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Prehľadové štúdie
SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŢÉRSTVA – VÝZNAMNÝ
PREVENTÍVNY NÁSTROJ OCHRANY ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA
Milan Piatrik
Prof. Ing. Milan Piatrik, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied,
Katedra ţivotného prostredia, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
e-mail: milan.piatrik@umb.sk
Abstrakt: Príspevok sa na základe vlastných skúseností autora ako konzultanta a audítora EMS zaoberá
postupnosťou zavádzania systémov environmentálneho manaţérstva (EMS) v organizáciách Slovenskej republiky
(SR), jednak na základe normy STN EN ISO 14001, jednak zákona o EMAS. Autor porovnáva výhody
a obmedzenia oboch systémov. Príspevok je zameraný na identifikáciu a kvantifikáciu významnosti
environmentálnych aspektov a ich environmentálnych vplyvov a na poţiadavky zavádzania oboch systémov.
Zaoberá sa poţiadavkami legislatívy ţivotného prostredia (doplnenie alebo novelizácia sučas ných právnych
noriem) v oblasti zavádzania environmentálneho manaţérstva podľa EMAS III platných v EÚ a v SR. Osobitná
pozornosť sa venuje prechodu od pôvodných poţiadaviek podľa EMAS II na aktuálne poţiadavky podľa EMAS III
jednak zo stránky legislatívnej, jednak zo stránky praktickej implementácie EMAS III v podmienkach organizácií
v SR.
Kľúčové slová: Ţivotné prostredie, manaţment, systém environmentálneho manaţérstva (EMS), schéma systému
environmentálneho manaţérstva a auditov (EMAS), environmentálny aspekt, environmenálny vplyv,
environmentálne preskúmanie, environmentálny overovateľ, environmentálny profil organizácie.

Úvod
Formalizované environmentálne manaţérske systémy (EMS) sa dnes celosvetovo zavádzajú podľa
noriem radu ISO 14000 alebo podľa nariadenia EHK o EMAS, ktoré vyuţívajú najmä európske
krajiny. Mnohé, najmä malé a stredné podniky, dnes aplikujú aj špecifické, menej formálne nástroje
pre zlepšovanie svojho environmentálneho správania (Piatrik et al., 2003).
EMS, či uţ podľa normy ISO 14001 alebo nariadenia EMAS, patrí medzi najznámejšie a najlepšie
nástroje pre všetky typy organizácií umoţňujúce integrovať environmentálne zámery do ich aktivít.
Ide o dobrovoľný nástroj umoţňujúci uplatňovať integrovanejšie a pruţnejšie opatrenia na zníţenie
negatívnych vplyvov organizácie a jej aktivít na ţivotné prostredie (Rusko et al., 2004). Navyše,
dobrovoľné iniciatívy môţu riešiť i problémy, ktoré nie sú pokryté legislatívou ţivotného prostredia
a môţu viesť k ekonomicky výhodným riešeniam. Na medzinárodnej úrovni Svetový summit v
Johanesburgu v roku 2002 o trvalo udrţateľnom rozvoji podčiarkol význam podnikateľských
iniciatív a aplikácie dobrovoľných environmentálnych nástrojov pri dosahovaní trvalo udrţateľného
rozvoja.
1 Environmentálne manaţérstvo EMS
Zavádzanie systémov environmentálneho manaţérstva v EÚ, ako aj na Slovensku, sa môţe
realizovať podľa normy STN EN ISO 14001(2005) alebo podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009 o
dobrovoľnej účasti organizácií v schéme environmentálneho manaţérstva a auditu (EMAS III).
www.fpv.umb.sk/kat/kzp/
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Organizácie pri zavádzaní progresívneho systému riadenia ochrany ţivotného prostredia pristupujú
dobrovoľne a na vlastné náklady s cieľom vytvárať podmienky na udrţanie a zlepšovanie svojej
ekonomickej výkonnosti, uplatniť sa v medzinárodnej konkurencii a plniť poţiadavky trvalo
udrţateľného rozvoja spoločnosti.
EMS je moţné vo všeobecnosti povaţovať za systém riadenia organizácie, účelovo zameraný na
ochranu ţivotného prostredia, významný preventívny nástroj ochrany ţivotného prostredia, ktorého
účinnosť sa hodnotí posudzovaním zhody s akceptovanými predpismi v rámci certifikačného auditu
alebo hodnotením správy environmentálnym overovateľom, menovaným Ministerstva ţivotného
prostredia Slovenskej republiky (MŢP SR).
V zásade na zavádzanie EMS v EÚ, ako aj na Slovensku, existujú dva najvýznamnejšie predpisy:
- EMS podľa medzinárodných noriem radu ISO 14000 reprezentovaný v SR certifikačnou
normou STN EN ISO 14001 (2005) „Systém environmentálneho manaţérstva. Špecifikácia s
návodom na pouţitie”;
- Schéma systému environmentálneho manaţérstva a auditov EMAS podľa zákona NR SR č.
491/2005 Z.z. platného v SR, vychádzajúceho z Nariadenia Rady č. 1836/93 EEC platnej v
krajinách EÚ.
V roku 2004 sa uskutočnila revízia normy ISO 14001:1996 na ISO 14001:2004, ktorej cieľom bolo
posilniť kompatibilitu dvoch manaţérskych systémov zavádzaných podľa medzinárodných noriem
ISO 14001:1996 a ISO 9001:2000. Novelizácia mala súčasne zabezpečiť, aby poţiadavky novej
verzie nepredstavovali významné zmeny z pohľadu organizácie, ktorá uţ bola certifikovaná podľa
predchádzajúcej normy. Z poţiadavky nariadenia Rady č. 1221/2009 EEC vyplynula poţiadavka na
zmenu u nás platného zákona č. 491/2005 Z.z. (Chovancová, 2011).
2 Zavádzanie systémov environmentálneho manaţérstva v organizáciách SR
Od roku 1993 je v štátoch Európskej Únie v platnosti „Nariadenie Rady Európskych spoločenstiev
č. 1836/1993 o dobrovoľnej účasti priemyselných organizácií v systéme environmentálneho
manaţmentu a auditu“ (EMAS I). Jeho cieľom bolo zohľadňovať environmentálne dôsledky
podnikových činností od spracovania vstupných surovín aţ po nakladanie s odpadmi. Od apríla
2001 toto nariadenie nahradilo „Nariadenie Európskej komisie č. 761/2001 o dobrovoľnej účasti
organizácií v schéme Spoločenstva environmentálneho manaţérstva a auditu“ (EMAS II), ktoré
organizáciám umoţňuje interaktívne komunikovať so zainteresovanými stranami (Boďová, 2010).
V roku 2004 sa uskutočnila revízia normy ISO 14 001:1996 na ISO 14 001:2004, ktorej cieľom
bolo posilniť kompatibilitu dvoch manaţérskych systémov zavádzaných podľa medzinárodných
noriem ISO 14001:1996 a ISO 9001:2000. Novelizácia mala súčasne zabezpečiť, aby poţiadavky
novej verzie nepredstavovali významné zmeny z pohľadu organizácie, ktorá uţ bola certifikovaná
podľa predchádzajúcej normy.
V novembri 2009 prebehla revízia schémy EMAS po druhýkrát, a to vďaka „Nariadeniu
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme
Spoločenstva pre environmentálne manaţérstvo a audit“ s účinnosťou od 11. januára 2010 (EMAS
III, 2009) (Chovancová, 2011).
Zákonom NR SR č. 468/2002 Z. z. o systéme environmentálne orientovaného riadenia sa do
právneho poriadku SR transponovalo nariadenie EMAS I. Poţiadavky revidovaného nariadenia
EMAS II a podmienky na začleňovanie organizácií do schémy sú upravené zákonom NR SR č.
491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho
spoločenstva pre environmentálne manaţérstvo a audit.
Schéma Spoločenstva pre environmentálne manaţérstvo a audit (resp. EMAS z angl. Ecomanagement and Audit Scheme) je dobrovoľným nástrojom environmentálneho manaţérstva pre
organizácie, ktoré chcú zhodnocovať a zlepšovať svoje environmentálne správanie. Je zostavená
www.fpv.umb.sk/kat/kzp/
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tak, aby prostredníctvom najmä lepšieho vyuţívania zdrojov, súladu s legislatívou ţivotného
prostredia, riadenia svojich významných priamych a nepriamych environmentálnych aspektov a
realizáciou svojich cieľov a procesov pomohla zvýšiť ich konkurencieschopnosť. Registrácia v
EMAS dáva organizáciám moţnosť preukázať všetkým zainteresovaným stranám (zákazníkom,
verejnosti, úradom), ţe hodnotia, riadia a zniţujú environmentálne vplyvy svojich činností a
produktov. Predmetom úpravy podľa zákona NR SR č. 468/2002 Z.z. o systéme environmentálne
orientovaného riadenia a auditu je ustanovenie podmienok a postupu pri uplatňovaní dobrovoľného
systému environmentálne orientovaného riadenia a auditu (Piatrik, Šudý et al., 2008).
3 Environmentálne manaţérstvo EMS podľa normy ISO 14 001:2004
Environmentálne manaţérstvo predstavuje súbor dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky
umoţňujúcich zavedenie systémového prístupu do riešenia ochrany ţivotného prostredia
v organizáciách (Piatrik et al., 2003). Činnosť akéhokoľvek organizácie (či uţ výrobnej alebo
nevýrobnej) je neodmysliteľne spätá so ţivotným prostredím. Tieto dva prvky organizácie –
environment a činnosť organizácie – sú vo vzájomnom vzťahu a vzájomne na seba pôsobia. Jedným
z nástrojov, ktorý môţe organizáciám pomôcť riadiť ich činnosť environmentálne vhodným
spôsobom, je EMS. Implementácia tohto systému pozostáva z niekoľkých krokov, ktoré podnik
musí úspešne absolvovať. Jedným z podmieňujúcich krokov pre efektívne a úspešne fungujúci
systém EMS je správna identifikácia environmentálnych aspektov a ich environmentálnych
vplyvov, ktorý je súčasťou tzv. vstupnej analýzy stavu ţivotného prostredia v prípade zavádzania
EMS podľa normy ISO 14 001 alebo hodnotiacej správy v prípade zavádzania EMS podľa EMAS
(Virčíková, Palfy, 2001).
V praxi sa čoraz viac presadzujú nové nástroje v tvorbe a ochrane ţivotného prostredia s výrazne
preventívnym charakterom. Uvedomenie si zodpovednosti za svoju činnosť a znalosť základných
princípov zavedenia progresívneho systému riadenia podniku sa stáva pre spoločnosti prestíţnou
záleţitosťou. Jedným z progresívnych nástrojov riadenia organizácie z hľadiska ochrany ţivotného
prostredia je EMS, ktorý môţe byť súčasťou celkového systému manaţérstva zahrňujúci:
organizačnú štruktúru, spôsoby rozdelenia zodpovednosti, postupy, procesy, zdroje pre stanovenie a
realizáciu politiky ţivotného prostredia s cieľom zlepšovania environmentálneho správania
organizácie.
Vedenie organizácie musí kontrolovať a ustavične zlepšovať EMS s cieľom zlepšovať svoj
environmentálny profil cestou určenia rozhodujúcich príčin alebo nedostatkov a utvorením
predpokladov realizácie nápravných a preventívnych činností na ich odstránenie. Nevyhnutnosťou
je overenie efektívnosti prijatých opatrení v nadväznosti na ich preukázanie v podobe splnených
vytýčených environmentálnych cieľov formou auditov.
Cieľom zavedenia EMS je neprestajné zlepšovanie environmentálnej politiky v podniku
uskutočňovaním pravidelných previerok (auditov) s cieľom zistiť, či systém environmentálneho
manaţérstva vyhovuje plánovaným oblastiam a či bol správne realizovaný a udrţiavaný. Audit
EMS sa môţe vykonať na úrovni interných subjektov, t. j. audítormi podniku kvalifikovanými pre
túto oblasť alebo externými subjektmi, objektívnymi, nestrannými a kvalifikovanými na túto
činnosť. Cieľom previerky EMS je zisťovanie, či systém spĺňa účel a ciele, jeho vhodnosť,
funkčnosť a efektívnosť (Kollár et al., 2001).
Audit environmentálneho vyhlásenia je reprezentatívnym opisom skutočných vplyvov organizácie
na zloţky ţivotného prostredia podľa EMAS. Previerky – audity EMS a EMAS – sa musia
realizovať tak, aby zahŕňali všetky environmentálne rozmery činností organizácie, jej výrobkov a
sluţieb, vrátane jej vplyvov na finančné výkony a moţné postavenie voči konkurencii.
Obsahom auditu EMS je hodnotenie environmentálnych cieľov a hodnotenie údajov
charakterizujúcich environmentálny profil organizácie, vyhodnotenie efektívnosti EMS a EMAS a
vyhodnotenie vhodnosti environmentálnej politiky a návrh jej zmien.
www.fpv.umb.sk/kat/kzp/
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4 Systém environmentálne orientovaného riadenia a auditu
Systém environmentálne orientovaného riadenia a auditu je dobrovoľný systém na zabezpečenie
zvýšenej ochrany a zlepšovania ţivotného prostredia. O začlenenie do tohto systému sa môţe
uchádzať kaţdá organizácia, ktorá chce zlepšiť svoje environmentálne správanie a spĺňa nasledovné
podmienky:
- vykonala úvodné preskúmanie svojich činností,
- zaviedla systém environmentálneho manaţérstva,
- vykonala alebo zabezpečila vykonanie aspoň jedného interného environmentálneho auditu,
- vypracovala environmentálne vyhlásenie,
- nechala preskúmať systém a uvedené postupy vrátane príslušnej dokumentácie, ako aj overiť
správnosť a potvrdiť platnosť environmentálneho vyhlásenia environmentálnym overovateľom,
- predloţila environmentálne vyhlásenie, ktorého správnosť bola overená a platnosť potvrdená
environmentálnym overovateľom MŢP SR spolu so ţiadosťou o zápis do registra organizácií
začlenených do systému environmentálne orientovaného riadenia a auditu.
Všetky tieto prvky overí environmentálny overovateľ, ktorý zistí, či spĺňajú poţiadavky, ktoré
kladie nariadenie EMAS. Ďalej pomocou dôkladnej analýzy výrobných procesov, kontrolou
dokumentácie, inšpekciami na mieste a rozhovormi s manaţérmi a zamestnancami preverí
správnosť všetkých údajov (Piatrik et al., 2003).
Cieľom EMAS je podporovať sústavné zlepšovanie environmentálneho správania sa organizácie
zaloţené na systematickom a objektívnom hodnotení účinnosti environmentálneho manaţérstva
podľa ISO 14001 doplnené o preukázanie poţiadaviek explicitne stanovených v prílohe IB1-4
nariadenia. Okrem základných poţiadaviek normy ISO 14001, ktoré predstavujú jadro EMAS,
kladie schéma dôraz najmä na:
- hodnotenie environmentálneho správania organizácie prostredníctvom merateľných
ukazovateľov,
- zapojenie zamestnancov, ale aj dodávateľov a zmluvných partnerov,
- komunikáciu s verejnosťou a všetkými zainteresovanými stranami formou
environmentálneho vyhlásenia,
- verifikáciu, validáciu a frekvenciu auditov,
- pouţívanie loga EMAS, čo upravujú špeciálne podmienky.
Účelom environmentálneho preskúmania je vyčerpávajúca úvodná analýza aktuálneho stavu
organizácie a všetkých jej environmentálnych aspektov ako základ vytvorenia systému
environmentálneho manaţérstva. Úvodné environmentálne preskúmanie zahŕňa:
- analýzu podmienok vyplývajúcich pre organizáciu zo všeobecne záväzných právnych predpisov
na ochranu ţivotného prostredia a rozhodnutí vydaných na ich základe, ako aj iných
poţiadaviek, ktoré sa organizácia zaviazala plniť;
- identifikáciu environmentálnych aspektov vrátane určenia významných environmentálnych
aspektov a vyhotovenie ich zoznamu;
- opis pouţitých kritérií na posúdenie významu environmentálnych vplyvov a na určenie
významných environmentálnych aspektov; tieto kritériá musia byť zrozumiteľné, nezávisle
kontrolovateľné, reprodukovateľné a sprístupnené verejnosti;
- preskúmanie existujúcich praktík a postupov environmentálneho manaţérstva;
- vyhodnotenie informácií vyšetrovania prechádzajúcich mimoriadnych udalostí.
Organizácia, ktorá má zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manaţérstva podľa
príslušnej technickej slovenskej normy, nemusí vykonať úvodné environmentálne preskúmania, ak
jej certifikovaný systém environmentálneho manaţérstva poskytuje dostatočné informácie na
určenie a hodnotenie environmentálnych aspektov a je v súlade s týmto zákonom (Piatrik, Šudý et
al., 2008).
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Environmentálne vyhlásenie je písomná informácia o environmentálnych vplyvoch organizácie
a o jej environmentálnom správaní. Organizácia je povinná vypracovať (pri ţiadosti o registráciu
a potom kaţdé tri roky) vyhlásenie overené environmentálnym overovateľom a po zaregistrovaní
v systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu organizácia poskytne environmentálne
vyhlásenie verejnosti, príp. aj informácie, z ktorých toto vyhlásenie vychádza. Organizácia je
povinná kaţdoročne aktualizovať environmentálne vyhlásenie a nechať toto vyhlásenie overiť
environmentálnym overovateľom. Takto potvrdenú informáciu potom predkladá ministerstvu.
Ministerstvo poverí právnickú osobu, ktorá je ako jediná oprávnená vykonávať akreditáciu
environmentálnych overovateľov, pričom táto osoba musí spĺňať zákonom stanovené podmienky.
Ministerstvo vykonáva aj dohľad nad činnosťou akreditačného orgánu, rozhoduje o námietkach
proti postupu akreditačného orgánu, pričom toto rozhodnutie je konečné (Piatrik et al., 2003).
Forma EMS pre európske podmienky EMAS (Eco-Managment and Audit Scheme) umoţňuje
dobrovoľnú účasť organizácií na schéme environmentálneho manaţérstva a auditu (EMAS), ktoré
v prílohe 4 dáva usmernenie overovateľom k overovaniu najmä malých a veľmi malých podnikov.
Úlohou overovateľa je rozoznať slabiny a silné stránky takýchto organizácií a viesť overovanie
spôsobom, ktorý by zbytočne nezaťaţoval malé organizácie. Účelom dokumentácie v systéme
manaţérstva je zabezpečiť, aby organizácia mohla konzistentne vykonávať svoje operácie v súlade
so spôsobom, akým si ju ţelá riadiť. Dokumentácia sa tieţ pouţíva na poskytnutie dôkazov, ţe
jednotlivé operácie alebo postupy sa vykonali správne (napr. údaje z monitoringu na preukázanie
zhody s právnymi predpismi). Pri vykonávaní previerok by si mali overovatelia uvedomiť
nasledovné poţiadavky:
 Nie všetky postupy je potrebné dokumentovať. V malých organizáciách sa často pouţívajú
ústne inštrukcie a zaúčanie pri práci. Úlohou overovateľa je nájsť dôkazy, ţe operátor
rozumie tomu, čo robí, a ţe postup funguje i z praktického hľadiska.
 Postupy by mali byť proporcionálne. Veľkosť a zloţitosť operácií, povaha pridruţených
environmentálnych vplyvov a spôsobilosť operátorov by sa mali brať do úvahy pri
rozhodovaní o adekvátnosti postupov. Jednoduché blokové schémy, piktogramy, upútavky a
matice môţu byť najefektívnejšie.
 Podstatou kontroly dokumentov je zabezpečiť, aby príslušné dokumenty vlastnili tí, ktorí ich
potrebujú (zoznam a adresnosť). Overovateľ by mal vţdy hľadať objektívny dôkaz, ţe
systém funguje, a nie prehnané mnoţstvá písomností; v malých organizáciách je často ľahšie
skontrolovať účinnosť postupov.
Poţiadavka verejného vyhlásenia v EMAS spočíva hlavne v zabezpečení informovanosti
podielnikov o správaní organizácie. EMAS by nemal byť chápaný ako niečo, čo malé spoločnosti
zbytočne zaťaţuje.
5 Vzájomné porovnanie systémov environmentálneho manaţérstva EMS a EMAS
Oba systémy sú obsahovo podobné a líšia sa v podstate formálnou stránkou. Len výnimočne sa
pouţívajú oba systémy hodnotenia, väčšinou je v kaţdom štáte preferovaný jeden zo systémov.
Výhodou systémov zaloţených na normách radu ISO 14000 je všeobecný charakter, moţnosť
certifikácie prakticky v kaţdej krajine, a tieţ väčšia moţnosť vyuţitia v oblasti sluţieb. Ako všetky
normy však počas vymedzenej doby platnosti zachovávajú nezmenené kritériá. Pri ekoauditoch je
postup kontinuálneho zlepšovania ochrany ţivotného prostredia kontrolovaný štátom
prostredníctvom registrácie v programe EMAS a zverejnením vyhlásenia o ekoaudite má verejnosť
lepšiu moţnosť hodnotenia vplyvu organizácie na ţivotné prostredie, a aj voči iným
podnikateľským subjektom (Boďová, 2010).
Výsledkom hodnotenia je v prípade EMS certifikácia akreditovaným orgánom a v prípade EMAS
verifikácia schváleným znalcom – hodnotením správy environmentálnym overovateľom. Úloha
štátu pri zavádzaní aktivít typu EMAS/EMS sa väčšinou neobmedzuje na utvorenie
www.fpv.umb.sk/kat/kzp/
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inštitucionálneho zázemia (utvorenie kompetentného a akreditačného orgánu), ale rozvíja programy
podpory EMS a zabezpečuje implementovanie národných noriem.
Od roku 1993 je v krajinách Európskej únie v platnosti Nariadenie Rady Európskych spoločenstiev
č. 1836/1993 z 29. júna 1993 o dobrovoľnej účasti organizácií na programe environmentálneho
manaţérstva a auditov EMAS. Nariadenie Rady EHS je orientované na rozvoj dobrovoľných aktivít
podnikateľských subjektov smerom k stimulovaniu a zlepšovaniu environmentálneho správania
manaţmentu podniku. EMAS však neurčuje špecifické kvantitatívne normy environmentálneho
správania; tie sú určené inými nariadeniami a regulačnými mechanizmami. Cieľom prijatého
opatrenia je:
- dobrovoľná aktívna účasť podnikateľských subjektov na environmentálnom audite systému
riadenia podniku,
- budované a zdokonaľované systémy environmentálne orientovaného manaţérstva v podniku,
- zabezpečenie informačnej úplnosti a pravdivosti informovania verejnosti o stave ţivotného
prostredia a jeho zlepšení v rámci vlastnej činnosti firmy na základe environmentálnej politiky a
- pravidelného a objektívneho hodnotenia výsledkov činnosti firmy, dodrţiavania platných zákonov
a technických noriem (Chovancová, 2011).
Transparentnosť a dôveryhodnosť v tejto oblasti je preverovaná akreditovanými externými
auditormi. Komisia Európskej únie kaţdoročne publikuje zoznam všetkých zaregistrovaných
podnikateľských subjektov v krajinách EÚ, ktoré sa prihlásili a splnili poţiadavky programu
EMAS, ako ich v 21 článkoch vymedzuje Nariadenie EÚ č. 1836/93, ktoré vstúpilo do platnosti 10.
apríla 1995.
Prístupy prípravy a realizácie environmentálneho riadenia v podnikoch sa líšia v tom, ţe nariadenia
a odporúčania EÚ sú orientované na subjekty trhu a výsledok hodnotenia je verifikovaný
nestranným znalcom, environmentálnym overovateľom. Normatívne prístupy sa orientujú na audit
ako vnútropodnikovú záleţitosť s následným hodnotením externým auditorom a preukázaním
zhody s poţiadavkami noriem prostredníctvom certifikácie EMS nezávislým certifikačným
orgánom (Rusko et al., 2004). Normy radu ISO 14000 sú určené pre organizáciu ako celok v súlade
s princípmi budovania a zdokonaľovania EMS na všetkých jeho úrovniach. Systémy manaţérstva
vyţadujú spoľahlivé a dôsledné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre zodpovedné rozhodovanie a
následné environmentálne preverovanie. Environmentálne preverovanie vykonáva organizácia s
cieľom zhodnotiť vlastné environmentálne aspekty a následne ide aj o externé hodnotenie správania
organizácie. Produkty (výrobky a sluţby) sú často jediným styčným bodom medzi subjektami trhu
produktov, a preto sú stredobodom verejného environmentálneho záujmu. Normy tak poskytujú
komplexný prehľad vplyvov produktov na ţivotné prostredie a úplne informujú o
environmentálnych vlastnostiach výrobkov a sluţieb. Sú základom posudzovania ţivotného cyklu
produktu od jeho vzniku aţ po konečnú spotrebu a zneškodňovanie neupotrebiteľných zvyškov
(Kollár et al., 2001).
Výhodou Nariadenia rady EÚ 1836/93 oproti ISO 14000 je očakávaná trhová výhoda v európskej
oblasti. Ekoaudit je štátom kontrolovaný postup kontinuálneho zlepšovania prevádzkovej ochrany
ţivotného prostredia prostredníctvom registrácie podnikateľských subjektov v programe EMAS.
Zverejnením vyhlásenia o ekoaudite podľa nariadenia EÚ sa toto vyhlásenie môţe prejaviť ako
normujúci faktor za účasti verejnosti. Nariadenie o ekoaudite pôsobí vyrovnávajúco v oblasti
nevyváţenosti rôznych legislatívno-právnych úprav a poţiadaviek na ţivotné prostredie v
jednotlivých krajinách EÚ. Dobrovoľnosť prístupu sa v súčasnosti stáva poţiadavkou
dodávateľských a kooperačných zmluvných vzťahov vo všetkých firmách. Nevýhodou nariadenia je
jeho pomerne malý význam mimo európskej oblasti. Podobne jeho vyuţitie v oblasti sluţieb je pre
podnikateľské subjekty minimálne. Záväzok kontinuálneho zlepšovania a zavádzania technológií
vhodných pre ţivotné prostredie podľa najlepšieho dostupného stavu techniky predstavuje
poţiadavku, ktorú z nákladového hľadiska môţu splniť len veľké firmy. Účasť na programe EMAS
vyţaduje tieţ presnú a obšírnu inventarizáciu všetkých relevantných environmentálnych aspektov.
www.fpv.umb.sk/kat/kzp/
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Ich objektívne zdokumentovanie je mnohokrát prekáţkou zapojenia sa do programu EMAS (Piatrik
et al., 2003).
Normy radu ISO 14000 majú nevýhodu v tom, ţe ako všetky normy konzervujú daný stav počas
vymedzenej lehoty platnosti a ich revízia sa uskutočňuje len v určitých časových intervaloch. Sú
však najjednoduchšou formou evidencie relevantných údajov podnikateľských subjektov z oblasti
budovania a zdokonaľovania systému environmentálneho riadenia. Ich štrukturálna a obsahová
príbuznosť s normami radu ISO 9000 utvára dobrý predpoklad pre rýchlu implementáciu v praxi a
externú komunikáciu so subjektmi na trhu produktov. Normy však nešpecifikujú kritériá
environmentálnej výkonnosti podniku. Ich hlavnou výhodou je skutočnosť, ţe sa môţu zapracovať
do akéhokoľvek environmentálneho systému riadenia. Rozsah, v akom ich organizácia vyuţije pri
budovaní a zdokonaľovaní systému, závisí od činností a výsledkov činností podnikateľského
subjektu a cieľov environmentálnej koncepcie. Ako nevýhoda sa často javí oblasť rozsiahlej
sprievodnej dokumentácie, ktorá je nevyhnutná na implementáciu, dodrţiavanie a zdokonaľovanie
EMS (Kollár et al., 2001). Aj keď dokumenty pre oba typy EMS (ISO 14001 a EMAS) vychádzajú
zo spoločného princípu (iniciovať aktívny prístup podnikov k zlepšovaniu svojho vzťahu k
ţivotnému prostrediu), líšia sa tým, ţe niektoré prvky systému jeden dokument vyţaduje a druhý
ich odporúča. Najdôleţitejšie rozdiely medzi EMS a EMAS sú uvedené v tabuľke 1.
Tab 1 Najdôleţitejšie rozdiely medzi EMS podľa ISO 14001 a EMAS (Zdroj : Chovancová, 2011)
Tab1 The most important differences between EMS under ISO 14001 and EMAS (Source : Chovancová, 2011)
Rozdiely

