia na Slovensku pramení 
aj z nedostatočnej informovanosti verejnosti. Neviditeľná téma 
má za následok nepriaznivý vplyv na životné prostredie – zdravie 
ľudí i ekosystémov. Snahou projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality 
ovzdušia je situáciu zmeniť, a to prostredníctvom osvetových 
kampaní a vzdelávacích programov.  Aktivity sú zamerané na širokú 
verejnosť, ale aj na konkrétne cieľové skupiny, ako sú zástupcovia 
samospráv či pedagógovia a študenti. Výberom dopravného pros-

triedku a dodržiavaním zásad správneho vykurovania môže každý 
z nás prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia vo svojom okolí a predísť 
tak zdravotným ťažkostiam, ako sú ochorenia dýchacej a obeho-
vej sústavy. Každodennými rozhodnutiami, naším životným štýlom 
a spoločnou snahou pomáhame chrániť životné prostredie. n

Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.populair.sk

RESUME: WE CAN IMPROVE THE AIR IN SLOVAKIA ONLY BY JOINT EFFORTS 
The Ministry of the Environment of the Slovak Republic received support from the EU commu-
nity programme for the LIFE IP project - Improving Air Quality. The main purpose of the project 
is to support effective air quality management in order to improve air quality and reduce the 
exposure of the population to the harmful effects of air pollutants. An important measure is the 
creation of a national network of air quality managers in order to strengthen the capacities and 
competencies of regional and local authorities and to improve the implementation of air quality 
improvement programs. Through awareness-raising campaigns and educational programs in the 
area of air quality, the project seeks to increase the environmental awareness of the public and 
thus ensure a change in society‘s behaviour in the field of air protection through information.

Udržateľná mobilita  je kľúčovým riešením pri zlepšovaní kvality ovzdušia  Foto: unsplash.com

Projektový tím a manažéri kvality ovzdušia počas úvodného školenia  Foto: MŽP SR

Najväčší podiel na emisiách PM10 a PM2,5 , 

ale aj karcinogénneho benzo(a)pyrénu 
pochádza zo spaľovania tuhých palív 
v domácnostiach
Foto: unsplash.com