Úvodné environmentálne preskúmanie
Register aspektov – vplyvov
Verejné dokumenty

EN ISO 14001
všetky typy organizácií (priemysel,
sluţby, štátna správa ...)
ekonomicky samostatne oddelené časti
organizácie alebo v celej organizácii
nevyţaduje sa, ale je odporúčané
odporúčaný
len environmentálna politika

Environmentálne vyhlásenie
Zakončenie procesu

nepoţadované
certifikácia

Ukončenie procesu zabezpečuje

audítor certifikačnej organizácie

Pouţitie loga
Registrácia

nie je (okrem loga certifikačného orgánu
po dohode)
v rámci vydaných certifikátov
u jednotlivých certifikačných
spoločností

Cyklus auditu
Pôsobenie
Typ

nie je stanovený
na svetovej úrovni
norma

Platnosť
Zavedenie systému

EMAS
všetky organizácie s vplyvom na
ţivotné prostredie
v celom areáli organizácie, na jeho
mieste
povinné
poţadovaný
environmentálna politika
a environmentálne vyhlásenie
povinné
overenie environmentálneho
vyhlásenia
akreditovaný environmentálny
overovateľ
pouţitie loga EMAS
príslušné subjekty jednotlivých
členských štátov
registrácia končí zapísaním do
centrálneho registra na úrovni EÚ
a priznaním práva organizácie
pouţívať logo EMAS
stanovený – najdlhšie trojročný
na európskej úrovni
nariadenie

Norma pripúšťa zaviesť systém len v časti podniku. Je však neprípustné vyradenie prevádzok, ktoré
sú z hľadiska ţivotného prostredia problematické. V malých a stredných podnikoch (MSP) do EMS
patrí celý podnik. V norme nie je povinné úvodné preskúmanie, ale jeho uplatnenie vyplýva z
potreby poznania a pochopenia environmentálnych podmienok podniku a ich vplyvu na ţivotné
prostredie. Presné a efektívne vykonanie počiatočnej environmentálnej kontroly je nevyhnutné pre
platnosť EMS, pre správne riadenie problémov a činností. V norme je verejne prístupná len
environmentálna politika, ktorá predstavuje pomerne všeobecný dokument, kým v nariadení EMAS
sa vyţaduje verejný prístup k politike a programom formou environmentálneho vyhlásenia.
www.fpv.umb.sk/kat/kzp/
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Podniková prax najmä v malých a stredných podnikoch (MSP) povaţuje zavádzanie EMS za
pomerne zloţitý proces, náročný personálne i administratívne a nákladný aj z hľadiska
konzultačných sluţieb, čo odrádza vlastníkov a manaţérov od ich realizácie. MSP v súčasnosti
tvoria v celej Európe, a tieţ na Slovensku, väčšinu z celkového počtu podnikov, majú značný podiel
na zamestnanosti v jednotlivých regiónoch, ale tieţ významne ovplyvňujú ţivotné prostredie. V EÚ
bolo pred jej rozšírením 20 415 000 MSP. Poskytujú obyvateľstvu viac ako 80 miliónov
pracovných miest z celkového počtu 122 miliónov (Chovancová, 2011).
6 Vstupná analýza stavu ţivotného prostredia v organizácii
Environmentálny profil podniku určujú výsledky environmentálne orientovaného systému riadenia
vo väzbe s kontrolou, t. j. prvkov činností podniku, resp. jeho výsledkov (výrobkov alebo sluţieb),
ktorými môţe ovplyvňovať v pozitívnom alebo negatívnom zmysle zloţky ţivotného prostredia.
Environmentálny vplyv je kaţdá zmena zloţiek ţivotného prostredia, ktorá nastala ako výsledok
aktivít pri realizácii činností, resp. ich výsledkov. Environmentálne aspekty a environmentálne
vplyvy spolu súvisia a mechanizmus ich vzniku a dôsledkov je zaloţený na jednej príčine a jednom
následku. Identifikácia environmentálnych aspektov (EA) a environmentálnych vplyvov (EV) je
dôleţitý krok procesu plánovania. Vykonanie takejto vstupnej analýzy stavu ţivotného prostredia
však normou ISO 14 001 nie je poţadované, na rozdiel od nariadenia EMAS, kde vykonanie tzv.
úvodného environmentálneho preskúmania je základnou podmienkou (Šudý, 2007).
Ťaţiskom tejto etapy zavádzania EMS je určiť environmentálne aspekty a environmentálne vplyvy
a ich významnosť. Odporúča sa zhromaţdiť environmentálne aspekty celej organizácie. Pre bilanciu
vstupov a výstupov je moţné vyuţiť výkazy o sledovaní spotreby energie, produkcii odpadových
vôd, sledovaní účinnosti čistenia odpadových vôd, vypúšťaných emisiách do ovzdušia, nakladaní
s odpadom a pod. Rozsah vstupnej analýzy stavu ţivotného prostredia závisí od organizácie, resp.
od zručnosti a skúsenosti osoby, ktorá má na starosti prípravu organizácie na certifikáciu. V rámci
vstupnej analýzy stavu ţivotného prostredia sa môţe zamerať na: umiestnenie podniku, výrobné
procesy, pracovníkov a komunitu, odpady, výrobky, skladovanie, dopravu, dodrţiavanie zákonov,
atď. Prioritou je zamerať sa predovšetkým na sledovanie a hodnotenie stavu jednotlivých zloţiek
ţivotného prostredia v oblasti vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva,
pracovného prostredia a pod.
Pri posudzovaní environmentálnych aspektov (a následne environmentálnych vplyvov) priamych
alebo nepriamych je dôleţité, aby sa pozornosť venovala striktne iba tým aspektom (vplyvom),
ktoré priamo súvisia s posudzovanou organizáciou. Priame aspekty sú tie, ktoré vznikajú pri
vlastnej výrobnej (producentskej) alebo sluţby poskytujúcej činnosti a organizácia má nad nimi
priamu operačnú moc. Nepriame aspekty sú environmentálne aspekty činností dodávateľov,
odberateľov a spotrebiteľov. Ich riadenie je do určitej miery moţné ovplyvňovať najmä formou
zmlúv (s dodávateľmi, odberateľmi) a ovplyvňovaním verejného povedomia dotknutých
spotrebiteľov. Z praktického hľadiska nie je vhodné posudzovať tzv. následné vplyvy na ţivotné
prostredie. Následným (sprostredkovaným) vplyvom sa myslí sekundárny účinok
environmentálneho aspektu na ďalšie zloţky ţivotného prostredia. Pri zaoberaní sa aj následnými
environmentálnymi vplyvmi by sa dosiahol veľmi dlhý a rozsiahly súbor environmentálnych
aspektov a ich environmentálnych vplyvov, ktorý by bol zbytočne neprehľadný a náročný na ďalšie
spracovanie.
Po identifikácii environmentálnych aspektov a ich environmentálnych vplyvov nasleduje
hodnotenie významnosti jednotlivých environmentálnych vplyvov. Najvýznamnejšie
environmentálne aspekty by sa mali zohľadniť pri stanovovaní dlhodobých environmentálnych
cieľov. Norma ISO 14 001 necháva aj tento proces hodnotenia významnosti na samotnú
organizáciu, vyţaduje len, aby organizácia takúto metódu vytvorila a udrţiavala a stanovila tie
najvýznamnejšie environmentálne vplyvy, ktorým sa bude v najbliţšom období prioritne venovať.
www.fpv.umb.sk/kat/kzp/
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Pri hodnotení významnosti si organizácia stanoví určité kritéria, podľa ktorých následne rozdelí
environmentálne vplyvy do niekoľkých kategórii, napr.: významný, nevýznamný; zanedbateľný,
malý, stredne významný, veľmi významný a pod. Pri hodnotení významnosti sa môţu brať do
úvahy nasledovné kritéria: existencia legislatívnych predpisov, iné záväzky, ku ktorým sa
organizácia zaviazala, rozsah vplyvu, pravdepodobnosť vplyvu, intenzita vplyvu, veľkosť vplyvu,
doba trvania, frekvencia výskytu, finančná náročnosť pre organizáciu (poplatky, pokuty), veľká
záťaţ pre ţivotné prostredie, počet exponovaných pracovníkov, výskyt ochorení u pracovníkov
v súvislosti s vykonávanou prácou, počet porúch daného zariadenia a pod.
Výsledok celého procesu identifikácie a následného stanovenia významnosti EA a ich EV sa pretaví
do formulovania environmentálnej politiky, stanovení jednotlivých environmentálnych cieľov
a spôsobov ich dosiahnutia resp. stanovení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov (tzv.
program EMS). Ich zoznam tvorí spravidla Register environmentálnych aspektov a ich
environmentálnych vplyvov. Keďţe EMS, ale aj iné systémy riadenia, ako napr. systém riadenia
kvality a pod. vychádzajú z tzv. Demingovho cyklu (PDCA), moţno vyuţiť princíp PDCA cyklu
a upraviť ho pre celkový proces vstupnej analýzy stavu ţivotného prostredia. V tejto oblasti pri
zavádzaní EMS naráţajú pracovníci poradenských organizácií na problémy pri identifikácii a
hodnotení EV a EA. Príčinou je často skutočnosť, ţe najmä v malých podnikoch nie je ustanovený
pracovník, ktorý zodpovedá za činnosti spojené s ochranou ţivotného prostredia v organizácii. Ani
odborná spôsobilosť týchto pracovníkov nie je z hľadiska znalostí základov ekológie a práva
ţivotného prostredia na potrebnej úrovni. Preto pracovníci poradenských organizácií musia často
suplovať činnosti súvisiace s vypracovaním vstupnej analýzy stavu ţivotného prostredia v
organizácii, s identifikáciou a hodnotením významnosti EV a EA, ako aj s návrhmi na vypracovanie
environmentálnych cieľov. Zisťovanie a vyhodnocovanie EV je vhodné rozdeliť do štyroch etáp: 1.
výber činností podnikateľského subjektu, 2. určenie environmentálnych aspektov, 3. určenie
environmentálnych vplyvov a 4. vyhodnotenie dôleţitosti zistených vplyvov.
Hodnotenie najvýznamnejších EA a ich analýza sú základom pri určovaní environmentálneho
profilu podniku. Preto v procese zisťovania a vyhodnocovania je vhodné sa orientovať na analýzu
činností, procesov, produktov a sluţieb organizácie, aký je ich vplyv na zloţky ţivotného
prostredia, ako zabezpečuje organizácia ich identifikovanie a sledovanie, prípadne aké zmeny
aktivít pripravuje a realizuje.
7 Štruktúra a obsah environmentálneho vyhlásenia
Environmentálne vyhlásenie by malo byť ako verejný dokument napísané jasne a zrozumiteľne.
Vyhlásenia EMAS nemusia byť dlhé, podrobne prepracované dokumenty. Krátke a stručné
vyhlásenie môţe čitateľovi odovzdať všetky potrebné informácie. To platí najmä v prípade malých
spoločností.
Nariadenie EMAS nešpecifikuje štruktúru environmentálneho vyhlásenia alebo poradie, v akom by
sa mali jednotlivé poloţky uvádzať. Je to na rozhodnutí organizácie, za predpokladu, ţe sa splnia
poţiadavky nariadenia EMAS a jednotlivých jeho príloh. Ak organizácia vytvára environmentálne
vyhlásenie zdruţenia, pokrývajúce mnoţstvo geografických lokalít, mala by zváţiť, ako
štrukturovať vyhlásenie, aby sa zabezpečilo, ţe významné environmentálne vplyvy kaţdého sídla sú
jasne identifikované a uvedené vo vyhlásení zdruţenia.
Čitatelia environmentálneho vyhlásenia môţu chcieť porovnať výsledky environmentálneho
správania organizácie za určité časové obdobie, aby identifikovali trendy organizácie v oblasti
ochrany ţivotného prostredia. Preto je dôleţité zahrnúť rovnaký typ informácií, aké sa uvádzali v
predchádzajúcich rokoch. Vhodným môţe byť aj vymenovanie osoby mimo organizácie, ktorá by
revidovala a pripomienkovala dokument po jeho dokončení.
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Je dôleţité, aby EMAS vyhlásenie jasne popisovalo vzťah medzi environmentálnym programom s
jeho rozličnými činnosťami a moţný charakter ich environmentálnych vplyvov. Environmentálne
vyhlásenie (EV) má obsahovať:
- opis organizácie, ktorá sa uchádza o registráciu v schéme, jej štruktúra, činnosti, výrobky a
sluţby;
- environmentálnu politiku a opis systému environmentálneho manaţérstva;
- opis všetkých významných priamych a nepriamych environmentálnych aspektov a vplyvov;
- opis dlhodobých a krátkodobých environmentálnych cieľov vo vzťahu k významným
environmentálnym aspektom a vplyvom;
- údaje o správaní organizácie vo vzťahu k cieľom a vplyvom tak, aby umoţnili medziročné
porovnávanie a hodnotenie vývoja environmentálneho správania organizácie;
- ďalšie faktory, týkajúce sa environmentálneho správania organizácie, najmä s ohľadom na vzťah
jej environmentálnych vplyvov k poţiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov;
- meno a číslo akreditácie environmentálneho overovateľa a dátum overenia správnosti
a potvrdenia platnosti environmentálneho vyhlásenia.
Hoci nariadenie EMAS poţaduje, aby boli environmentálne informácie sprístupnené v tlačenej
podobe pre tých, ktorí nemajú iné moţnosti na ich získanie, organizácie sú vyzývané, aby vyuţili
všetky dostupné metódy na sprístupnenie environmentálneho vyhlásenia. Dokumenty v
elektronickej podobe, akými sú webové stránky, predstavujú cenovo efektívny spôsob
sprístupňovania informácií veľkému mnoţstvu ľudí a môţu byť ľahko vytlačené pre tých, ktorí
nemajú prístup na internet. Aby sa vytvoril celkový obraz o environmentálnom správaní
organizácie, nariadenie stanovuje, ţe informácie musia byť dostupné v súbornej tlačenej verzii pri
prvej registrácii organizácie, ktorá sa reviduje kaţdé tri roky. Navyše, organizácia musí kaţdoročne
aktualizovať všetky informácie týkajúce sa jej environmentálneho správania (Piatrik, Šudý et al.,
2008).
8 Certifikácia EMS
Certifikácia vo všeobecnosti je osvedčenie zhody. Znamená to, ţe tretia strana (nezávislý orgán)
prehlási, ţe je zaručená zhoda identifikovaného výrobku, postupu alebo sluţby s predpísanou
normou. Aby niekto mohol takéto osvedčenie vydať, musí tieţ spĺňať určité kritériá, ktorých mieru
zhody s prijatými predpismi posúdi tzv. akreditačný orgán. V Slovenskej republike pôsobia
certifikačné spoločnosti, ktoré sú na EMS akreditované v národných akreditačných systémoch iných
krajín (Holandsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Švajčiarsko, Veľká Británia) a spoločnosti
akreditované Slovenskou národnou akreditačnou sluţbou (SNAS).
Organizáciou vybraná certifikačná spoločnosť na základe zmluvného vzťahu zabezpečuje celý
certifikačný proces. Po preštudovaní dokumentácie vykoná predcertifikačný audit EMS, ktorý však
nie je podmienkou. Tento je zameraný spravidla na preverovanie súladu dokumentácie EMS s
poţiadavkami normy STN EN ISO 14001. Na základe výsledkov predcertifikačného auditu
(odstránenie prípadných nezhôd, zapracovanie pripomienok do dokumentácie) je vykonaný
certifikačný audit a v prípade úspešnosti je vydaný certifikát na systém environmentálneho
manaţérstva organizácie. Získaný certifikát má spravidla 3-ročnú platnosť a jeho udelenie je
evidované v databázach Európskej únie v Bruseli. Po uplynutí tejto doby moţno platnosť certifikátu
obnoviť na základe výsledkov obnovovacieho auditu.
V rámci tohto trojročného obdobia certifikačné organizácie vykonávajú tzv. kontrolné audity (v
ročných, resp. polročných cykloch), v rámci ktorých sa preveruje neustále zlepšovanie EMS
organizácie. Počas týchto auditov uţ nie sú preverované všetky články normy a činnosti
organizácie. Preverované oblasti sú určené na základe schválených postupov príslušnej certifikačnej
organizácie.
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9 Implementácia EMAS v organizáciách so zavedeným EMS podľa ISO 14001
EMS podľa normy ISO 14001 tvorí v podniku jadro EMAS. Európska schéma však kladie na EMS
v niektorých prvkoch prísnejšie nároky. V prvom rade musí organizácia identifikovať všetky
environmentálne právne predpisy, ktoré sú pre jej činnosť relevantné a musí pomocou vhodných
postupov zabezpečiť dodrţiavanie ich poţiadaviek. Schéma EMAS kladie väčší dôraz na zapojenie
zamestnancov, ale aj dodávateľov a zmluvných partnerov do úsilia o zlepšenie environmentálneho
správania. Externe vykonávané činnosti majú často významné nepriame environmentálne aspekty,
ktoré je potrebné zahrnúť do environmentálneho manaţérstva organizácie.
Revidované nariadenie č. 761/2002 – EMAS II uľahčilo získanie EMAS registrácie organizáciám,
ktoré uţ majú certifikovaný systém podľa ISO 14001. Tieto organizácie budú musieť vykonať
menšie modifikácie základných prvkov ISO 14001 a vykonať niekoľko ďalších krokov
špecifických pre EMAS.
10 Logo EMAS
Základným prvkom nariadenia EMAS je zavedenie rozličných spôsobov prezentácie
environmentálnych informácií zainteresovaným stranám. Organizácie by mali byť podporované vo
zverejňovaní údajov o ich environmentálnom správaní s pouţitím týchto prídavných spôsobov
komunikácie. Logo EMAS je ochrannou známkou nariadenia. Jeho cieľom je dať verejnosti a
ostatným zainteresovaným stranám najavo:
- zavedenie a implementáciu EMS,
- systematickú, periodickú a objektívnu kontrolu EMS,
- zverejňovanie informácií o environmentálnom správaní a otvorený dialóg s verejnosťou a
ostatnými zainteresovanými stranami,
- aktívnu účasť zamestnancov, zahŕňajúcu príslušné školenia,
- súlad s legislatívou ţivotného prostredia.
V skutočnosti to znamená, ţe organizácia poskytuje verejne prístupné periodické environmentálne
vyhlásenie, ktoré je overené nezávislým overovateľom. Podmienky pouţívania loga sú predmetom
článku 3 Nariadenia č. 761/2001 a Prílohy III Rozhodnutia Komisie 681/2001/ES – Zákon NR SR
č. 468/2002 Z. z. (Klášterka et al., 2007). V tomto zmysle má logo EMAS trojitú funkciu:
- ukázať spoľahlivosť a vierohodnosť informácií poskytovaných organizáciou s ohľadom na
environmentálne správanie;
- ukázať záväzok organizácie zlepšovať svoje environmentálne správanie a skvalitňovať riadenie
svojich environmentálnych aspektov;
- zvyšovať povedomie o EMAS na verejnosti, medzi zainteresovanými stranami a medzi
organizáciami ochotnými zlepšovať svoje environmentálne správanie.
11 Implementácia EMAS v podmienkach SR
V rámci aproximačného procesu sa v podmienkach SR zabezpečila implementácia Nariadenia o
dobrovoľnej účasti organizácií v schéme environmentálneho manaţérstva a auditu (EMAS II)
schválením zákona NR SR č. 468/2002 Z. z. o systéme environmentálne orientovaného
manaţérstva a auditu dňa 25. júna 2002, ktorý bol novelizovaný zákonom NR SR č. 491/2005 Z. z.
o environmentálnom overovaní a registrácii v schéme Európskeho spoločenstva pre
environmentálne manaţérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov. MŢP SR vydalo
vyhlášku č. 90/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o systéme environmentálne orientovaného
riadenia a auditu (Majerník et al., 2011). Inštitucionálne zabezpečenie schémy EMAS v Slovenskej
republike je nasledovné:
- Ministerstvo ţivotného prostredia SR je príslušným orgánom v Slovenskej republike
zodpovedným za fungovanie schémy a je partnerom pre Európsku komisiu (DG Environment);
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- Slovenská agentúra ţivotného prostredia, Centrum odpadového hospodárstva a
environmentálneho manaţérstva (SAŢP – COHEM) v Trnave vykonáva registráciu a úkony s ňou
spojené;
- Slovenská národná akreditačná sluţba (SNAS) je orgán udeľujúci akreditáciu environmentálnym
overovateľom a vykonáva dohľad nad ich činnosťou. V prípade, keď sa podnik rozhodne vyuţiť
sluţby zahraničných environmentálnych overovateľov, SNAS im musí udeliť povolenie na
činnosť.
- Slovenská inšpekcia ţivotného prostredia (SIŢP) sa vyjadruje v rámci registračného konania k
dodrţiavaniu príslušných poţiadaviek environmentálnej legislatívy registrovaným podnikom.
Úlohou štátu je nielen zabezpečiť fungovanie schémy EMAS, ale aj podporovať jej rozšírenie
medzi organizáciami. Takáto podpora je adresovaná najmä malým a stredným podnikom.
Vykonáva sa v rôznych formách. Môţe to byť priama informačná a poradenská pomoc
publikovaním propagačných a odborných článkov, ale aj vydávaním návodov a usmernení na
implementáciu EMAS v podnikoch. Ďalším druhom je finančná pomoc, keď podniky môţu získať
prostriedky na pokrytie časti nákladov potrebných na zavedenie EMAS. Na podporu účasti malých
a stredných podnikov slúţia aj početné zjednodušenia, ktoré môţu aplikovať pri zavádzaní EMAS.
Ide o výnimku z povinnosti ročne aktualizovať environmentálne vyhlásenie, menší dôraz na
formálne postupy a písomné dokumenty, ale aj zníţené registračné poplatky pre malé a stredné
podniky. Vyhovelo sa tak poţiadavkám členov Európskeho parlamentu, ktorí poţadovali, aby
registrácia v rámci EMAS zníţila administratívne zaťaţenie podnikania.
V Európskej únii bolo k 31.3.2011 v schéme EMAS registrovaných 4582 organizácií a 7661
prevádzok. V súčasnosti je na Slovensku 5 organizácií registrovaných v schéme EMAS (Messer
Slovnaft, s.r.o. Bratislava, INA KYSUCE, a.s. Kysucké Nové Mesto, INA SKALICA, spol. s r.o.
Skalica, SEWA, a.s. Bratislava a Centrum environmentálnych sluţieb, s.r.o. Bratislava).
EMAS poskytuje organizáciám dodatočnú výhodu: jednoduchšie preukázanie zhody s
environmentálnym kritériom vo verejných zákazkách a v dodávateľských reťazcoch, k čomu vedú
tri charakteristické znaky EMAS: správanie – dôveryhodnosť – transparentnosť.
12 Prínosy zo zavedenia EMS
Systém environmentálneho manaţérstva je jedným z účinných nástrojov pri riadení a zniţovaní
negatívnych vplyvov organizácie na ţivotné prostredie. Prínosy zo zavedenia EMS v organizáciách
moţno špecifikovať takto:
- Ekonomické prínosy: úspora energie, minimalizácia odpadu, ekonomické vyuţívanie surovín,
recyklácia, vyuţívanie odpadov ako druhotných surovín, prehľadnosť a sledovateľnosť nákladov,
minimalizácia environmentálnych poplatkov a pokút za znečistenie ţivotného prostredia, moţné
daňové zvýhodnenie, zníţenie nákladov na poistenie a ďalšie prínosy (Kollár, 1998).
- Prínosy pre vedenie organizácie: vyuţívanie EMS ako nástroja na získanie údajov potrebných k
plánovaniu a vytyčovaniu environmentálnych cieľov, vhodný prostriedok na objektívne posúdenie
environmentálneho správania a účinnosti prijatých opatrení, včasná identifikácia a prehľadnosť
environmentálnych problémov a rizík, zníţenie rizika porušovania zákonov a trestných postihov,
minimalizácia rizík environmentálnych havárií, zvýšenie morálky u pracovníkov organizácie a
iné.
- Vzťahy so zamestnancami: zníţenie dopadov na zdravie pracovníkov, zníţenie individuálnej
zodpovednosti pracovníkov za škody na ţivotnom prostredí, účinný prostriedok na formovanie
environmentálneho vedomia pracovníkov.
- Vzťahy s verejnosťou: cenný nástroj komunikácie so záujmovými skupinami, zlepšenie image
organizácie, dobré vzťahy s verejnosťou a miestnou samosprávou.
- Prínosy pre obchodnú činnosť a marketing: dosiahnutie certifikácie podľa STN EN ISO 14001,
konkurenčné výhody na svetových trhoch, zlepšenie image výrobkov (Piatrik, Šudý et al., 2008).
www.fpv.umb.sk/kat/kzp/

15

ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII Sekcia Environmentálne manaţérstvo

roč. 14, č. 1, 2012

Záver
Základná koncepcia EMS vyţaduje zakotvenie ochrany ţivotného prostredia do podnikovej
podnikateľskej stratégie a zhrnutie všetkých podnikových aktivít do jedného integrovaného
programu. Cieľom je vybudovať environmentálne manaţérstvo ako integrovanú súčasť
podnikového manaţérstva, ktoré v prepojení na systém manaţérstva kvality a tímovú spoluprácu
všetkých vertikálnych a horizontálnych zloţiek vyuţitím štatistických nástrojov riadenia procesov
vytvorí základ komplexného manaţérstva kvality a systému environmentálneho manaţérstva.
Správna identifikácia významných environmentálnych aspektov je základným kameňom správne
a efektívne fungujúceho systému environmentálneho manaţérstva, ktorého výsledkom bude
splnenie očakávaní organizácie, zlepšenia jej environmentálneho profilu, a predovšetkým zlepšenie
riadenia ochrany ţivotného prostredia. Zavádzanie takéhoto systému nie je pre organizáciu bez
nákladov a nemoţno očakávať okamţité vyriešenie všetkých problémov ţivotného prostredia, no
z dlhodobého hľadiska ide o jeden z najúčinnejších nástrojov ochrany ţivotného prostredia.
Strategické ciele environmentálneho manaţérstva by mali byť orientované na uskutočnenie opatrení
na zníţenie úrovne environmentálnych záťaţí organizácie a zlepšenie aktivít týkajúcich sa ochrany
ţivotného prostredia v celom reprodukčnom procese.
Úspešné a efektívne zavedenie EMS je podmienené predovšetkým zmenou kultúry podniku
a postoja všetkých jeho zamestnancov, od vrcholového manaţmentu po prevádzkových
pracovníkov. V rámci systému sú za tvorbu a ochranu ţivotného prostredia zodpovední všetci
a systém sa dotýka, resp. ovplyvní všetky činnosti v podniku. Nech uţ bude EMS implementovaný
akoukoľvek formou, jeho úspech je zaručený len v prípade dostatočného resp. zodpovedajúceho
environmentálneho povedomia pracovníkov, teda ak existuje v podniku vnútorné presvedčenie, ţe
takáto činnosť je potrebná. Základnými charakteristikami tohto systému sú integrácia vnímania
environmentálnych aspektov v rámci podnikateľskej stratégie i beţnej prevádzky a záväzok k
neustálemu zlepšovaniu a prevencii znečistenia ţivotného prostredia.
Tvorivý prístup podniku k ochrane ţivotného prostredia zaloţený na dodrţiavaní stanovených
pravidiel riadenia má výrazný preventívny charakter. Mení sa tým dosiaľ beţná pasívna úloha
podniku ako znečisťovateľa, ktorý len niekedy lepšie, niekedy horšie stíha plniť poţiadavky štátu.
Systémovo podchytené a prijaté riešenia tieţ lepšie rešpektujú ekonomické súvislosti.
EMS navyše poskytuje priestor pre vytvorenie novej, vyššej kvality vzťahu medzi podnikateľskou
sférou a verejnou správou pre obojstranne konštruktívny dialóg o existujúcich odhalených
problémoch a pre spoluprácu pri hľadaní ich optimálneho riešenia vo všetkých rovinách –
technických, ekonomických, sociálnych a ďalších.
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ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS –
AN IMPORTANT PREVENTIVE TOOL FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION
Abstract: The paper based on the author´s own experience as EMS consultant and auditor deals with the sequence of
implementation of environmental management systems in Slovak organisations arising from the STN EN ISO 14001
standard and low of EMAS. The contribution compares benefits and limitations of both systems, identifies and
quantifies the significance of environmental aspects, their environmental impacts, and implementation requirements of
both systems. It addresses the requirements of environmental legislation (amending and updating of present laws) in
implementing environmental management systems EMAS III force in the EU and Slovakia. Particular attention is given
to the transition from the initial requirements of EMAS II to the current requirements of EMAS III site of both the
legislative and also from the pages of practical implementation of EMAS III in terms of organizations in Slovakia.
Key words: Environment, management, Environmental Management System (EMS), scheme of Environmental
Management and Auditing System (EMAS), environmental aspect, environmental impact, environmental review,
environmental verifier, environmental organization's profile.
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Abstrakt: Cieľom článku je poskytnúť prehľad nových nástrojov zameraných na energetický audit a energetické
manaţérstvo. Implementácia uvedených nástrojov je zaloţená na dobrovoľnosti i povinnosti právnických či fyzických
osôb. Výsledkom analýzy je návrh praktických príkladov a odporúčaní, ako energetický audit vykonať.
Kľúčové slová: ISO 50001, spotreba energie, energetický manaţment, energetický audit.

Úvod
S pojmom energia sa stretávame na kaţdom kroku, pričom prichádzame do kontaktu s jej rôznymi
formami: kinetická (pohyb automobilu), potenciálna (dvíhanie bremien), chemická (spaľovanie
palív), tepelná (vykurovanie) a pod. Vyuţívanie energie je takmer vţdy spojené s určitou formou jej
premeny, pričom celý kolobeh vyuţívania energie je podriadený dvom základným
termodynamickým zákonom. Podľa prvého termodynamického zákona nie je moţné energiu
vyrobiť alebo zničiť, ale je moţná len premena energie z jednej formy na inú (napr. z chemickej
energie obsiahnutej v palivách na tepelnú energiu vyuţívanú na vykurovanie), pričom podľa
druhého termodynamického zákona prebieha táto premena vţdy s určitými stratami. Práve uvedené
zákony predstavujú základ odbornej i laickej diskusie o snahách „šetrenia“ energiou, pričom
výsledný vplyv šetrenia je transformovaný v snahe chrániť ţivotné prostredie – predovšetkým
ochrany vyčerpateľných zdrojov energie a redukcie finančných nákladov vynakladaných na
spotrebovanú energiu. Návrhy ako redukovať spotrebu energie vznikli nielen v oblasti technických
riešení (kondenzačné kotle, nové okná s lepším koeficientom prestupu tepla a pod.), ale i v oblasti
legislatívnych či manaţérskych (systémových) nástrojov. Práve týmto legislatívnym
a manaţérskym nástrojom sme sa venovali v samotnom článku.
Metodika
Ako základný metodický nástroj nám bude slúţiť analýza a syntéza legislatívnych a normatívnych
predpisov platných v oblasti energetického auditu. Analýzou jednotlivých dokumentov,
poţiadaviek, ich aplikáciou a poznatkami z praxe boli následne syntézou uvedených informácií
zhrnuté základné charakteristiky oboch nástrojov.
Norma ISO 50001. Energia je kľúčovým prvkom v organizáciách a tvorí pravdepodobne
najvýznamnejšiu časť ekonomických nákladov. Spotreba energie sa prejavuje v organizácii nielen
vplyvom ekonomickým, ale i environmentálnym (environmentálna „reklama“, postoj organizácie
k ochrane prírodných zdrojov, k ochrane ovzdušia a pod.). Správnym riadením spotreby energie
môţe organizácie získať viaceré výhody od zvýšenia energetickej efektívnosti, cez zníţenie
spotreby energie, ekonomických úspor, aţ po zlepšenie environmentálnych indikátorov.
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Práve k tomuto cieľu má organizácie priviesť nová medzinárodná norma ISO 50001:2011 (Obr 1),
od ktorej sa očakáva, ţe jej úspešným implementovaním by mohlo dôjsť k pozitívnemu
ovplyvneniu viac neţ 60 % celosvetovej energetickej spotreby (ISO 50001, 2012) (Pinero, 2009).

Obr 1 Medzinárodné označenie ISO
Fig 1 International label of ISO

Táto snaha o energetický manaţment sa prejavila uţ napr. v USA, Juţnej Kórei, Dánsku (cez normu
DS 2403), Švédsku (SS 627750), Írsku (IS 393), ale i v samotnej Európskej únii, kde doposiaľ
platila norma EN 160001:2009, ktorá bola nahradená práve spomínanou ISO 50001. Uvedené
národné štandardy boli vydané na základe poţiadaviek národných vlád, ktoré chceli podporiť
stratégiu zvyšovania energetickej efektívnosti na báze dobrovoľných metód.
Norma ISO 50001 je zaloţená na dobre známom modeli implementácie manaţérskych systémov
(Demingov cyklus), ktorý je celosvetovo úspešne vyuţívaný. Uvedená norma predstavuje
dobrovoľný nástroj, ktorý umoţňuje efektívne a udrţateľné riadenie spotreby energie, a to bez
ohľadu na veľkosť alebo kategóriu organizácie, hoci pôvodne bola zameraná na výrobné
organizácie, v ktorých logicky dochádza k najväčšej spotrebe energie.
Implementácia normy ISO 50001 má za cieľ napomáhať organizáciám redukovať ich energetickú
náročnosť prostredníctvom vyuţívania najlepších medzinárodných postupov, meraní, reportovania,
kontinuálneho zlepšovania a podpory energetickej efektívnosti, a to nielen v samotnej organizácii,
ale i v rámci jej dodávateľského reťazca (Feldman, 2011).
Samotná norma bola stanovená tak, aby organizácii pomohla splniť nasledovné ciele:
- poskytnúť účinný nástroj určený k efektívnejšiemu vyuţívaniu energie,
- transparentnosť a jednoduchšiu komunikáciu v oblasti energetického manaţmentu,
- podpora najlepších postupov a praktík v energetickom manaţmente a posilnenie tzv. dobrého
energetického „správania sa“,
- podporovať rozširovanie energeticky efektívnejších zariadení,
- podpora správneho energetického manaţmentu v rámci dodávateľského reťazca,
- podpora projektov zameraných na redukciu emisií,
- ľahká implementácia do uţ existujúcich manaţérskych systémov.
Implementácia normy pozostáva z niekoľkých na seba nasledujúcich krokov, vychádzajúc
z Demingovho (PDCA) modelu, ktoré môţu, ale nemusia byť ukončené certifikáciou. Jednotlivé
kroky implementácie a certifikácie systému energetického manaţmentu sú znázornené na obrázku
2. Postavenie systému na uvedenom PDCA modeli tak zabezpečuje aj v tomto prípade kontinuálne
zlepšovanie v oblasti energetického manaţmentu. Samotná skladba normy i spôsob jej
implementácie preto umoţňuje tento systém integrovať do uţ existujúcich systémov napr.
manaţment kvality (ISO 9001), environmentálny manaţment (ISO 140001), manaţment
potravinovej bezpečnosti (ISO 22000), manaţment bezpečnosti pri práci (ISO 180001),
informatická bezpečnosť (ISO 27001) a pod., a to v podobe napr. spoločnej príručky,
dokumentácie, politiky a pod. (GL System Certification, 2012) (Piatrik, Šudý, 2008). Uvedený
systém podľa normy ISO 50001 je však moţné implementovať aj samostatne.
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Obr 2 Demingov model implementácie a certifikácie normy ISO 50001
(Upravené podľa : GL System Certification, 2012)
Fig 2 Deming’s implementation and certification model of ISO 50001
(Modified by : GL System Certification, 2012)

Jednotlivé body PDCA modelu zahŕňajú v prípade energetického manaţmentu nasledovné činnosti:
Plánuj: preskúmanie súčasnej „energetickej politiky“ (druhy energie, spotreby energie, náklady,
energeticky najnáročnejšie zariadenia/prevádzky, príp. straty), stanovenie indikátorov energetickej
výkonnosti, cieľov, cieľových hodnôt, akčného plánu pre dosiahnutie poţadovaných výsledkov
v súlade s moţnosťami zlepšenia energetickej efektívnosti v organizácii.
Urob (implementuj): implementovanie – realizácia akčných plánov a programov, stanovenie
komunikácie, zodpovednosti, dokumentácie.
Kontroluj: meranie a kontrola kľúčových parametrov a procesov, ktoré ovplyvňujú energetickú
efektívnosť v porovnaní s energetickou politikou a stanovenými cieľmi.
Preskúmanie: dosiahnutých výsledkov a návrh nápravných opatrení.
Norma ISO 50001 nestanovuje fixné ciele na dosahovanie poţadovaných výsledkov, ale ich
určovanie, zameranie a „výšku“ ponecháva na samotnú organizáciu tak, aby tieto boli stanovené
v súlade s moţnosťami a kapacitami organizácie.
Samotná certifikácia normy ISO 50001 nezávislou (treťou) organizáciou nie je touto normou
vyţadovaná a dané rozhodnutie je ponechané na samotnú organizáciu. Vzhľadom k nákladom je
táto forma bez konečnej certifikácie vyuţívaná najmä v organizáciách, ktoré majú obmedzené
finančné zdroje, a ktorým uvedený systém bude vyhovovať aj bez certifikácie v podobe nástroja
k vytvoreniu „poriadku“.
Zákon o energetickej efektívnosti
I keď norma ISO 50001 je úplne nový nástroj, na úrovni Európskej únie resp. štátnej úrovni uţ
existuje legislatívny predpis, ktorý stanovuje pre organizácie s významnou spotrebou energie
povinnosť vykonať tzv. energetický audit. Uvedenú povinnosť stanovuje zákon NR SR č. 476/2008
Z. z. o energetickej efektívnosti pri pouţívaní energie. Zákon vznikol aproximáciou smernice
Európskeho parlamentu a rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného
vyuţitia energie a energetických sluţbách.
Predmetom tohto zákona sú:
- poţiadavky na efektívnosť pri pouţívaní energie (premena, prenos, preprava, distribúcia a
spotreba energie) a
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povinnosti pri pouţívaní energie, ktoré sú odlišné pre právnické osoby, fyzické osoby –
podnikatelia, fyzické osoby – domácnosti.
Pojmom energia zákon určuje všetky formy komerčne dostupnej energie s výnimkou leteckých
palív a ťaţkých vykurovacích olejov pre námornú dopravu.
Právnické osoby, ako spotrebitelia energie v priemysle a v pôdohospodárstve, sú povinné
vyhodnotiť energetickú náročnosť výroby energetickým auditom prvýkrát v lehote podľa prílohy č.
1 zákona o energetickej efektívnosti (Tab 1) alebo do piatich rokov od uvedenia zariadenia do
trvalej prevádzky.
-

Tab 1 Lehoty na vykonanie energetického auditu (Zdroj : Zákon 476/2008 Z. z.)
Tab 1 The deadlines for make an energetic audit (Source : Zákon 476/2008 Z. z.)
Spotrebiteľ energie
Priemysel
Poľnohospodárstvo

Celková ročná spotreba energie
(priemer za tri roky) [MWh]
od 5 500 do 20 000
nad 20 000
od 2 500 do 10 000
nad 10 000

Lehota hodnotenia
do 31. decembra 2011
do 31. decembra 2013
do 31. decembra 2011
do 31. decembra 2013

Tu je však dôleţité uviesť, ţe k ročnej spotrebe energie sa nepripočítava iba elektrická energia, ale
aj ostatné „energetické“ produkty ako sú zemný plyn, čierne uhlie, koks čiernouhoľný, hnedé uhlie,
lignit, rašelina, ľahký a ťaţký vykurovací olej a pod., ktoré sa navzájom sčítavajú cez špecifický
koeficient (napr. zemný plyn sa prepočítava koeficientom k = 9,522 MWh).
Samotnú obsahovú náplň energetického auditu určuje vykonávacia vyhláška MH č. 429/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov
na monitorovanie efektívnosti pri pouţívaní energie. V zmysle uvedenej vyhlášky realizácia
energetického auditu (EA) pozostáva z:
- identifikácie predmetu EA (určenie technických zariadení a budov, určenie miesta a adresy,
majetkovoprávneho vzťahu objednávateľa EA k predmetu EA),
- zistenie a vyhodnotenie súčasného stavu,
- návrh opatrení na zníţenie spotreby,
- ekonomické a environmentálne hodnotenie opatrení,
- vypracovanie písomnej správy,
- spracovanie súboru údajov na monitorovanie efektívnosti pri pouţívaní energie.
Zisťovanie a vyhodnotenie súčasného stavu patrí medzi najnáročnejšie úlohy, keďţe v tejto fáze ide
o súhrn a spracovanie základných informácií, ako sú: projektové dokumentácie, charakteristika
technológie, stavebné konštrukcie budov, energetické vstupy, vlastné energetické zdroje (kotolne),
rozvody energie, spotreby energie, systém vykurovania a vzduchotechniky a pod.
Výkon energetického auditu zabezpečujú energetický audítori, ktorými sú fyzické osoby zapísané v
zozname energetických audítorov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Ministerstvo hospodárstva SR zároveň zabezpečuje aj:
- vypracovanie koncepcie efektívnosti pri pouţívaní energie minimálne na obdobie desať rokov
v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy,
- vyhodnocuje plnenie cieľov koncepcie kaţdých päť rokov a predkladá návrhy na zmeny,
- vypracúva raz za tri roky akčný plán efektívnosti pri pouţívaní energie,
- hodnotí raz ročne plnenie akčného plánu efektívnosti pri pouţívaní energie.
Po vykonaní energetického auditu je energetický audítor povinný kaţdoročne do 31. marca
aktuálneho roku zaslať súbor údajov z ním vykonaných energetických auditov za predchádzajúci
kalendárny rok tzv. prevádzkovateľovi monitorovacieho systému, ktorým je Slovenská inovačná
a energetická agentúra v Banskej Bystrici. Dozorom nad dodrţiavaním ustanovení tohto zákona je
poverená Štátna energetická inšpekcia.
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Jednotlivé časti energetického auditu
Na základe praktických skúseností je moţné energetický audit rozdeliť do nasledovných bodov:
I. Identifikácia
V tomto kroku ide o získanie a vyhodnotenie základných informácií o spoločnosti, v ktorej sa bude
vykonávať energetický audit (objednávateľ), ako sú: predmet výrobnej činnosti, charakteristika
výrobného procesu, počet a charakteristika budov, situačné rozmiestnenie a pod. (Tihányi, 2012).
II. Identifikácia predmetu energetického auditu
V tomto kroku je nutné zadefinovať, čoho sa bude audit týkať. Tu je dôleţité nájsť prienik medzi
predstavou objednávateľa a poţiadavkami vykonávacej vyhlášky MH č. 429/2009 Z. z.
III. Zistenie a vyhodnotenie súčasného stavu predmetu energetického auditu
K uvedenému bodu sú potrebné nasledovné podklady:
- kompletná projektová dokumentácia budov (stavebné projekty, materiálová skladba
stien/stropov/podláh, projekty klimatizácie/vzduchotechniky a pod.),
- história spotreby energie (najčastejšie ide o zemný plyn a elektrickú energiu) minimálne za
posledné tri roky (podľa moţnosti rozdelená na jednotlivé mesiace, objekty alebo energeticky
významné zariadenia),
- všeobecné informácie o prevádzke hodnotených objektov a technologických zariadení (napr.
zmennosť, počet osôb a pod.) počas dňa, mesiaca a roka,
- revízne správy od strojov a zariadení.
Najčastejšie nedostatky, ktoré sa vyskytujú v praxi:
- projektová dokumentácia nie je aktualizovaná alebo nie je kompletná,
- nie sú k dispozícii aktuálne revízne správy zariadení,
- história spotreby energie je vedená centrálne – t.j. chýba jej rozdelenie na spotreby
jednotlivých objektov, významných strojov, technologických zariadení; následne je
náročnejšie určiť konkrétne úspory navrhovaných opatrení pre danú prevádzku (Tihányi,
2012).
Po získaní potrebných údajov je nutné ich preštudovanie a následne fyzická obhliadka auditovanej
spoločnosti. Pri fyzickej obhliadke je viac neţ nutná prítomnosť energetika a technológa
spoločnosti, ktorý poskytujú dodatočné informácie ohľadne technológie resp. zabezpečenia
vykurovania, chladenia a pod. Nasleduje spracovanie bilančných údajov.
IV. Návrh opatrení
Pri návrhu opatrení sa vychádza zo zistení, ktoré vyplynuli z hodnotenia súčasného stavu (t.j.
zhodnotil sa napr. prestup tepla jednotlivých objektov, a tým moţnosť úspory energie potrebnej na
vykurovanie vyuţitím izolácie, zhodnotili sa tzv. teplé prevádzky, charakteristické značnou
produkciou „odpadového“ tepla, ktoré je moţné formou rekuperácie vyuţiť v iných prevádzkach,
stav svetelných zdrojov a ich prípadná výmena za účinnejšie svetelné zdroje príp. vyuţitie
inteligentného osvetlenia a pod.). Pre kaţdý takýto návrh opatrení sa určia základné parametre, ako
napr. výška investície, návratnosť investície, výška úspory energie, úspora prevádzkových nákladov
a pod. Jednotlivé varianty sa následne hodnotia z pohľadu energetika a technológa auditovanej
spoločnosti z hľadiska ich reálnosti.
V. Ekonomické a environmentálne hodnotenie
Pri environmentálnom hodnotení nie sú veľké problémy, pretoţe vo všeobecnosti povedané, kaţdé
zvýšenie efektívnosti vyuţívania energie, resp. naopak kaţdé zníţenie strát, vedie k niţšej spotrebe
energie, a tým následne aj k ochrane ţivotného prostredia. Relevantným údajom o „výške“ ochrany
ţivotného prostredia je napr. prepočítanie navrhovaných opatrení na úspory vo vypúšťaní oxidu
uhličitého.
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Väčší problém však predstavuje hodnotenie ekonomické. Tu moţno poznamenať, ţe spoločnosti
často ako „reálne“ opatrenia vidia tie, kde doba návratnosti je v najlepšom prípade 2-3 roky.
Pri ekonomickom hodnotení vystupujú do popredia najmä tieto parametre:
- investičné náklady,
- úspora prevádzkových nákladov,
- medziročný rast cien,
- miera znehodnotenia alebo zhodnotenia peňazí počas hodnoteného obdobia (diskontná
miera).
Určenie investičných nákladov a úspor i doby návratnosti je relatívne jednoznačné, pretoţe v čase
realizácie auditu sú k dispozícii priemerné ceny materiálov a energie. Vypočítaná doba návratnosti
sa však môţe líšiť od skutočnosti, pretoţe najmä pri dlhodobých investíciách, kde sa predpokladá
dlhšia doba návratnosti, sa musí brať do úvahy medziročný nárast cien, trend vývoja ekonomiky
Slovenska, inflácia a pod. Priamy vplyv na výsledky ekonomického hodnotenia má tieţ určenie
morálnej a technickej ţivotnosti inštalovaných zariadení, a taktieţ plány rozvoja organizácie.
VI. Optimálny variant súboru opatrení
Výsledkom energetického auditu je návrh rôznych opatrení ako zníţiť spotrebu energie
v spoločnosti. Medzi najčastejšie návrhy patrí: prehodnotenie izolácie budov, vyuţívanie
odpadového tepla, vyuţívanie alternatívnych zdrojov energie, optimalizácia rozvodov stlačeného
vzduchu, efektívnejšie riadenie energeticky náročných zariadení, inštalácia tzv. inteligentného
osvetlenia a pod. Ani pre dve úplne rovnaké spoločnosti však nemusí byť rovnako výhodný ten istý
súbor opatrení – pre jednu organizáciu bude dôleţitejšia výška investícií, pre druhú doba
návratnosti, technická náročnosť investície a pod.
Záver
Úspora energie bude aj naďalej veľmi aktuálna téma. Jedným z riešení, ktoré môţe ukázať
energetický audit, je návrh technických opatrení napr. na vyuţívanie odpadového tepla, výmena
okien, inteligentné osvetlenie a pod. Veľmi významným aspektom je však aj vysoká organizačná
úroveň „šetrenia“ energie priamo zamestnancami podnikov. Častým javom je ponechanie
zapnutého osvetlenia pri odchode z toaliet, prekurovanie miestností a následné vetranie, zapínanie
viacerých spotrebičov, ponechávanie pootvorených dverí na chladiarenských zariadeniach a pod.
Podľa Dahlsveena a Petráša (2003) je energetická spotreba vo väčšine budov o 20 aţ 40 % vyššia,
ako by mala byť pre dosiahnutie poţadovanej kvality vnútornej klímy. Neodmysliteľnou súčasťou
„nápravných“ opatrení zameraných na zniţovanie spotreby energie je preto vzdelávanie a výchova
ľudí (zamestnancov) k šetreniu energie. Ak sa daný aspekt podporí efektívnym technickým
riešením, je moţné vo vysokej miere očakávať významné úspory energie.
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ENERGY MANAGEMENT SYSTEM
Abstract: The main topic of the article is to point onto the new management tools that are focused onto the energetic
audit and energy management. Implementation these tools is based onto willingness or obligation of companies or
persons. The results of analysis are some practical proposals and recommendations how to prepare and to make an
energetic audit.
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Abstrakt: Cieľom príspevku je prezentovanie výsledkov výskumu vnímania kontextov konceptu (trvalo) udrţateľného
rozvoja odborníkmi z rôznych vedných disciplín. Autorky cestou aplikácie pôvodného neštandardizovaného dotazníka
skúmali úroveň všeobecnej orientácie respondentov (odborníkov z akademického prostredia a z praxe, etablovaných
v environmentalistike a ekológii, a psychológov) v problematike udrţateľnosti (dôleţitosť tém, chápanie kľúčových
pojmov, prínos vied, znalosť relevantných dokumentov a inštitúcií), očakávania od psychológie pre vytvorenie trvalo
udrţateľnej spoločnosti a environmentálne hodnoty. Výsledky výskumu poukázali na rozdiely (vrátane štatisticky
významných) medzi skupinami respondentov vo všetkých sledovaných premenných. Poukázali na vnímanie dôleţitosti
sociálno-psychologických aspektov environmentálnych problémov, nutnosť vyvíjať kultivačné nástroje, overovať ich
efektivitu a prakticky prispievať k riešeniu problémov jednotlivcov, skupín a spoločenstiev s celospoločenským
presahom. Na základe teoretických východísk a výsledkov výskumu autorky uvaţujú v rámci environmentálnej
psychológie o sozopsychológii ako o vhodnom koncepte pre aplikáciu psychologických poznatkov v oblasti
environmentálnej praxe, vysokoškolskej prípravy a výskumu.
Kľúčové slová: Kontexty environmentalistiky, koncept trvalo udrţateľného rozvoja, vzťah človeka k ţivotnému
prostrediu, sozopsychológia.

Vedci sa zhodujú v názore na nutnosť systémových zmien a efektívnejšej regulácie fungovania
systému človek – ţivotné prostredie (ŢP), ak má dôjsť k zvráteniu negatívnych trendov vo vývine
ľudskej spoločnosti, známych pod pojmom globálne problémy súčasnosti. Klasickú (a v mnohom
polemickú) definíciu trvalo udrţateľného rozvoja vytvorila v roku 1987 Svetová komisia pre ţivotné
prostredie a rozvoj, podľa ktorej trvalo udrţateľný rozvoj je rozvoj, ktorý uspokojuje potreby súčasnosti
bez ohrozenia moţnosti budúcich generácií uspokojovať svoje vlastné potreby (Brundtland, 1987).
Komplexnejšiu víziu trvalej udrţateľnosti (TU) vytvorili Costanza et al. (1992), ktorí TU chápu ako
vzťah medzi dynamickými ľudskými kultúrno-ekonomickými systémami a medzi väčšími,
dynamickými, avšak pomalšie sa meniacimi ekologickými systémami, v ktorom ľudský ţivot môţe
pokračovať nekonečne, ľudskí jednotlivci sa môţu rozvíjať a ľudské kultúry sa môţu vyvíjať, v ktorom
však dôsledky ľudských aktivít ostávajú v rámci takých hraníc, aby sa nezničila diverzita, komplexnosť
a funkcie ekologického systému, podporujúceho ţivot.
Hoci je psychológia jednou z najmladších vied, psychológovia získali za viac ako storočie
vedeckého úsilia mnoţstvo zásadných poznatkov, ktoré sa stali trvalou a inšpiratívnou súčasťou
intelektuálneho bohatstva ľudstva. Psychológia študuje psychickú reguláciu správania, tj. správanie
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riadené preţívaním (Kováč, 1985). Vysvetľuje mnoho zjavných aj skrytých súvislostí a vzťahov
medzi psychologickými fenoménmi a znepokojujúcim stavom ţivotného prostredia. O ţivotnom
prostredí (environment), pôvodne chápanom úzko ako priestor (súbor všetkých vonkajších podmienok)
obklopujúci jednotlivca či určitú populáciu, sa dnes uvaţuje globálne ako o prostredí celej planéty
(Hartl, Hartlová, 2000). Polemiky okolo určujúceho vplyvu dedičnosti a prostredia na utváranie
jednotlivých psychických kvalít človeka patria k zlatému fondu v dejinách psychologického myslenia.
Psychická realita je v permanentnej komunikácii s prostredím, dochádza k výmene informácií
materiálnej aj nemateriálnej povahy, mnoţstvu transformácií významov a k tvorbe produktov
(výtvorov), včítane sociálnych inštitúcií. Existuje vzájomná funkčná závislosť preţívania, správania
a duchovných výtvorov. Svet (t.j. svoje okolie i seba samého) preţíva človek ako určitý systém
významov, vytvorených predovšetkým ľudskou kultúrou. Podľa toho sa voči tomuto svetu správa
a v istej miere ho tým sám dotvára a pretvára. Psychický jav je podľa Nakonečného (1995) jednotou
javov preţívania a správania, pričom psychika ako systém tvorby a pouţívania významov má
základnú regulatívnu funkciu konania (aktivít, činnosti). Je viac ako symbolické, ţe pojem ţivotné
prostredie sa skôr ako v iných vedných disciplínach objavil v experimentálnej psychológii. Z Gestalt
psychológie sa z pojmu poľa (pôvodne obmedzeného na vnemové pole) rozšíril tento pojem na pole
činnosti, ktoré zahŕňalo vonkajší svet predmetov. V prácach K. Lewina sa na začiatku 20. storočia
objavuje pojem pole ţivotného priestoru, ktoré zahŕňa subjekt a jeho časové a priestorové okolie (Boroš,
1985).
Dosiahnutie trvalej udrţateľnosti sa zdá byť pre preţitie ľudstva na Zemi nevyhnutné, a tým sa
stáva agendou a výzvou pre všetky vedy. Je legitímne pýtať sa v rámci kaţdej vedy, ako je
pripravená podieľať sa na riešení environmentálnych problémov, psychológiu nevynímajúc.
Zamerali sme na zisťovanie ekogramotnosti odborníkov pôsobiacich v ekológii
a environmentalistike a psychológov (v teórii aj v praxi) a na mapovanie oblastí efektívneho vstupu
psychológie do riešenia environmentálnych problémov v transdisciplinárnych tímoch (Halašová,
2007).
Vymedzenie výskumného problému
Tímy z akademického prostredia a z praxe, riešiace problémy ŢP, sú na Slovensku v súčasnosti
takmer výlučne zloţené z prírodovedne a technicky erudovaných odborníkov (Hlavní riešitelia
NSTUR …, 2007) – absentuje teda sociálno-kultúrna a psychologická vedná paradigma vo
vysvetľovaní príčin súčasného nepriaznivého stavu ŢP, a tieţ chápanie jednotlivca ako vedomého
aktéra potrebných zmien v spoločnosti. Moţno predpokladať u odborníkov, poverených riešením
environmentálnych problémov, komplexnú znalosť problematiky trvalo udrţateľného rozvoja
(TUR) resp. trvalo udrţateľnej spoločnosti (TUS)? Sú ich znalosti o predmetoch vied v kontexte
TUR a TUS komplexné, alebo pri interpretácii javov a súvislostí, pri rozhodovaní a výbere
aktivít/opatrení prevaţuje rámec, determinovaný len pôvodnou orientáciou študijného zamerania?
Má orientácia vzdelania (technické, prírodovedné, spoločenskovedné, humanitné) vplyv na rozdiely
v postavení konceptu udrţateľnosti v hodnotovej orientácii, ako významnej motivačnej zloţke
osobnosti?
Ciele výskumu a stanovenie hypotéz
Našim cieľom bolo zistiť u respondentov úroveň všeobecnej orientácie v problematike trvalej
udrţateľnosti (dôleţitosť tém, chápanie kľúčových pojmov, prínos vied, znalosť relevantných
dokumentov a inštitúcií), očakávania od psychológie (reflexiu dôleţitosti kultivácie vzťahu človeka
k ţivotnému prostrediu) a prítomnosť environmentálnych hodnôt v hodnotovej štruktúre. Je
opodstatnené predpokladať špecifický uhol pohľadu odborníkov z rôznych vedných disciplín na
chápanie zloţiek alebo charakteristík ţivotného prostredia, na príčiny súčasného stavu ţivotného
prostredia a na objekty, subjekty a procesy realizácie koncepcie TUR a TUS. Kladenie dôrazu na
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prírodovednú a technickú stránku riešenia environmentálnych problémov nás vedie k oprávnenému
spochybneniu komplexnosti takéhoto pohľadu na agendu TUR a TUS. Domnievali sme sa, ţe
výsledky výskumu môţu prispieť nielen k lepšiemu pochopeniu nazerania odborníkov v rámci
environmentalistiky na koncepciu TUR, ale tieţ k dôkladnejšej teoretickej, praktickej a výskumnej
príprave psychológov vo vysokoškolskej výučbe i v praxi pre participáciu na riešení zloţitých
problémov, spojených s dosahovaním trvalej udrţateľnosti (ţivota, spoločnosti, rozvoja) na
Slovensku.
V súvislosti s výskumnými otázkami a cieľmi výskumu sme stanovili hlavnú hypotézu, rozdelenú
na osem subhypotéz:
Predpokladáme, ţe respondenti z technických, prírodovedných a psychologických vedných disciplín,
z prostredia štátnej správy a mimovládnych organizácií sa signifikantne líšia:
1. v prisudzovaní dôleţitosti témam pre proces TUS,
2. v chápaní pojmov ţivotné prostredie, udrţateľnosť a (trvalo) udrţateľný rozvoj,
3. v uvádzaní vedných disciplín z hľadiska ich prínosu pre TUR,
4. v uchopení rozdielu medzi ochranou a tvorbou ţivotného prostredia a TUR,
5. v uvádzaní moţností psychológie prispieť k procesu TUS,
6. v znalosti významných dokumentov týkajúcich sa TUS,
7. v uvádzaní dôleţitosti inštitúcií pri vytváraní predpokladov a pri realizácii TUS,
8. v environmentálnej hodnotovej orientácii.
Organizácia a priebeh výskumu
Zber výskumných dát sa uskutočnil v čase od septembra 2005 do júna 2006. Dotazník bol
distribuovaný na vybrané pracoviská (90,8 %) alebo posielaný elektronickou poštou (9,2 %).
V prípade elektronickej cesty bol rovnako posielaný respondentmi späť. Získané dáta boli okamţite
spracované podľa vyhodnocovacieho kľúča na základe operacionalizácie premenných. Na štatistickú
analýzu dát bol pouţitý program SPSS. Interpretácia výsledkov na základe tabuliek výsledkov
a vyvodzovanie záverov výskumu bola ukončená v marci 2007.
Opis výskumného výberu
Zvolili sme cielený výber respondentov z pracovísk zameraných na ochranu a tvorbu ţivotného
prostredia (OaTŢP), z univerzít, na ktorých sa vyučuje psychológia a z psychologických pracovísk
v nasledovnom počte respondentov: univerzitné pracoviská, ktoré majú v študijnom programe explicitne
vyjadrenú ekologickú alebo environmentálnu orientáciu a v rámci nich: univerzitné pracoviská
prírodovedného typu, pripravujúce odborníkov pre OaTŢP (50), univerzitné pracoviská technického
typu, pripravujúce environmentalistov (50 respondentov); psychologické pracoviská: univerzitné –
jednoodborové a pedagogické zameranie a odborné pracoviská (50); pracoviská štátnej správy
zaoberajúce sa OaTŢP (úrady ŢP, poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja, SAŢP, ŠOP, CHKO,
CHÚ) (50); mimovládne organizácie (MVO) – nadácie a občianske zdruţenia s environmentálnou
agendou (50). Celkove sme distribuovali 250 dotazníkov, registrovali sme 190 vrátených vyplnených
dotazníkov, čo predstavuje návratnosť 76 % z celkového počtu bez výraznejších disproporcií medzi
jednotlivými oblasťami pôsobenia respondentov. Čo do vekového zloţenia skúmaného súboru
respondentov, najviac bola zastúpená veková kategória 21-30 rokov (46,3 %), väčšinu respondentov
tvorili ţeny (63,2 %), prevládali vysokoškolsky vzdelaní respondenti (85,8 %). Najviac respondentov
bolo z banskobystrického regiónu (48,4 %), druhé najpočetnejšie zastúpenie má bratislavský región
(23,2 %), najmenej respondentov (1,6 %) bolo z trnavského regiónu. Zastúpenie respondentov
z jednotlivých oblastí pôsobenia bolo relatívne vyváţené.
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Pouţitá metóda
Administrovali sme dotazník s názvom „Reflexie trvalo udrţateľného rozvoja spoločnosti“. Úvodná
časť obsahovala informáciu o cieli výskumu a inštrukciu k jeho vypĺňaniu. Hlavná časť pozostávala
z ôsmich poloţiek: v prvej časti bol respondent poţiadaný, aby dal do poradia témy podľa dôleţitosti,
ktorú im prisudzuje vzhľadom na trvalú udrţateľnosť (typ škály so zjavne rovnakými intervalmi), šesť
ďalších poloţiek bolo charakteru voľnej (otvorenej) otázky o pojmoch ţivotné prostredie, udrţateľnosť
a udrţateľný rozvoj, o prínose vied k TU, o moţnostiach psychologie prospieť k TUS, o rozdiele medzi
ochranou a tvorbou ţivotného prostredia (OaTŢP) a TUR, o základných dokumentoch a inštitúciách
relevantných pre TUS. Posledná poloţka vyţadovala bodové ohodnotenie daných výrokov odráţajúcich
antropocentrickú, ekocentrickú, bagatelizujúcu alebo spirituálnu/kozmologickú hodnotovú orientáciu
respondenta (modifikovaný dotazník M. Siegrista, 1996). Záverečná časť mala demografický charakter.
Výsledky a interpretácia
V subhypotéze 1 sme predpokladali, ţe respondenti z technických, prírodovedných
a psychologických vedných disciplín, z prostredia štátnej správy a mimovládnych organizácií sa
signifikantne líšia prisudzovaní dôleţitosti témam pre proces TUS. Rozdiely v chápaní dôleţitosti
predloţených tém pre TUS prezentujeme v tabuľke 1.
Tab 1 Rozdiely v dôleţitosti tém pre TUS
Tab 1 Differences in the topics importance for Sustainable Society
Témy
Technická
a technologická
infraštruktúra
Kultúra
a umenie

Osveta
a médiá

Globalizácia

Ekonomické
prostredie

Rozdiely

Súčet
štvorcov

Priemerný
štvorec

df

Medzi skupinami

87,613

4

21,903

Vo vnútri skupín

647,611

178

3,638

Spolu
Medzi skupinami

735,224

182

26,482

4

6,620

Vo vnútri skupín

765,647

181

4,230

Spolu

792,129

185

Medzi skupinami

29,905

4

7,476

Vo vnútri skupín

900,666

184

4,895

Spolu

930,571

188

Medzi skupinami

36,501

4

9,125

Vo vnútri skupín

935,785

177

5,287

Spolu

972,286

181

Medzi skupinami

53,523

4

13,381

Vo vnútri skupín

982,328

183

5,368

1035,851

187

Spolu

F

Sig.
6,020

,000

1,565

,186

1,527

,196

1,726

,146

2,493

,045

V hodnotení dôleţitosti aspektu technickej a technologickej infraštruktúry pre TUS existuje medzi
skupinami respondentov rozdiel na hladine významnosti pod 0,01, v prípade ekonomického
prostredia ide o hladinu významnosti 0,045. Aj rozdiely týkajúce sa globalizácie, kultúry a umenia
resp. osvety a médií sú výrazné, aj keď nie sú významné. V prípade ostatných tém sme nezistili
výraznejšie rozdiely medzi skupinami respondentov. Subhypotézu 1 môţeme povaţovať za
čiastočne potvrdenú – v prípade technickej a technologickej infraštruktúry a ekonomického
prostredia existujú medzi skupinami respondentov signifikantné rozdiely.
Výchovu a vzdelávanie povaţovali pre TUS za najdôleţitejšiu prírodovedci, za najmenej dôleţitú
respondenti z MVO. Tento výsledok moţno pripísať faktu, ţe v prírodných vedách (hlavne biológia
a chémia) existuje dlhoročná tradícia ekologického vzdelávania v zmysle zvyšovania
informovanosti a rozširovania vedomostí o fyzikálno-chemických a biologických procesoch
prebiehajúcich v prírode. Kvalita ţivotného prostredia je však zhoršovaná činnosťou ľudí, a tak
cieľom výchovy k TUR je okrem poznania biochemických dejov zmena kultúrnych vzorcov výroby
a spotreby (Oskamp, 2002). Človek si osvojuje sociálne normy, hodnoty, postoje a formy
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sociálneho správania prostredníctvom sociálneho učenia (Nakonečný, 1999), špecifického spôsobu
učenia prebiehajúceho v rámci interakcie s inými ľuďmi, edukáciu k TUR v spoločnosti teda moţno
výrazne zefektívniť aplikáciou psychologických teórií a metód sociálneho učenia.
Postojom, hodnotám a správaniu ľudí pripisovali najväčší význam prírodovedci, ktorí uţ majú
skúsenosti s evaluáciou výsledkov ekologickej výchovy (Horká, 2000), kým technici si myslia, ţe
táto téma má najmenší význam. Do odpovedí technikov sa premieta dôraz na technické
a technologické riešenia problémov v ţivotnom prostredí, nie sú pripravovaní počas štúdia na
akceptovanie dôleţitosti práce s ľuďmi. Naopak psychológia ako veda o psychických javoch sa
zaoberá mikrosvetom (psychologickou reguláciou) jednotlivca v makrosvete (ţivotnom prostredí),
ktorý človek spoluvytvára a sám sa v ňom realizuje (Nakonečný, 1995). Psychológovia na základe
výskumu a teórie majú potenciál porozumieť postojom, hodnotám a správaniu ľudí a spolu
s ďalšími odborníkmi z okruhu vied o človeku a spoločnosti vytvárať praktické metódy ich
environmentalizácie.
Legislatívu povaţovali za najdôleţitejšiu prírodovedci, za najmenej dôleţitú technici a psychológovia,
politika sa ukázala ako najdôleţitejšia pre štátnu správu a najmenej dôleţitá pre psychológov. V týchto
výsledkoch sa odráţa rozdielny akcent na ochranársku agendu (legislatíva v ochrane prírody a krajiny),
resp. na politické pozadie rozhodnutí o riešení problémov ŢP na úrovni štátnej správy. Zdá sa, ţe
u psychológov prevláda tradičný pohľad na ich pôsobenie na úrovni klient, pacient – terapeut, znalosť
legislatívy v oblasti školstva a tendencia k apolitickosti.
Respondenti zo štátnej správy povaţovali tému osveta a médiá za kľúčovú, kým pre psychológov
išlo o zanedbateľnú tému. Vo vzťahu k psychológom je tento výsledok znepokojujúci vzhľadom na
nutnosť verejne vyjadrovať závaţné spoločenské problémy a diskutovať aj v médiách
o alternatívach riešení (Hanus, 1997; Oskamp, 2000). Nestor slovenskej psychológie Jurovský
(1958) povaţoval za silný kultivačný nástroj verejnosti osvetu a podrobne rozpracoval teoretické
východiská aj techniky osvetovej práce, dobre vyuţiteľné aj v súčasnosti.
Technickej a technologickej infraštruktúre pripísali najväčší význam respondenti z technických
univerzít (stavovský princíp), respondenti z MVO najmenší – zrejme prevláda dôraz na priamy
kontakt s občanom na lokálnej úrovni.
Ekonomické prostredie vyzdvihli respondenti zo štátnej správy (ide o rozpočtové resp. príspevkové
organizácie), kým respondenti z mimovládnych organizácií, získavajúcich financie z nadácií
a sponzoringu a preferujúcich občiansky princíp v riešení problémov ŢP, túto tému povaţujú za
najmenej dôleţitú.
Kultúru a umenie uprednostnili mimovládne organizácie, kým technici povaţovali túto tému za
nedôleţitú. Výsledky v tomto prípade odráţajú predmet technických vied (neţivá príroda, materiál,
hmotné veci). Respondenti z mimovládnych organizácií vyuţívajú aj umelecké formy pôsobenia na
verejnosť (mítingy, kampane), viac si uvedomujú význam vplyvu skupiny a spoločenstva na
jednotlivca, a tieţ nutnosť vyuţívať kompetencie (kultivovanosť) jednotlivca pri ovplyvňovaní
skupiny a spoločenstva. S týmto moţným vysvetlením korešponduje Hanusovo (1997) uvaţovanie
o kultúre ako o kolektívnej záleţitosti, ktorú stelesňuje jednotlivec; keď kultúra je osobným
výkonom, viaţe sa k človeku, vychádza z bytostnej štruktúry ľudskej prirodzenosti. Záleţitosťou
materiálnej kultúry sú vlastne aj „produkty duchovnej činnosti v zmysle plánov a vymyslených
technologických postupov“ (Nakonečný, 1999, s. 53).
Globalizáciu hodnotili ako najdôleţitejšiu psychológovia, prírodovedci ju povaţovali za najmenej
dôleţitú. Výsledok môţe svedčiť jednak o podhodnotení ostatných tém zo strany psychológov a ich
menšiu orientovanosť v agende TUR, jednak u prírodovedcov o stavovsky negatívne hodnotenie
globalizačných procesov vo vzťahu k degradácii ţivotného prostredia najmä nadnárodnými
korporáciami.
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Chápanie základných pojmov
Respondenti mali vyjadriť svoje chápanie pojmov ţivotné prostredie, udrţateľnosť a udrţatený
rozvoj. Najviac respondentov (35,3 %) povaţuje ţivotné prostredie za časť sveta podporujúcu ţivot,
23,7 % respondentov iba vymenovalo niektoré zloţky ŢP, 21,1 % pokladá ŢP za súbor prírodných
a sociálnych dimenzií. Komplexne, teda ako časť sveta, s ktorou je človek vo vzájomnom pôsobení,
ktorú pouţíva, ovplyvňuje a sám sa jej prispôsobuje, definovalo tento najviac pouţívaný pojem len
8,9 % respondentov, 3,2 % respondentov neodpovedalo alebo pojem nepoznalo. V praxi môţe tento
výsledok znamenať, ţe aj úlohy spojené s riešením problémov v ŢP nie sú spravidla chápané
komplexne, je vynechaný sociálny, a hlavne individuálny aspekt (ako príčina stavu aj aktér riešení).
Pojem udrţateľnosť chápe väčšina respondentov (33,2 %) ako zabránenie degradácii, zachovanie
funkcií a rozmanitosti štruktúry ŢP. Ako ochranu aj zmysle nemennosti prostredia uviedlo 28,4 %
respondentov, 14,7 % ponechalo otázku bez odpovede, resp. uviedlo tautológiu a iba 1,1 % opýtaných
vystihlo význam pojmu. Význam rovnováţneho stavu medzi rozvojom ľudských aktivít a ekologickou
únosnosťou ekosystémov akcentovalo len 4,3 % respondentov. Prevláda teda dôraz na technické,
resp. legislatívne upravenie rozsahu ľudských aktivít (limity, sankcie, ochrana).
Posledným z trojice pojmov bol udrţateľný rozvoj. 27,4 % respondentov ho chápalo v zmysle
zosúladenia potrieb človeka so zachovaním podmienok pre ţivot iných organizmov. Aţ 28,5 %
respondentov ponechalo otázku na tento relatívne frekventovaný pojem bez odpovede, relatívne
presne definovalo pojem len 8,9 % respondentov. Zdá sa, ţe chápanie a vyjadrenie pojmu TUR podľa
oficiálnej definície robilo značné ťaţkosti všetkým respondentom, čo je prekvapujúce hlavne
u odborníkov z ekologickej a environmentálnej akademickej obce a praxe.
V subhypotéze 2 sme predpokladali signifikantné rozdiely medzi skupinami respondentov v chápaní
pojmov ţivotné prostredie, udrţateľnosť a (trvalo) udrţateľný rozvoj. Zaujímali nás rozdiely vo
vystihnutí pojmov, vrátane sociálno-kultúrnej dimenzie, ktorá je v oficiálnych definíciách vyjadrená
(Tab 2).
Tab 2 Rozdiely v chápaní základných pojmov
Tab Differences in understanding of basic concepts
Pojmy
Ţivotné prostredie

Udrţateľnosť

Udrţateľný rozvoj

Rozdiely

Súčet
štvorcov

Priemerný
štvorec

df

Medzi skupinami

11,259

4

2,815

Vo vnútri skupín

333,104

185

1,801

Spolu

344,363

189

Medzi skupinami

1,821

4

,455

Vo vnútri skupín

227,258

185

1,228

Spolu

229,079

189

Medzi skupinami

17,050

4

4,262

Vo vnútri skupín

410,445

185

2,219

Spolu

427,495

189

F

Sig.

1,563

,186

,371

,829

1,921

,109

Z tabuľky vidíme, ţe rozdiely medzi skupinami respondentov nie sú štatisticky významné, hypotéza
2 nie je potvrdená. Existujú však trendy, naznačujúce rozdielne chápanie relevantných
environmentálnych pojmov v ich komplexnosti, teda ako priestoru prieniku a udrţiavania
rovnováhy medzi materiálnou, sociálnou a psychologickou dimenziou. V prípade pojmu ţivotné
prostredie sme zistili najkomplexnejšie chápanie u prírodovedcov, najmenej sa definícii pojmu
priblíţili psychológovia. Kým prírodovedci sa uţ počas štúdia zaoberajú týmto pojmom z rôznych
uhlov pohľadu, psychológovia chápu ţivotné prostredie väčšinou ako sociálne prostredie
a materiálne prostredie je predmetom ich záujmu skôr okrajovo a výlučne vo vzťahu k preţívaniu
a správaniu jednotlivca. Čo sa týka pojmu udrţateľnosť, nezistili sme podstatné rozdiely
v komplexnosti chápania pojmu (vrátane integrovania sociálno-kultúrnej dimenzie), aj keď treba
poznamenať, ţe technici a psychológovia sa viac priblíţili komplexnému chápaniu udrţateľnosti
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ako iné skupiny respondentov. V rámci skupín respondentov sme zistili najkomplexnejšie chápanie
pojmu udrţateľný rozvoj u prírodovedcov, kým mimovládne organizácie sa definícii priblíţili
najmenej.
Prínos vedných disciplín k TUR
V uvádzaní dôleţitosti vied z hľadiska ich konkrétneho prínosu k TUR sme medzi respondentmi
očakávali rozdiely vychádzajúce najmä z prakticky v súčasnosti existujúceho prisudzovania
kompetentnosti prírodným a technickým vedám pri riešení environmentálnych problémov. Zo všetkých
respondentov uviedlo najviac (23,3 %) disciplíny z okruhu aplikovaných vied o ŢP, 22,0 %
respondentov vedy o kultúre a spoločnosti, vedy o ţivej a neţivej prírode uviedlo 15,0 % a
ekonomické vedy 13,5 % opýtaných. Právne vedy povaţuje za ako prínosné 7,7 % a technické vedy
7,2 % respondentov. Za vedu z najväčším prínosom k TUR označili respondenti ekológiu (43,7 %)
a z konkrétnych prínosov uviedlo 22,6 % teóriu ekologickej krízy. Ako druhú najprínosnejšiu vedu
označili respondenti ekonómiu 28,9 % (21,1 % tu uviedlo ako konkrétny prínos štúdium
ekonomických nástrojov pre TUR). Na tretie miesto, čo do prínosnosti k TUR, umiestnili
respondenti psychológiu. Psychológiu ako prínosnú vedu pre TUR uviedlo 25,3 % všetkých
respondentov, pričom za najväčší jej prínos povaţujú vplývanie na jednotlivca a skupinu. Respondenti
vidia však prínos psychológie aj v práci s verejnosťou, v aplikácii teórie osobnosti na pochopenie
príčin správania a vo výskume preţívania a správania človeka.
Environmentalistika bola uvedená ako prínosná u 19,5 % respondentov, a to hlavne v oblasti teórie
o dopade ľudských aktivít na ŢP (10,5 % respondentov). Pedagogiku uviedlo 16,3 % respondentov
s jej najväčším prínosom v oblasti výchovy detí a mládeţe k šetrnému správaniu v ŢP (13,2 %),
sociológia bola uvedená u 14,7 % a biológia u 14,2 % opýtaných bez výraznejšie vyjadreného
konkrétneho prínosu.
Subhypotéza 3 znela, ţe medzi skupinami respondentov predpokladáme rozdiel v uvádzaní vedných
disciplín z hľadiska ich prínosu pre TUR, významné rozdiely medzi respondentmi sme nezistili,
hypotéza 3 nebola potvrdená. Najväčší rozdiel medzi skupinami respondentov bol zaznamenaný
v prípade vied o spoločnosti a kultúre (hladina významnosti 0,078) a aplikovaných vied o ŢP (0,158), čo
by mohlo naznačovať trendy v rozdieloch chápania prínosu okruhu týchto vied k TUR medzi skupinami
respondentov.
Vedy o ţivej a neţivej prírode a vedy o spoločnosti a kultúre boli najviac volené respondentmi zo
štátnej správy, najmenej z MVO. Technické vedy najviac uvádzali technici, najmenej respondenti zo
štátnej správy. Aplikované vedy o ŢP najviac uvádzali respondenti z MVO, najmenej z prostredia
štátnej správy, ekonomické vedy najviac prírodovedci, najmenej technici a psychológovia. Právne
vedy povaţovali za najviac prínosné respondenti zo štátnej správy, za najmenej prínosné
psychológovia a respondenti z MVO.
Keď vychádzame z porovnania výsledkov v témach uvádzaných skupinami respondentov ako dôleţité
pre TUS a uvádzaním prínosnosti vied pre TUR, respondenti z rôznych oblastí nechápu (s výnimkou
technikov, kde je zreteľný stavovský princíp) prepojenosť tém reflektovaných ako dôleţitých pre proces
vytvárania TUS s predmetmi a cieľmi vied. Výsledok svedčí o menšom uvedomovaní si súvislostí
medzi trvalo udrţateľným rozvojom a trvalo udrţateľnou spoločnosťou – ako podmienkou sine qua non
pre naplnenie koncepcie TUR. Ide tieţ o značnú vzájomnú neznalosť predmetov vied, cieľov a metód,
čo môţe značne komplikovať spoluprácu uţ na multidisciplinárnej úrovni, kým interdisciplinárny a
transdisciplinárny prístup v riešení environmentálnych problémov môţe byť aţ znemoţnený.
Rozdiel vo vnímaní pojmov ochrana a tvorba ŢP a TUR
V subhypotéze 4 sme predpokladali signifikantné rozdiely medzi skupinami respondentov
v uchopení rozdielu medzi ochranou a tvorbou ţivotného prostredia a trvalo udrţateľným rozvojom.
Výsledky ilustruje tabuľka 3.
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Tab 3 Rozdiely v chápaní Ochrany a tvorby ţivotného prostredia a Trvalo udrţateteľného rozvoja
Tab 3 Differences in understanding between Protection and Environmental Management
and Sustainable Development
Rozdiel

Súčet štvorcov

Priemerný štvorec

df

Medzi skupinami

29,821

4

7,455

Vo vnútri skupín

384,732

185

2,080

Spolu

414,553

189

F

Sig.
3,585

,008

Z tabuľky 3 je zrejmé, ţe rozdiel medzi skupinami respondentov je signifikantný na hladine
významnosti 0,008, čo znamená potvrdenie subhypotézy 4. Prírodovedci najlepšie vystihli rozdiel
medzi uvedenými pojmami, potom nasledujú technici, respondenti zo štátnej správy, psychológovia
a respondenti z mimovládnych organizácií, ktorí vystihli rozdiel najmenej. Domnievame sa, ţe je
dôleţité rozlišovať medzi OaTŢP a TUR. Slovné spojenie „ochrana a tvorba ţivotného prostredia“
vyjadruje len jeden (ochranársky) aspekt udrţateľnosti (známy pod angl. pojmom conservation), kým
„trvalo udrţateľný rozvoj“ akcentuje nielen ochranárske (ekologické), ale aj environmentálne,
ekonomické, sociálne a kultúrne aspekty pri riešení problémov ţivotného prostredia, súvisiace
s rozvojom (kultiváciou) spoločnosti a ľudí (angl. výraz development).
Moţnosti psychológie prispieť k vytvoreniu trvalo udrţateľnej spoločnosti
Uţ sme uviedli zistenie, ţe respondenti uvádzajú prínos psychológie k TUR v nasledovných oblastiach:
1) vplývanie na jednotlivca a skupinu, 2) práca s verejnosťou – výchova a osveta, 3) aplikácia teórie
osobnosti na pochopenie príčin správania a 4) výskum preţívania a správania človeka. 84,7 %
respondentov uviedlo v nejakom zmysle moţnosti psychológie prispieť k vytvoreniu TUS. Takmer
polovica (42,1 %) z respondentov, ktorí uviedli nejaký prínos, povaţuje psychológiu za efektívnu
v oblasti praktického ovplyvňovania preţívania a správania jednotlivcov a skupín smerom
k udrţateľnosti. Zo všetkých respondentov uviedlo 18,4 % moţnosť vysvetľovať príčiny súčasného
stavu ŢP na základe psychologickej teórie a riadiace, koncepčné pôsobenie psychológov
v spoločnosti, kým výskum príčin a moţností zmeny človeka a spoločnosti v oblasti psychológie vidí
len 5,8 % respondentov.
Podľa subhypotézy 5 sme predpokladali signifikantný rozdiel medzi skupinami respondentov
v uvádzaní moţností psychológie prispieť k TUS. Významné rozdiely medzi respondentmi sme
nezistili – subhypotéza 5 nebola potvrdená. U všetkých odpovedajúcich respondentov však existujú
signifikantné rozdiely na hladine významnosti 0,01 medzi uvádzanými moţnosťami psychológie
prispieť k TUS (Tab 4).
Tab 4 Moţnosti psychológie prispieť k TUS
Tab 4 Possibilities of the psychology to contribute to Sustainable Society
Moţnosti
1. Praktické ovplyvňovanie preţívania
a správania jednotlivcov
2. Vysvetľovanie príčin súčasného stavu
ŢP na základe psychologickej teórie
3. Riadiace, koncepčné pôsobenie
v spoločnosti v zmysle TUR a TUS
4. Výskum príčin a moţností zmeny
človeka a spoločnosti
Spolu
Bez odpovede
Celkom

Počet odpovedí

Súčet štvorcov

80

39,25

35

0,68

35

0,68

11

21,25

161

61,88

Sign.
0,01

29
190

Ako vidieť z tabuľky, všetci respondenti povaţujú psychológiu za schopnú najvýznamnejšie
prispieť k TUS praktickým ovplyvňovaním preţívania a správania jednotlivcov. Oblasť
vysvetľovania príčin súčasného stavu ŢP na základe psychologickej teórie povaţujú respondenti
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spolu s riadiacim, koncepčným pôsobením v spoločnosti za rovnako dôleţité oblasti vstupu
psychológie do TUS. Relatívne najmenej respondentov uvaţuje o moţnostiach psychológov prispieť
k TUS výskumom moţností zmien správania sa (konania) človeka a ich dopadom na spoločnosť.
Svedčí to o podcenení úlohy výskumu, a tým aj vytvárania konceptuálnych rámcov, teórií, vrátane
teórie o formovaní trvalo udrţateľnej spoločnosti. Nemoţno súhlasiť s moţným posúvaním
psychológov do role manipulátorov preţívania a správania jednotlivcov a skupín bez výskumného
overovania cieľov a efektov ovplyvňovania psychiky. Intervencie psychológov sú ţiadané napr.
v reklame, za účelom utváranie názorov, postojov a zvyklostí, vedúcich k ţiaducemu spotrebiteľskému
správaniu, ktoré však nemusí byť (a mnohokrát ani nie je) v záujme spotrebiteľa a iba okrajovo (pokiaľ
vôbec) berie do úvahy stav ţivotného prostredia. Výber vedeckých cieľov a postupov z hľadiska
kultivačného (formatívneho) pôsobenia je záleţitosťou tak teoreticko-metodologickej ako aj
filozoficko-etickej orientácie psychológa, a mal by byť zreteľne vyjadrený pred vstupom do
riešiteľských tímov. V rámci environmentálnej psychológie existuje viacero rovín skúmania
interakcie medzi človekom a prostredím. Štruktúru environmentálnej analýzy vzťahu človek –
prostredie rozpracovala Naništová (1998) na úrovni: definovania základných problémov vzťahu
človek – prostredie, psychologických procesov a riadenia a kontroly ekosystému. Mesárošová a
Naništová (1993) rozpracovali stimulátory rozvoja environmentálneho uvedomenia a formy a metódy
environmentálnej výchovy v biodromálnom rozmere.
Znalosť dokumentov o trvalo udrţateľnej spoločnosti
Na otázku týkajúcu a významných dokumentov, týkajúcich sa udrţateľného rozvoja spoločnosti,
odpovedalo 64,2 % všetkých respondentov. Celosvetovo platné dokumenty uviedlo 56,3 % opýtaných,
23,2 % uviedlo národné dokumenty SR a 10,0 % zákony SR. Celkovo sú najviac známe dokumenty
OSN ako Agenda 21, EIA, medzinárodné dohovory (o biologickej diverzite, Kjótsky protokol, o zmene
klímy apod.), národné dokumenty SR (NSTUR, Environmentálny akčný plán apod.) a zákony SR (o
ochrane prírody a krajiny, o posudzovaní vplyvov činností na ŢP a pod.).
V subhypotéze 6 sme predpokladali signifikantný rozdiel medzi skupinami respondentov v znalosti
významných dokumentov týkajúcich sa TUS. Výsledky uvádzame v tabuľke 5.
Tab 5 Rozdiely v uvádzaní dokumentov o TUS
Tab 5 Differences in indication of documents about Sustainable Society
Dokumenty
Celosvetovo
platné

Národné SR

Rozdiel

Súčet
štvorcov

Priemerný
štvorec

df

Medzi skupinami

3,736

4

,934

Vo vnútri skupín

43,006

185

,232

Spolu

46,742

189

Medzi skupinami

1,929

4

,482

Vo vnútri skupín

31,881

185

,172

Spolu

33,811

189

Spolu

2,953

189

F

Sig.

4,018

,004

2,799

,027

Tabuľka ilustruje významné rozdiely medzi skupinami v prípade celosvetovo platných dokumentov
a národných dokumentov SR. V obidvoch prípadoch uvádzali prírodovedci najviac dokumentov
z týchto kategórií, kým najmenej dokumentov uvádzali psychológovia. Subhypotézu 6 môţeme
pokladať v tomto zmysle za čiastočne potvrdenú. Aţ 35,8 % všetkých respondentov neuviedlo
ţiadny dokument relevantný pre oblasť ţivotného prostredia a udrţateľnosti. Do výsledkov sa
zrejme premietla väčšia informovanosť prírodovedne erudovaných respondentov (environmentálna
legislatíva tu tvorí dôleţitú zloţku študijných programov), a tieţ nutnosť poznať relevantné
dokumenty a pouţívať ich v praxi štátnej správy a MVO. V štúdiu psychológie príprava
v environmentálnej legislatíve (alebo legislatíve vôbec?) takmer úplne chýba. Podobne ako v iných
oblastiach psychologickej praxe, aj v prípade environmentálnej legislatívy, je nevyhnutná znalosť
základných dokumentov na celosvetovej, európskej, národnej aj lokálnej úrovni. Slabšia orientácia
www.fpv.umb.sk/kat/kzp/
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psychológov v predmetnej legislatíve sťaţuje ich beţnú participáciu na riešení väčšiny problémov
v ţivotnom prostredí, ktoré sú v zahraničí uţ doménou environmentálnej psychológie, ako proces
EIA (moderovanie, mediácia), deklarovanie environmentálnej politiky organizáciami, uplatňovanie
spoločenskej zodpovednosti organizácií, zavádzanie EMS (SEM, systém environmentálneho
manaţérstva), posudzovanie sociálnej únosnosti, krízová intervencia v prípade prírodných
a človekom spôsobených katastrof a pod.
Účasť inštitúcií v procese vytvárania TUS
Na otázku o dôleţitosti účasť inštitúcií (organizácií, subjektov) pri vytváraní predpokladov a pri
realizácii udrţateľného rozvoja spoločnosti sa štátna správa SR objavila medzi relevantnými
inštitúciami u 71,6 % respondentov, školské inštitúcie u 71,6 %, mimovládne organizácie u 29,5 %,
samospráva u 20,0 %. Iné inštitúcie (rodina a príbuzní, obchod, doprava, susedia, komunity) uviedlo
37,4 %, všetky inštitúcie 11,1 % a celosvetové inštitúcie 10,5 % respondentov.
Subhypotéza 7 sa týkala signifikantnosti rozdielov medzi skupinami respondentov v súvislosti
s dôleţitosťou inštitúcií pre dosiahnutie trvalo udrţateľnej spoločnosti. Nezistili sme signifikantné
rozdiely medzi skupinami respondentov, subhypotéza 7 sa nepotvrdila. Zjavne však existujú isté
trendy v uvádzaní inštitúcií relevantných pre TUS podľa skupín respondentov. Prírodovedci uviedli
najviac relevantných celosvetových, európskych, školských aj samosprávnych inštitúcií, technici
najviac inštitúcii v kategórii rôzne: rodina a príbuzní, obchod, doprava, susedia, komunity.
Respondenti zo štátnej správy uviedli najviac inštitúcií z okruhu mimovládneho sektora, respondenti
z MVO zas z inštitúcií na samosprávnej úrovni. Prírodovedne erudovaní respondenti sú viac
pripravení uţ z vysokoškolského prostredia orientovať sa v environmentálnych kompetenciách
inštitúcií. Pracovníci štátnej správy prekvapujúco povaţujú za kompetentné mimovládne organizácie,
čo však môţe svedčiť o uvedomovaní si ťaţkostí s vlastným dosahom na tvorbu verejnej mienky aj
o účelovom podhodnotení významu vytvárania trvalo udrţateľnej spoločnosti. Pracovníci MVO
pôsobia viac na lokálnej úrovni, a preto môţu pokladať za rozhodujúce práve samosprávne inštitúcie.
Psychológovia uvádzali v porovnaní s ostatnými skupinami respondentov priemerný počet inštitúcií.
Environmentálne hodnoty
V modifikovanej verzii Siegristovho dotazníka priraďovali respondenti bodovú hodnotu predloţeným
tvrdeniam, ktoré predstavovali ekocentrické, antropocentrické, spirituálne/kozmologické alebo
bagatelizujúce tendencie. V oblasti environmentálnych hodnôt moţno vo všeobecnosti
u respondentov konštatovať najväčší súhlas so spirituálne znejúcimi výrokmi, nasledujú ekologické
výroky, antropologická orientácia a najväčší nesúhlas je evidentný s bagatelizujúcimi tvrdeniami.
Konkrétne výrok: Zem je hodná zvláštnej ochrany preto, ţe je to jedinečná planéta vo vesmíre získal
úplný súhlas u 50,5 % respondentov. Výrok: Príroda je hodnotná, vzácna sama o sebe získal úplný
súhlas u 66,3 % opýtaných. U výroku: Je pre mňa ťaţké zaoberať sa problémami ŢP sme
zaregistrovali nesúhlas u 62,1 % respondentov a s výrokom: Najlepší aspekt recyklácie je to, ţe
dochádza k úspore peňazí nesúhlasilo 66,3 %.
Subhypotéza 8 sa týkala signifikantnosti rozdielu medzi skupinami respondentov v oblasti
environmentálnych hodnôt. Výsledky uvádzame v tabuľke 6.
Tab 6 Environmentálne hodnoty
Tab 6 Environmental values
Poloţka / hodnota
V otázkach interpretácie globálnych problémov ako klčovanie pralesov a ozónová diera
ľudia často preháňajú /bagatelizujúca
Nemám pocit, ţe úbytok prírodných zdrojov je taký tragický, ako sa hovorí
/bagatelizujúca
Nestarám sa o problémy ţivotného prostredia /bagatelizujúca
www.fpv.umb.sk/kat/kzp/
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Jedným z najdôleţitejších dôvodov ochrany prírody je preţitie ľudstva
/antropocentrická
Najlepší efekt recyklácie je, ţe dochádza k úspore peňazí /antropocentrická
Ochrane prírody je prikladaná prehnane veľká a neprimeraná dôleţitosť /bagatelizujúca
Treba udrţiavať prírodné zdroje, aby bolo moţné zachovať vysokú kvalitu ľudského
ţivota /antropocentrická
Najdôleţitejším dôvodom ochrany prírody je zaistenie vysokého ţivotného štandardu
pre človeka /antropocentrická
Najhoršie na klčovaní pralesov je, ţe dochádza k ničeniu cenných zdrojov surovín
/antropocentrická
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0,003
0,003
0,044
0,000
0,001
0,002

Z tabuľky vidíme, ţe signifikantné rozdiely medzi skupinami respondentov sa vyskytujú
v poloţkách predstavujúcich antropocentrické a bagatelizujúce prístupy k hodnote „environment“.
Subhypotézu 8 môţeme pokladať za čiastočne potvrdenú. Ide skôr o rozdiel na póle nesúhlasu
s tvrdeniami bagatelizujúceho a antropocentrického typu ako v sile súhlasu s ekocentrickými
a spirituálno-kozmologickými tvrdeniami. Hodnotenie poloţiek sýtených ekocentricky alebo
spirituálno-kozmologicky nepreukázalo signifikantné rozdiely medzi skupinami respondentov.
Medzi skupinami respondentov sme nezistili signifikantný rozdiel ani v prípade trsov tvrdení
s ekocentrickým, antropocentrickým, bagatelizujúcim a spirituálno-kozmologickým akcentom.
Domnievali sme sa, ţe ekologicky a environmentálne erudovaní respondenti, pôsobiaci
v inštitúciách zodpovedných za smerovanie k udrţateľnosti, budú významne preferovať ekologické
a spirituálne hodnoty. Moţno teda konštatovať, ţe samotné prírodovedne a technicky orientované
vzdelávanie nepodmieňuje zmenu v egocentrickom a účelovom posudzovaní sveta a vnímaní sveta
ako sveta moţností pre vlastnú sebarealizáciu (v zmysle ekologickej teórie vytvárania dojmu
a atribučných teórií). Psychologické teórie potvrdzujú, ţe bez „zainteresovania“ má človek problém
citovo si osvojiť aj väčšie ľudské spoločenstvá, stojace za regiónom (štát, kontinent, svet, kozmos)
(Vander Zanden, 1987), citové osvojenie si subhumánnych (biotických, a hlavne abiotických)
foriem stvorení sa nezaobíde bez špeciálne štrukturovaného a graduovaného kultivačného
(výcvikového, tréningového) programu vrátane osvety (napr. aj Tomaškinová, 2010).
Z psychologických teórií zosilnených výsledkami výskumov v poslednom desaťročí vieme, ţe proces
kultivácie hodnotového systému človeka má dlhodobejší charakter, pričom treba rátať s tým, ţe niektoré
hodnoty sú rezistentné voči zmene (otázkou ďalších výskumov je identifikácia týchto hodnôt). Hoci je
poţiadavka od základu rekonštruovať hodnotový systém zreteľne deklarovaná v koncepcii TUR,
psychológovia vedia o úlohe kultúrnych vzorcov v existencii protirečivosti medzi proklamovanou
hodnotovou hierarchiou a hodnotovou úrovňou praktických cieľov konania človeka (Hermannová,
Mesárošová, 1996), a tieţ o súčasných tendenciách, hlavne u mladých ľudí, klásť väčší dôraz na
individualistické hodnoty (Hnilica, 2001).
Diskusia a závery
Významné rozdiely medzi skupinami respondentov v témach dôleţitých pre vytvorenie TUS boli
zistené v chápaní technickej a technologickej infraštruktúry (najväčší význam tejto téme pripísali
respondenti z technických univerzít) a ekonomického prostredia (vyzdvihli ju respondenti zo štátnej
správy). Moţno uvaţovať o silnom stavovskom (rezortnom) princípe v riešení súčasných
problémov ţivotného prostredia, o reflexiu spásonosnosti technologických postupov, ako tieţ
upozorňuje Oskamp (2000; 2002). Štátna správa je vo svojej činnosti výrazne limitovaná
finančnými prostriedkami, čo sa zrejme premieta do preferovania ekonomických nástrojov pre
vytvorenie TUS respondentmi z prostredia štátnej správy. Prírodovedne a technicky vzdelaní
odborníci tvoria v environmentalistike výraznú väčšinu, nevyhnutnosť interdisciplinarity aţ
transdisciplinarity v novej vede o ţivotnom prostredí je síce vyjadrená, nie je však prakticky
podporovaná – ani napr. v grantových schémach, všade sa dodrţiava diferenciácia odborov (dôraz
na disciplinaritu, maximálne ide o multidisciplinaritu).
www.fpv.umb.sk/kat/kzp/
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Všetci respondenti pokladali v súvislosti s trvalo udrţateľnou spoločnosťou za najdôleţitejšie témy
výchovu a vzdelávanie a postoje, hodnoty a správanie sa ľudí. Psychológovia povaţovali za
najdôleţitejšiu tému v kontexte TUS globalizáciu a za nepodstatnú tému osveta a médiá, čo svedčí
o ich menšej orientácii v environmentálnej agende.
Rozdiely medzi skupinami respondentov v chápaní pojmov ţivotné prostredie, udrţateľnosť a
(trvalo)udrţateľný rozvoj sa neukázali ako štatisticky významné. Na úrovni deskriptívnej štatistiky sme
zistili najkomplexnejšie chápanie pojmu „ţivotné prostredie“ (tá časť sveta, s ktorou je človek vo
vzájomnom pôsobení, ktorú pouţíva, ovplyvňuje a sám sa jej prispôsobuje) u prírodovedcov,
najmenej sa oficiálnej definícii pojmu priblíţili psychológovia. V prípade pojmu „trvalá udrţateľnosť“,
v ktorom najzreteľnejšie vystupuje vyváţenosť komponentov (environmentálny, sociálny, ekonomický)
systému a procesu, sa psychológovia spolu s technikmi najviac priblíţili jeho komplexnému chápaniu.
Pojem „trvalo udrţateľný rozvoj“ najkomplexnejšie vystihli prírodovedci, najmenej respondenti z MVO.
Zistenie nesignifikantnosti rozdielov medzi skupinami respondentov v tomto bode je azda najviac
prekvapujúce, pretoţe minimálne od skupín odborníkov pôsobiacich na environmentálne zameraných
univerzitách (ak nie od odborníkov v praxi) sme očakávali komplexnú znalosť základných pojmov,
v zmysle vystihnutia všetkých dimenzií, resp. pilierov (environmentálny, sociálny, ekonomický, rozvoj
človeka). Je namieste otázka, či moţno realizovať myšlienky TUR a TUS pri čiastkovom chápaní
základných pojmov (a teda aj koncepcií) s podcenením ich psycho-sociálneho rozmeru.
Predpokladali sme rozdiel medzi skupinami respondentov v uvádzaní vedných disciplín z hľadiska
ich prínosu pre TUR, táto hypotéza sa však nepotvrdila. Najväčší rozdiel medzi skupinami
respondentov evidujeme v prípade aplikovaných vied o ŢP a vied o spoločnosti a kultúre, pričom tieto
vedy boli všetkými respondentmi označené ako najviac prínosné v procese dosahovania TUR.
Stavovské inklinovanie k vede, v rámci ktorej respondent pôsobí, sme zistili len u respondentov
z technických univerzít. Dôraz na aplikované vedy o ŢP a vedy o spoločnosti a kultúre je
pozoruhodný a svedčí o uvedomovaní si dôleţitosti sociálno-kultúrneho kontextu koncepcie trvalej
udrţateľnosti všetkými respondentmi. (Potom je ale nepochopiteľný vznik tímov riešiacich
problematiku TUR bez výrazného zastúpenia vied o spoločnosti a kultúre.) Psychológia bola po
ekológii a ekonómii všetkými respondentmi najviac konkrétne označená ako najviac prínosná pre
TUR, s explicitne uvádzanými oblasťami: vplývanie na preţívanie a správanie jednotlivca, aplikácia
teórie osobnosti na pochopenie príčin správania, výskum preţívania a správania človeka a práca
s verejnosťou vo výchove a osvete.
Medzi skupinami respondentov sme zistili signifikantný rozdiel medzi pojmami ochrana a tvorba
ţivotného prostredia a trvalo udrţateľný rozvoj. Dynamický, rozvojový a integratívny rozmer
pojmu TUR najlepšie vystihli prírodovedci, kým psychológovia sa v tejto terminológii orientujú
slabo.
Pokiaľ ide o vnímanie moţností psychológie celkovo prispieť k vytvoreniu TUS, nezistili sme
významné rozdiely medzi skupinami respondentov. U všetkých odpovedajúcich respondentov však
existujú signifikantné rozdiely medzi uvádzanými moţnosťami psychológie prispieť k TUS. Tieto
zistenia patria ku kľúčovým, pretoţe respondenti relatívne komplexne pomenovali odborný
potenciál psychológie pre vstup do realizácie koncepcie trvalej udrţateľnosti v spoločnosti. Všetci
respondenti povaţujú psychológiu za významne najviac schopnú prispieť k TUR praktickým
ovplyvňovaním preţívania a správania jednotlivcov. Psychológia študuje metódy medziľudského
ovplyvňovania, disponuje teóriou a výskumnými zisteniami. Vzťah človeka k subhumánnym
komponentom ţivotného prostredia predpokladá značné sebapoznanie a konštruktívne medziľudské
vzťahy vrátane komunikácie. K najviac prepracovaným metódam navodzovania pozitívnej zmeny a
sebarozvoja patrí sociálnopsychologický výcvik, chápaný ako cesta „k rozvoju a kultivácii
sociálnych spôsobilostí, ktoré sú potrebné pre adekvátne sociálne interakcie a komunikáciu“
(Komárková et al., 2001, s. 23). Príprava jednotlivcov na facilitovanie pozitívnej zmeny
v spoločnosti znamená získanie spôsobilostí primerane vnímať, hodnotiť a zvládať predovšetkým
osobné problémy, hlboké poznanie rôznych súvislostí, spôsobujúcich súčasný stav ţivotného
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prostredia (materiálneho, sociálneho, spirituálneho) (Senge et al., 2004). Kultivátori, rovnako ako tí,
ktorí sa správajú spôsobom nekompatibilným s koncepciou trvalej udrţateľnosti, majú
porovnateľný psychologický potenciál, formovaný však rôzne kontextom danej (sub)kultúry.
Ďalšími oblasťami vstupu psychológie do vytvárania TUS sú podľa respondentov: vysvetľovanie
príčin súčasného stavu ŢP na základe psychologickej teórie a riadiace, koncepčné pôsobenie
v spoločnosti. Zviditeľňovanie psychologických poznatkov cestou osvety je v súčasnosti málo
rozpracovávanou oblasťou. Podľa Dianišku (1996, s. 182) by psychológia „... mala venovať zvýšenú
pozornosť rôznorodosti a bohatosti foriem vlastnej osvetovej práce a vysokej účinnosti ich
pôsobenia na psychiku človeka“. Psychológia má potenciál oveľa širšie intervenovať v populácii
ako v oblasti preţívania a správania indivídua. Klímová (2006, s. 5) zdôrazňuje práve skupinovú
analýzu, kde „je základnou jednotkou záujmu a starostlivosti ľudská skupina vrátane veľkej
spoločnosti“. Môţeme tieţ uvaţovať s Dreikursom a Greyom (1997) o prirodzených dôsledkoch
ako následkoch neudrţateľného trendu v správaní ľudstva, ktoré sú v niektorom stupni nezlučiteľné
s ţivotnými podmienkami. Pre zloţitosť dejov, prebiehajúcich v ţivotnom prostredí v histórii, nie je
mnohokrát ani počas celého ţivota človeka moţné postrehnúť také markantné zmeny v ţivotnom
prostredí, ktoré by neboli zlučiteľné s jeho ţivotom (s výnimkou katastrof prírodných alebo
spôsobených ľuďmi ako vojny, priemyslové havárie atď.). Logické dôsledky ľudia vnímajú lepšie,
lebo vyjadrujú realitu sociálneho poriadku, vzťahujú sa na správanie, neobsahujú ţiadny prvok
morálneho úsudku, týkajú sa toho, čo sa stane teraz. V súvislosti so súčasným stavom ţivotného
prostredia a ľudstva by išlo o pragmatické vyhodnotenie dôsledkov všetkých moţných
odhadnuteľných následkov činnosti konkrétnych ľudí v konkrétnych podmienkach. Dostupné
analýzy týkajúce sa okolností dosiahnutia trvalej udrţateľnosti dosť presne vyjadrujú nutné kroky
v najrôznejších oblastiach ţivota ľudskej populácie. Zdá sa však, ţe logické dôsledky nie sú pre
pragmaticky uvaţujúceho jednotlivca ani dostatočne odstrašujúce ani dostatočne atraktívne.
Formovanie vedomia verejnosti vyţaduje náročný kultivačný program od premyslenej
argumentácie po poskytovanie nasledovaniahodných príkladov.
Najmenej opýtaných povaţovalo za dôleţitý psychologický výskum príčin a moţností zmeny človeka
a spoločnosti. V študijných programoch odborov zameraných na ţivotné prostredie na Slovensku
(na rozdiel napr. od ČR, kde existuje štúdium humanitnej environmentalistiky) takmer nie sú
zastúpené disciplíny o človeku a spoločnosti, a ak sa vyučujú, málokedy sú povinné a sú hodnotené
minimom kreditov (čo zniţuje ich váţnosť u študentov). Minimálne pre environmentálnych
psychológov by malo byť toto zistenie impulzom pre odbornú diskusiu v médiách (časopisy,
zborníky, učebnice) o transdisciplinarite vo výskume vzťahov človek – ţivotné prostredie, aj pre
širšiu popularizáciu výsledkov psychologických výskumov v spoločnosti.
K ďalším zisteniam patria významné rozdiely medzi skupinami respondentov v prípade znalosti
dokumentov relevantných pre TUS v oblasti celosvetovo platných dokumentov a národných
dokumentov SR. V obidvoch prípadoch uvádzali prírodovedci najviac dokumentov z týchto kategórií
a psychológovia najmenej. Zdá sa, ţe oblasť legislatívy týkajúcej sa trvalej udrţateľnosti je
u psychológov najslabším miestom ekogramotnosti.
Rozdiely medzi respondentmi v oblasti dôleţitosti inštitúcií pre dosiahnutie trvalo udrţateľnej
spoločnosti nie sú signifikantné. Najviac respondentov uviedlo inštitúcie štátnej správy SR
a školské inštitúcie. V povedomí odbornej verejnosti rezonuje štátna environmentálna politika
a environmentálna agenda v programovom vyhlásení vlád a v poslednom desaťročí sa vţil pojem
environmentálna výchova. Psychológovia uviedli priemerné mnoţstvo inštitúcií všetkých kategórií
s výnimkou európskych inštitúcií, ktorých uviedli najmenej zo všetkých skupín respondentov.
V oblasti environmentálnych hodnôt sme predpokladali signifikantné rozdiely medzi skupinami
respondentov. Ak hodnoty chápeme ako kultúrne cenené preferencie nejakej veci alebo ľudí, inštitúcií
alebo nejakého druhu správania (Čačka, 1997), oprávnene sme sa mohli domnievať, ţe u odborníkov
v environmentalizme (na rôznych postoch v spoločnosti) bude prevládať ekocentrický akcent.
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Cervinka (1996) zistila rozdielnosť ekologických hodnotových orientácií a stratégií riešenia
problémov v rôznych vzorkách populácie (priemyselníci, politici, obyvateľstvo vo všeobecnosti,
ochrancovia ţivotného prostredia). Rovnako Mesásošová (1995) a Siegrist (1996) zistili rôzne
hodnotové orientácie medzi študijnými, resp. profesnými skupinami, pričom prírodovedci, ochranári
(ekológovia) mali signfikantne vyššie skóre v ekocentrickom trse hodnôt a najniţšie
„bagatelizačné“ skóre. V našom výskume sme zistili signifikantné rozdiely medzi skupinami
respondentov len v poloţkách predstavujúcich antropocentrické a bagatelizujúce orientácie. Na
úrovni deskriptívnej štatistiky moţno rozoznať u prírodovedcov spirituálno-kozmologický
a ekocentrický akcent, u MVO antropocentrický, u respondentov zo štátnej správy akcent
bagatelizujúci. Psychológovia rovnako ako technici neinklinovali k niektorému z uvedených typov
hodnotenia environmentu. Zdá sa, ţe vedci a odborníci v environmentalistike nie sú hodnotovo
výrazne pozitívne ekocentrickí, resp. spirituálno-kozmologickí, skôr výraznejšie negatívne
posudzujú bagatelizačné a antropocentrické tendencie v nakladaní so ţivotným prostredím.
Z hľadiska kultivácie vzťahu človeka k ţivotnému prostrediu je však ţelanejšie (konštruktívnejšie)
pozitívne hodnotenie objektu kultivácie ako negatívne posudzovanie negatív. Pripravenosť človeka
prijímať kompetentné a konštruktívne rozhodnutia v náročných situáciách, riešiť zloţité ţivotné
úlohy a problémy a prijímať zodpovednosť za zvolené a realizované riešenia vyţaduje prácu
s hodnotami ako vzťahotvornými kvalitami (Mesárošová, 1995), a je nutná v prvom rade u subjektu
pozitívnej zmeny, ak má byť efektívna u objektu.
Výsledky výskumu poukazujú na určité, nie však zásadné, rozdiely medzi respondentmi
z univerzitného prostredia prírodovednej a technickej orientácie, štátnej správy, MVO
a psychológmi v úrovni všeobecnej orientácie v problematike trvalej udrţateľnosti (dôleţitosť tém,
chápanie kľúčových pojmov, prínos vied, znalosť relevantných dokumentov a inštitúcií),
v očakávaniach od psychológie (reflexia dôleţitosti kultivácie vzťahu človeka k ţivotnému
prostrediu) a v oblasti environmentálnych hodnôt.
Miernu prevahu v ekogramotnosti registrujeme u respondentov z okruhu vied o neţivej a ţivej
prírode. V ďalších oblastiach nášho výskumu sme nezistili podstatné rozdiely, ktoré by mali byť
dôvodom uprednostňovania vied o neţivej a ţivej prírode a technických vied pred vedami
o spoločnosti a kultúre v oblasti kultivácie vzťahu človeka k ţivotnému prostrediu, ktorá je
podmienkou dosiahnutia trvalej udrţateľnosti.
V celosvetovo uznávaných dokumentoch relevantných pre environmentálnu problematiku (napr. Sitarz,
1993) sa uvádza neodňateľná a tieţ nedelegovateľná zodpovednosť človeka (ľudstva) za udrţanie ţivota
na Zemi. Pre vedy o spoločnosti a kultúre vrátane psychológie z toho vyplýva nutnosť prekonať úzko
špecializované videnia reality a vyvinúť obrovské telesné, duchovné a psychické úsilie pre preniknutie
do podstaty problémov človeka ako individuálnej aj sociálnej bytosti, spoločenských vzťahov
a kultúrnych vzorcov pre načrtnutie modelu koexistencie ľudstva so subhumánnymi formami bytia –
nádejnej, konštruktívnej, rozvoja schopnej udrţateľnosti. S týmito úlohami je v rámci environmentálnopsychologických konceptov najviac kompatibilný koncept sozopsychológie, ako ju uviedli Rosová
a Bianchi (1996) – hľadanie psychologických moţností existencie človeka minimalizujúcich deštrukciu
prostredia, či priam aktivujúcich ochranu prostredia. Environmentálna psychológia má na Slovensku
v zmysle skúmania pôsobenia komponentov ţivotného prostredia na psychické funkcie a správanie
človeka takmer polstoročnú tradíciu. Aj keď v nedávnej minulosti ubudlo environmentálne zameraných
publikácií, psychológiu na Slovensku moţno povaţovať za pripravenú vstúpiť do komplexného riešenia
environmentálnych problémov a do realizácie koncepcie (trvalej) udrţateľnosti na teoretickej,
aplikačnej a výskumnej úrovni. Na základe výsledkov výskumu moţno konštatovať, ţe odborníci
v environmentalistike uţ etablovaní, s efektívnym vstupom psychológie do riešenia problémov
udrţateľnosti počítajú.
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SUSTAINABILITY CONCEPT: DIFFERENCES IN ITS COMPLEXITY PERCEPTION
OF EXPERTS UNDER THE GUIDANCE OF EDUCATION
Abstract: The paper presents research results of the concept of sustainable development contexts perception of experts
from various disciplines. The authors via nonstandardized questionnaire application examined the level of general
orientation of respondents (experts from universities and practice, established in environmentalistics and ecology, and
psychologists) in the issue of sustainability (the importance of the topics, understanding of key concepts, contribution of
sciences, knowledge of relevant documents and institutions), expectations from psychology for creation a sustainable
society, and environmental values. The research results showed differences (including statistically significant) between
groups of respondents in all measured variables. They pointed out the importance of perception of social psychological
aspects of environmental problems, necessity of cultivation tools development and their effectiveness verifying, and
practical contribution to the solution of the problems of individuals, groups and communities with society-wide
overhang. Based on the theoretical background and research results the authors consider the sozopsychology (in frame
of the environmental psychology) as an appropriate concept for the application of psychological knowledge in the field
of environmental practice, academic preparation and research.
Kľúčové slová: Environmental contexts, the concept of sustainable development, human – environment relationship,
sozopsychology.
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FAKTORY OVYPLYVŇUJÚCE SPOKOJNOSŤ A VÝKONNOSŤ
ZAMESTNANCOV
Zdenka Gyurák Babeľová
Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav priemyselného inţinierstva,
manaţmentu a kvality, Paulínska 16, 917 24 Trnava, Slovenská republika
e-mail: zdenka.babelova@stuba.sk
Abstrakt: Výkonnosť a konkurencieschopnosť podniku by mala patriť k základným cieľom jeho manaţmentu. Tieto
ciele však nie je moţné dosiahnuť bez potrebnej výkonnosti a angaţovanosti jeho zamestnancov. Článok je zameraný
na faktory ovplyvňujúce motiváciu a spokojnosť zamestnancov ako nevyhnutný prostriedok úspechu a výkonnosti
podniku. Manaţéri kaţdého podniku sa musia zaoberať otázkami, ktoré vedú k jeho úspešnosti
a konkurencieschopnosti. Preto je potrebné, aby venovali dostatočnú pozornosť faktorom, ktoré ovplyvňujú motiváciu
ľudí pracujúcich v podniku. V článku sú porovnané výsledky výskumov v oblasti motivácie zamestnancov. Tieţ sú
v ňom prezentované skúsenosti a odporúčania pre danú oblasť.
Kľúčové slová: Výkonnosť, spokojnosť, motivácia, pracovné prostredie.

Úvod
V kaţdom podniku sú dosahované výsledky predovšetkým prostredníctvom ľudí, zamestnancov
daného podniku. Prostredníctvom plnenia svojich úloh prispievajú k plneniu organizačných cieľov
a zabezpečovaniu výkonnosti a konkurencieschopnosti podniku. Pracovný výkon zamestnancov
priamo ovplyvňuje dosahovanie cieľov organizácie a prispieva k jeho hospodárskym výsledkom.
Ako taký je výkon zamestnancov ovplyvnený ich schopnosťami, tvorenými nadaním,
vedomosťami, zručnosťami a skúsenosťami. Tento tieţ výkon ovplyvňujú pracovné podmienky
a miera spokojnosti či motivácie zamestnancov.
Vplyv motivácie a spokojnosti zamestnancov na ich výkonnosť
Kaţdá organizácia, hoci dosahuje vynikajúce výsledky v kvalite svojich produktov, sa nevyhne aj
produkcii nezhodných produktov, ktoré nenapĺňajú očakávania a poţiadavky zákazníkov, pre
ktorých sú určené. Preto je dôleţité sa zaoberať faktormi, ktoré spôsobujú vytváranie nezhôd a
hľadať efektívne nástroje na to, aby sa odstránili nedostatky, alebo čo je ešte výhodnejšie, aby sa
predišlo vzniku nezhôd, pretoţe tieto majú vplyv na celkovú spokojnosť zákazníkov, ktorá sa
automaticky odzrkadlí na hospodárskych výsledkoch organizácie a jej konkurencieschopnosti
(Gejdoš, Simanová, 2011).
Spokojnosť zákazníkov je do značnej miery ovplyvnená kvalitou produktov či sluţieb, na kvalitu
ktorých má priamy vplyv práca zamestnancov podniku.
Podniky na Slovensku sú v súčasnosti vystavované na jednej strane silnej konkurencii, ale na strane
druhej aj celému radu nových príleţitostí, ktoré, pokiaľ nebudú viesť k výraznému posilneniu ich
výkonnosti, dávajú len malú šancu na posun a dosiahnutie úrovne úspešného podniku, pozitívneho
vplyvu na zamestnanosť a nárastu produktivity. Všetky predloţené poznatky, návrhy a riešenia od
tzv. komplexnej podnikovej integrácie, cez trvalý rozvoj a riadenie ľudí, riadenie znalostného cyklu
a jeho integráciu v úspešne organizovanom podniku aţ po prvé praktické skúsenosti s týmito
aktuálnymi prístupmi v oblasti podnikového riadenia, sú v celku jednoznačnou argumentáciou, ţe
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sa to všetko dá efektívne a logicky aplikovať v rámci riadenia všetkých typov podnikov bez ohľadu
na ich veľkosť, predmet podnikania a pod. Nutné je však nájsť najvhodnejšiu stratégiu diferenciácie
originálneho podnikového riadenia, ktoré by podnikanie oţivilo. O tejto skutočnosti a následne o
úspechu akéhokoľvek podniku však jednoznačne rozhodujú individuálne schopnosti a znalostí
zamestnancov (Galajdová et al., 2007).
Individuálne schopnosti zamestnancov teda ovplyvňujú úspešnosť a konkurencieschopnosť podniku
bez ohľadu na predmet jeho podnikania.
Na podnikovej úrovni medzi významné faktory zvyšovania konkurencieschopnosti patrí zvyšovanie
produktivity práce, uplatňovanie moderných metód v riadení a marketingu, aplikácia najnovších
výdobytkov vedy a techniky vo výrobe a pri poskytovaní sluţieb, schopnosť včasnej implementácie
inovácií, lepšia organizácia práce, skvalitnenie práce s ľudskými zdrojmi, zvyšovanie hodnoty
ľudského kapitálu pracovníkov, ich efektívna motivácia k výkonu a práca s perspektívnymi a
talentovanými pracovníkmi (Birknerová, Litavcová, 2010).
Na základe uvedeného je pre manaţment organizácie esenciálne dôleţité zaoberať sa faktormi
ovplyvňujúcimi výkonnosť, a tým i úspešnosť a konkurencieschopnosť organizácie. Keďţe
výkonnosť zamestnancov je do značnej miery ovplyvnená výkonnosťou zamestnancov, je potrebné
sústrediť pozornosť na aspekty, ktoré túto výkonnosť ovplyvňujú či uţ v pozitívnom alebo
negatívnom zmysle.
Jedným z najdôleţitejších aspektov, vplývajúcich na úspešnosť a chod celej spoločnosti, sú kvalitní
a spokojní zamestnanci. Spoločnosti by sa nemali na trhu práce snaţiť získavať len odborníkov, ale
ich aj vhodným spôsobom motivovať a viesť k spokojnosti, pretoţe práve tá ovplyvňuje výkonnosť
a efektívnosť zamestnancov, ktorí opätovne zvyšujú dobré meno spoločnosti (Trebuňa, 2011).
Pre uplatnenie a vyuţitie individuálnych schopností a znalostí zamestnancov je preto potrebné
vytvoriť im pre ich prácu adekvátne pracovné podmienky a zabezpečiť potrebnú motiváciu
a spokojnosť zamestnancov. To vo svojej práci potvrdzujú i ďalšie autorky.
Pracovný výkon človeka závisí na súlade subjektívnych (motivácia, schopnosti) a objektívnych
(pracovné podmienky) faktorov výkonu. Všetky tieto faktory môţu byť v podstate v určitej ţiaducej
miere kontrolované. Je tak moţné usudzovať, ţe z hľadiska motivovania platí, ţe ţiaduca úroveň
výkonu je podmienená optimálnou úrovňou motivácie (Birknerová, Litavcová, 2010).
Primeraná motivácia smeruje k poţadovanému výkonu. Naproti tomu motivácia nedostatočná, ale
i nadmerná, sa míňa účinkom, zamestnanec dosahuje neuspokojivý výsledok (Čambál et al., 2010).

Obr 1 Priebeh závislosti medzi silou motivácie a úrovňou výkonu (Zdroj : Bedrnová, Nový, 1994)
Fig 1 Dependence course of performance on intensity of motivation (Source : Bedrnová, Nový, 1994)
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Ako vyplýva z obrázku 1, pre dosahovanie ţelaných výsledkov zamestnancov je potrebné zamerať
sa na zabezpečenie vhodnej úrovne motivácie a spokojnosti zamestnancov.
Spokojnosť zamestnancov moţno všeobecne charakterizovať ako subjektívne preţívanú diferenciu,
resp. mieru súladu ideálneho a skutočného stavu, znásobenú pripisovaným osobným významom.
Niektorí autori povaţujú spokojnosť za emóciu, iní za postoj (Vaňová, 2007).
Výsledky výskumov v oblasti vplyvu motivácie a spokojnosti zamestnancov
a ich vplyvu na výkonnosť podniku
Vzhľadom na význam motivácie a spokojnosti zamestnancov pre dosahovanie ich ţelanej
výkonnosti, na úspešnosť vyuţívania jednotlivých faktorov motivácie, bolo zameraných viacero
výskumov.
Príkladom takéhoto výskumu je výskum „Stimuly, motivácia a výkonnosť na pracovisku: Výskum
a najlepšie praktiky“ (Incentives, Motivation and Workplace Performance: Research & Best
Practices) realizovaný výskumníkmi z Medzinárodnej spoločnosti pre zlepšovanie výkonnosti
(International Society of Performance improvement) a financovaný grantom od nadácie pre výskum
motivácie (Incentive Research Foundation). Svoj výskum zaloţili na tom, ţe napriek tomu, ţe
americké spoločnosti minú ročne viac ako 100 miliárd dolárov na motivačné programy, mnohí
podnikatelia sa pýtajú, aká je ich efektívnosť. Výskum preukázal, ţe motivačné programy môţu
zvýšiť výkonnosť organizácie v rozsahu 25 % aţ 44 %, ale len vtedy, ak sú zamerané na riešenie
problémov súvisiacich s výkonom a motiváciou ľudí. Štúdia zistila, ţe vo väčšine organizácií je
nedostatok vedomostí alebo vôle vytvárať vhodne skonštruované programy, ktoré prinášajú ţelané
výsledky. Prekvapivo, len niekoľko organizácií pouţíva formálne výpočty návratnosti investícií
alebo meraní ich navrhnutých motivačných programov.
Prieskum spoločnosti PricewaterhouseCoopers s názvom „Miléniová generácia v práci“
(Millennials at work: Reshaping the workplace) nadväzuje na štúdiu „Riadenie ľudí zajtrajška“
(Managing tomorrow’s people), ktorá objasňuje, ako globalizmus, technológie a socio-politické
a demografické zmeny ovplyvnia spôsob, akým budú podniky fungovať v budúcnosti. Prieskum
„Miléniová generácia v práci: Perspektívy novej generácie“ poukazuje na charakteristiky novej
generácie pracovníkov. Prieskum je zameraný na absolventov z celého sveta, ktorí po prvýkrát
vstupujú na trh práce. Významný pokles bol zaznamenaný najmä pri zisťovaní lojality
respondentov voči ich zamestnávateľom. Len malá časť z nich očakáva, ţe zotrvá u súčasného
zamestnávateľa dlhší čas. Viac ako peňaţné odmeny boli pre účastníkov prieskumu zaujímavé
moţnosti rozvoja, učenia sa a flexibilný pracovný čas. Na účastníkov prieskumu má tieţ markantný
vplyv značka zamestnávateľa a deklarovanie spoločensky zodpovedného podnikania.
Uvedené výskumy teda potvrdzujú význam zisťovania úrovne spokojnosti a motivácie
zamestnancov, pretoţe jedine vhodne navrhnuté motivačné programy majú skutočný vplyv na ich
lojalitu a výkonnosť. Poukazujú však i na to, ţe poţiadavky zamestnancov sa môţu meniť
vzhľadom na ich individuálne hodnoty a aktuálne potreby.
Vzhľadom na skúsenosti s realizovanými prieskumami v oblasti spokojnosti a motivácie
zamestnancov v podnikoch môţem potvrdiť, ţe poznanie motivačných preferencií zamestnancov
má pre zamestnávateľov zásadný význam. Aktuálne preferencie sa môţu líšiť vzhľadom na
podmienky konkrétneho podniku, ale i na aktuálne potreby zamestnancov. Najčastejšie sa
v podnikoch stretávame s nasledujúcimi príčinami nespokojnosti a nízkej motivácie zamestnancov:
- finančné ohodnotenie,
- hodnotenie zo strany nadriadeného, chýbajúca pochvala, prevaha kritiky,
- nedostatok informácií a nedostatočná komunikácia,
- sociálny program,
- pracovné prostredie.
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Napriek uvádzaným nedostatkom veľmi často zamestnanci uvádzajú ako dôvod zotrvania
u zamestnávateľa najmä nedostatočné moţnosti na trhu práce. Spoliehanie sa z pohľadu
zamestnávateľa na lojalitu zamestnancov vyplývajúcu z nedostatku iných príleţitostí na trhu práce
však moţno povaţovať za krátkozraké, keďţe samotné zotrvanie zamestnanca v podniku nezaručí
jeho spokojnosť, nie to ešte jeho motiváciu a angaţovanosť v práci.
Diskusia
Z pohľadu výkonnosti organizácie je potrebné zamerať sa na faktory, ktoré ovplyvňujú spokojnosť,
motiváciu a angaţovanosť v práci.
Otázka finančného ohodnotenia vţdy figuruje pri otázkach spojených s motiváciou zamestnancov.
Nezriedka sa objaví v realizovaných prieskumoch ako faktor spokojnosti i nespokojnosti
zamestnancov. Otázku finančného ohodnotenia zamestnancov je preto potrebné posudzovať citlivo,
vzhľadom na moţnosti konkrétneho podniku. Vţdy je vhodné posudzovať otázku odmeňovania
zamestnancov v súvislosti s vyuţívaným systémom hodnotenia zamestnancov a jeho efektívnosťou.
Pozornosť je potrebné zamerať i na vytváranie zdravých pracovných vzťahov v podniku. Keďţe
sociálne pracovné prostredie podniku podlieha určitej samoregulácii zo strany zamestnancov, je
dôleţité zamerať pozornosť najmä na vplyv manaţérov na dosahovanie poţadovaných výkonov.
Dôleţitá je najmä schopnosť priamej komunikácie a účinného vyuţívania spätnej väzby
v komunikácii. Zamestnancom často chýbajú informácie o cieľoch a dianí v podniku. Práve tu
zohrávajú kľúčovú úlohu priami nadriadení a ich schopnosť komunikácie. Bez poznania cieľov
a hodnôt organizácie sa totiţ zamestnanci nemôţu s nimi stotoţniť a aktívne a iniciatívne prispievať
k ich napĺňaniu.
Podniky na Slovensku vyuţívajú sociálne programy pre svojich zamestnancov ako spôsob
ovplyvňovania ich motivácie. Ponúkané benefity sú však často redukované na príspevky na stravné
lístky pre zamestnancov, ktoré títo povaţujú za samozrejmosť, prípadne občerstvenie na pracovisku
či dovolenku navyše. Aby však prostriedky vynaloţené na zabezpečenie poskytovaných benefitov
boli efektívne vyuţité, je potrebné, aby bol prostredníctvom nich skutočne dosiahnutý efekt na
úrovni spokojnosti a motivácie zamestnancov. Prieskumy realizované v oblasti zamestnaneckých
benefitov poukazujú na význam flexibilných systémov, pri ktorých majú zamestnanci moţnosť
zvoliť si, ktoré benefity chcú sami čerpať. Takýto systém poskytovania zamestnaneckých výhod je
výhodný i pre zamestnávateľa, keďţe zamedzuje parazitný prístup k čerpaniu benefitov, kedy
zamestnanec čerpá benefity, o ktoré nemá záujem len preto, ţe ich zamestnávateľ poskytuje.
Umoţňuje efektívne vyuţitie nákladov, keďţe pri benefitoch, ktoré si zamestnanec sám zvolí, je
väčší efekt, ţe sa skutočne pozitívne prejavia na jeho spokojnosti a motivácii.
K objektívnym faktorom pracovného výkonu, ktoré majú vplyv i na spokojnosť zamestnancov, patrí
i pracovné prostredie. Zamestnanci pracujúci v nevyhovujúcich pracovných podmienkach na ne
veľmi často poukazujú ako na jednu z hlavných príčin svojej nespokojnosti. Pracovné podmienky je
však moţné zo strany zamestnávateľa v potrebnej miere kontrolovať, či uţ z hľadiska usporiadania
pracoviska, fyzických podmienok alebo organizácie práce. Vo väčšine podnikov na Slovensku však
absentujú ergonomické programy, ktoré by zabezpečovali uplatňovanie ergonomických zásad uţ pri
samotnom navrhovaní pracovísk. Zo strany vedenia samotných podnikov by pritom mala vychádzať
iniciatíva o zavádzanie takýchto programov, keďţe ergonomické programy sú zamerané na
zvyšovanie efektívnosti procesov prostredníctvom efektívneho vyuţívania pracovnej sily,
predchádzania výskytu prípadov poškodení z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaţenia
alebo ťaţkostí podporno-pohybového systému.
Záver
Pracovný výkon zamestnancov ovplyvňujú mnohé faktory. Jednak je ovplyvnený schopnosťami
zamestnancov a úrovňou ich motivácie, ale tieţ naň má vplyv to, aké podmienky majú zamestnanci
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vytvorené pre uplatnenie svojich schopností a ako sú pri práci motivovaní. Vedenie podnikov,
ktorých snahou je dosahovať výkonnosť a konkurencieschopnosť prostredníctvom svojich
zamestnancov, by malo preto venovať pozornosť efektívnosti svojich motivačných systémov
a podmienkam, v ktorých zamestnanci svoju prácu vykonávajú.
Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia výskumného projektu VEGA 1/0787/12 “Identifikácia kľúčových
parametrov udrţateľnej výkonnosti priemyselných podnikov v podmienkach multikultúrneho prostredia”.
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FACTORS INFLUENCING SATISFACTION AND PERFORMANCE OF EMPLOYEES
Abstract: Performance and competitiveness of company should belong to basic aims of its management. However,
these objectives cannot be achieved without necessary performance and engagement of its employees. The article is
focused on factors affecting motivation and satisfaction of employees as the essential means of company success and
performance. Managers of each company must address the issues that lead to his success and competitiveness.
Therefore, it is necessary to pay sufficient attention to the factors that affect motivation of people working in the
company. The article compares results of studies in the field of motivation of employees. Therefore, in the article are
also presented, not only outcomes of this researches, but also experience and recommendations for given area.
Key words: Performance, satisfaction, motivation, work environment.

www.fpv.umb.sk/kat/kzp/

45

ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII Sekcia Environmentálne manaţérstvo

roč. 14, č. 1, 2012

NEGATÍVNE DOPADY ANTROPICKEJ ČINNOSTI
NA KRASOVÚ KRAJINU
Judita Tomaškinová
RNDr. Judita Tomaškinová, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných
vied, Katedra ţivotného prostredia, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika,
e-mail: judita.tomaskinova@umb.sk
Abstrakt: Príspevok prináša výsledky hodnotenia negatívnych dopadov antropickej činnosti v podobe nelegálnych
skládok odpadov v depresných krasových formách georeliéfu vo Vaţeckom krase, ktoré prebiehalo v rokoch 2006–
2008. V priebehu sanácie starých environmentálnych záťaţí sa realizovali odbery a chemické analýzy vyťaţeného
odpadu z priepasti Konská diera za účelom zistenia jeho prípadnej toxicity. Pri čistení priepasti Konská diera sa
odstránilo celkom 63,42 t nebezpečného odpadu a 97 t komunálneho odpadu. Na základe analýz vzoriek vôd
z hydrologických systémov Priepadlé – vyvieračka Teplica pri Vaţeckej jaskyni môţeme konštatovať, ţe analýzy
preukázali zvýšené hodnoty dusitanov, dusičnanov, amónnych iónov, fosforečnanov, organických látok
a mikrobiologických ukazovateľov. Následne v tomto kontexte predstavujeme zrealizované opatrenia praktickej
ochrany zamerané na obnovu narušenej krasovej krajiny.
Kľúčové slová: Environmentálna záťaţ, odpad, praktická ochrana, krasová krajina, Vaţecký kras.

Úvod
Problematike negatívnych dopadov antropickej činnosti na krasovú krajinu, ktorá predstavuje
labilný prírodný geosystém s vysokou citlivosťou zloţiek voči akémukoľvek zásahu, je potrebné
venovať zvýšenú pozornosť, nakoľko jej obnova je extrémne náročná aţ nemoţná. Staré
environmentálne záťaţe v podobe nelegálnych skládok odpadu vo Vaţeckom krase spôsobujú
environmentálne problémy narušujúce rovnováţny stav, stabilitu a biodiverzitu krajinnej sféry.
Environmentálne záťaţe zo starých skládok odpadov a z nelegálnych skládok odpadov sú svojím
charakterom závaţným problémom nielen odpadového hospodárstva, ale aj ochrany prírody a
krajiny. Často ich charakterizujeme ako „časované chemické bomby“, ktoré predstavujú dlhodobú
hrozbu nielen znečistenia podzemných a povrchových vôd, ale aj z hľadiska moţnosti
samovznietenia a šírenia zapáchajúceho dymu, šírenia chorôb, rozmnoţovania nepríjemných
parazitov, šírenia inváznych druhov rastlín (ako napr. pohankovec – Fallopia sp.), rastom
synantropnej flóry a pod. Potrebné je upozorniť aj na fakt, ţe zloţenie odpadu na týchto skládkach
je často neznáme a na skládku majú voľný prístup ţivočíchy i ľudia.
V dôsledku špecifických vlastností krasovej krajiny (intenzívneho priesaku, špecifického prúdenia
vody v podzemí a slabej filtračnej schopnosti) je nebezpečné v nej vytvárať skládky odpadov, na čo
sa často vyuţívajú depresné krasové formy georeliéfu (závrty a priepasti). Keďţe voda patrí medzi
najdynamickejšie transportné činitele moţnej kontaminácie (napr. Janovová et al., 2011), negatívne
ovplyvnenie krasovej krajiny alochtónnymi vodami nie je zriedkavé.
Metodika
Vaţecký kras je súčasťou Kozích chrbtov, resp. ich západnej časti predstavujúcej Vaţecký chrbát a
malou časťou zasahuje aj do Hybianskej pahorkatiny Liptovskej kotliny. Rozprestiera sa medzi
Vysokými a Nízkymi Tatrami, konkrétne medzi katastrálnym územím obcí Vaţec a Šuňava
v susedstve uvedenej kotliny, resp. Podtatranskej kotliny.
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Environmentálny výskum a sanácia starých záťaţí v podobe nelegálnych skládok odpadov
v depresných krasových formách georeliéfu Priepadlé a Konská diera vo Vaţeckom krase
prebiehali v rokoch 2006–2008. Likvidácia nelegálnych skládok odpadu spočívala vo vyčistení
priepastí a závrtov a v následnej dezinfekcii podzemných priestorov prípravkom SAVO.
Do priepasti sa zostupovalo po lanovom rebríku, osvetlenie nebolo nutné. Odpad sa odstraňoval
z podzemia v plastových nádobách s objemom 50 l pomocou malého elektrického ţeriavu. Priamo
z výťahu sa odpad transportoval do pristaveného kontajneru, alebo traktora s vlečkou, ktorý odváţal
odpad na dočasné uloţenie pred ďalšou manipuláciou s ním do Poľnohospodárskeho druţstva vo
Vaţci. Tu sa odpad triedil, odoberali sa vzorky na chemický rozbor (určenie toxicity) a následne sa
roztriedený odpad odváţal na zneškodnenie vo veľkokapacitných kontajneroch podľa výsledkov
laboratórnych analýz. Opis a identifikáciu vzoriek odpadov na základe chemických ukazovateľov
podľa Prílohy č. 5 zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov vykonávalo Akreditované
skúšobné laboratórium 3 – BEL NOVAMANN International, s.r.o. v Nových Zámkoch.
V odpadoch sa hodnotili mnoţstvá vybraných ťaţkých kovov, chloridy, fluoridy a sírany rozpustné
vo vode, obsah rozpustných solí, extrahovateľné organické halogénované zlúčeniny a pH.
Všetky opatrenia praktickej ochrany krasovej krajiny zabezpečovali členovia Speleoklubu Nicolaus
s finančnou podporou zo Štrukturálnych fondov EU.
Výsledky
Pri prieskumnej akcii do Vaţeckého krasu objavili jaskyniari z oblastnej skupiny z Liptovského
Mikuláša nelegálne skládky odpadu, ktoré vznikali niekoľko desaťročí zaváţaním odpadu
miestnym obyvateľstvom zo Štrby, Šuňavy a Vaţca. Išlo predovšetkým o komunálny odpad (odpad
z plastu, konzervy, sklenené fľaše), stavebný a nebezpečný odpad (červené, biele a zelené
chemikálie v papierových a plastikových vreciach), ale aj o uhynuté zvieratá (našli sa tu zbytky tiel
a kostry koní, oviec a hovädzieho dobytka). Doteraz sa ani v jednom prípade nepodarilo určiť
pôvodcu odpadu.
Zdroje znehodnotenia krasovej krajiny v podobe nelegálnych skládok odpadov boli situované v
depresných krasových formách georeliéfu (priepastiach a závrtoch) a v krasových útvaroch
(jaskyniach) Priepadlé, Líščie diery, Konská diera, Výkop a Šoldovo (Obr 1).

Obr 1 Ortofotomapa – lokalizácia nelegálnych skládok odpadu vo Vaţeckom krase (Upravené podľa: ÚGKK SR, 2010)
Fig 1 Ortofotomap – lokalization of illegal dumps in Vaţec Karst (Modified by: ÚGKK SR, 2010)
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Sanácii týchto starých environmentálnych záťaţí vo forme čistenia priepastí, závrtov a jaskýň
predchádzalo vyriešenie finančných otázok (vypracovaním a schválením projektu zo štrukturálnych
fondov EU) a administratívnych poţiadaviek (uzatvorenie zmluvy so Správou slovenských jaskýň,
získanie povolenia na čistenie od majiteľov pozemku – Urbárskeho spoločenstva v Šuňave).
Nelegálne skládky odpadov spolu s poľnohospodárskou činnosťou patria k hlavným negatívnym
faktorom ovplyvňujúcich kvalitu povrchových a podzemných vôd. Zároveň ich následkom
dochádza k ohrozeniu viacerých zloţiek ţivotného prostredia vrátane podzemných vôd. Na základe
uvedeného Haviarová (2007) uvádza, ţe od roku 2004, s pokračovaním v rokoch 2005 a 2006, sa na
základe hlavných úloh Správy slovenských jaskýň realizoval monitoring kvality podzemných vôd
ovplyvnených antropogénnymi aktivitami (poľnohospodárske druţstvo, veľkokapacitné hnojisko,
nelegálne skládky komunálneho odpadu a uhynutých zvierat, košarovanie dobytka a iné) vo
Vaţeckom krase, pričom sa odoberali a analyzovali vzorky vôd z hydrologického systému
Priepadlá – vyvieračka Teplica pri Vaţeckej jaskyni. Na základe analýz vzoriek vôd môţeme
konštatovať zvýšenie hodnôt dusitanov, dusičnanov, amónnych iónov, fosforečnanov, organických
látok a mikrobiologických ukazovateľov (Tab 1).
● Priepasť Konská diera
Na východ od Líščích dier, na východnej strane Sýkorovho vŕšku (943 m) sa nachádza priepasť
Konská diera, dosahujúca hĺbku 16 m. Pomenovanie dostala podľa toho, ţe na jej dne pri výskume
a zameriavaní v roku 1961 sa nachádzalo veľké mnoţstvo konských kostí. Nenápadný otvor
priepasti s rozmermi 2 + 4 m leţí vo výške 933 m n. m.. Otvor priepasti má tvar studňovitého
závrtu, ktorý sa po 2 m zuţuje na 1,3 m a skoro kolmým komínom ústi do dómovitého priestoru.
Pod komínom na dne priepasti je vytvorený sutinový kuţeľ z vápencových balvanov do výšky 3 m.
Dno priepasti má tvar elipsy, orientovanej dlhšou osou v smere ZSZS – VSV. Dosahuje dĺţku 16 m
a šírku 8 m (Droppa, 1962). Povrchový otvor priepasti bol tamojšiemu obyvateľstvu dávno známy
a pouţívali ho ako priestor pre likvidáciu uhynutých zvierat. Priepasť detailne zameral na základe
realizovaného výskumu Droppa (1962; Obr 2).

Obr 2 Priepasť Konská diera (Zdroj : Droppa, 1962)
Fig 2 The chasm Konská diera (Source : Droppa, 1962)
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Práce na samotnom čistení priepasti Konská diera začali 5. júna 2006. Najskôr sa odkryli dva krycie
panely zakrývajúce vchod do priepasti. Celé pracovisko bolo potrebné ohradiť a riadne označiť.
Nebezpečný odpad, ktorý sa nachádzal hneď po odkrytí panelov (chemikálie červenej, zelenej
a bielej farby) bol balený v plastových a papierových vreckách (Obr 3). Po vytiahnutí
sa umiestňoval do vodotesných plastových sudoch s uzávermi. Ostatný vyťaţený odpad sa
zhromaţďoval v prenosnom oceľovom kontajneri, ktorí bol zloţený pri ústi priepasti. Po zostupe do
hĺbky 4 metrov sa z hľadiska zjednodušenia práce, ako aj z bezpečnostného dôvodu nad priepasťou
postavilo lešenie s plošinou, ktorá sa zakryla plastikovou celtou, tak aby sa zabránilo prenikaniu
daţďovej vody do podzemia, a aby sa mohlo pracovať aj v nepriaznivom počasí.

Obr 3 Nebezpečný odpad pod panelmi zakrývajúcimi vchod do priepasti Konská diera (Foto : Holúbek, 2006)
Fig 3 Hazardous waste under the panels closing entrance into the chasm Konská diera (Foto : Holúbek, 2006)

Od hĺbky 6 metrov začali v priepasti medzi odpadom dominovať staré konzervy, stavebný odpad
spolu s kostrami zvierat najmä koní, oviec a hovädzieho dobytka (Obr 4). Za niekoľko rokov tu
ľudia nahádzali veľké mnoţstvo uhynutých zvierat (iba hovädzieho dobytka sa tu napočítalo
minimálne 15 kusov). Na zostup do hlbších častí priepasti sa vyuţíval pevný rebrík z ľahkej
zliatiny, ktorý sa nadpájal tak, ako to bolo potrebné, keď sa zväčšila hĺbka priepasti. Jaskyniari
zostupujúci do podzemia boli istení horolezeckým lanom, aby sa predišlo pádu.
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Obr 4 Staré konzervy na dne priepasti Konská diera siahajúce do výšky 3 m (Foto : Holúbek, 2008)
Fig 4 Old cans at the bottom of the chasm Konská diera ranging up to 3 m (Foto : Holúbek, 2008)

Čistiace práce sa zavŕšili vydezinfikovaním priepasti roztokom SAVO a následným oplotením
okolia. Z podzemia sa pri sanácii tejto nelegálnej skládky odpadov, čistením priepasti Konská diera,
vytiahlo 63,42 ton nebezpečného odpadu a 97 ton komunálneho odpadu (Monzík, 2008). Výsledky
chemických rozborov odpadu uvádzame v tabuľke 2.
Po vyčistení, vydezinfikovaní a oplotení priepasti sa ešte v jesennom období vysadili pred
priepasťou sadenice stromčekov, aby sa zabránilo prístupu áut k priepasti.
Záver
Chemické analýzy odpadov potvrdili nálezy pesticídov (najmä DDT), laboratórnych jedov a
priemyselných hnojív, ktoré majú toxickú povahu. Na pozorovanom území sa však vyskytujú aj
ďalšie negatívne antropogénne zásahy. Hydrologicky inklinujúca časť kotliny pahorkatinového rázu
vo Vaţeckom krase bola v predošlých rokoch pomerne intenzívne poľnohospodársky vyuţívaná, čo
v menšej miere pretrváva dodnes. Riziko znečistenia vôd plynie z pouţívania agrochemikálií, a tieţ
z nevhodne lokalizovaných skládok maštaľného hnoja a vylievania močovky v okrajových
závrtoch.
Ďalšie negatívne antropogénne zásahy vyskytujúce sa na danom území, ako sme uţ uviedli, súvisia
s vysypávaním nebezpečného a komunálneho odpadu do závrtov Vaţeckého krasu, čo postupne
spôsobuje okrem lokálneho znečistenia aj rast synantropnej vegetácie. Táto sa tieţ rozširuje na
dnách závrtov s vylievaním močovky a splavenými organickými zvyškami z okolitých polí.
Podzemný kras predstavuje osobitnú dimenziu krasovej krajiny, ktorá je úzko prepojená s povrchovým
krasom tokom látok, energie a informácií prostredníctvom vody a vytvára špecifický prírodný
geosystém. Antroppické zásahy do povrchovej krajiny preto nepôsobia negatívne iba na povrchu krasu,
www.fpv.umb.sk/kat/kzp/
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ale sa prejavujú aj v jaskynnom, resp. podpovrchovom geosystéme. Z týchto dôvodov je potrebný pri
riešení environmentálnych problémov komplexnejší prístup posudzovania negatívnych antropogénnych
zásahov a ich vplyvu na krasovú krajinu. Na základe uvedeného je potrebné zvýšiť osvetu v zmysle
poukazovania na skutočnosti, ktoré si vyţadujú realizáciu ochranárskych opatrení v rôznych
printových a elektronických médiách, naviac, keď ide o dlhodobejšie pretrvávajúce nerešpektovanie
základných zásad ochrany krasovej krajiny, tak ako to bolo niekoľko desaťročí vo Vaţeckom krase.
Ďalším dôleţitým krokom v ochrane Vaţeckého krasu musí byť prevencia. Za najdôleţitejšie
povaţujeme zintenzívnenie rôznych spôsobov informovanosti miestnych obyvateľov dotknutých
obcí (Štrby, Vaţca a Šuňavy) o unikátnosti a zraniteľnosti krasovej krajiny, ktorá sa nachádza v ich
okolí. Formou výstav, prednášok a osadením informačných tabúľ v dotknutom území je potrebné
prezentovať primeranou formou nielen negatívne zásahy antropogénnej činnosti a jej dôsledky vo
Vaţeckom krase, ale aj vysvetliť cirkuláciu vody v podzemí a ozrejmiť význam krasu
v spomínaných podtatranských obciach, a to nielen širokej verejnosti, ale najmä školopovinnej
mládeţi.
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NEGATIVE IMPACTS OF ANTHROPIC ACTIVITIES ON CARST LANDSCAPE
Abstract: The article approaches the results of the negative impacts of human activity in the form of illegal landfills in
karst depression forms of georelief in Vaţec Karst, within 2006–2008 period. During the remediation of old
environmental burdens were realized samplings and chemical analysis of excavated waste from the abyss Konská diera
in order to determine its possible toxicity. The abyss was subsequently cleared and 63.42 t of hazardous waste and 97 t
of municipal waste was removed. We can state that the analysis showed increased levels of nitrites, nitrates, ammonium
ions, phosphates, organic substances and microbial indicators based on analyzes of water samples from the Priepadlá
hydrological systems – the springs Teplica by Vaţecka cave. In this context, we consequently present implemented
measures of practical protection aimed at the recovery of disturbed karst landscape.
Key words: Environmental weight, waste, practical protection, karst landscape, Vaţec Karst.
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Tab 1 Obsahy vybraných fyzikálno-chemických ukazovateľov vôd, Priepadlá (Zdroj : Haviarová, 2007)
Tab 1 Contents of selected physical-chemical components in water, Priepadlá (Source : Haviarová, 2007)
Ukazovateľ

Jednotka

Priemer

max

min

Počet
vzoriek

teplota vody
CHSKMn
Mg2+

°C

5,2*
3,7*
14,61

18,3*
6,72*
23,10

0,1*
1,9
4,86*

11
11
11

Triedy kvality
podľa STN 75
7221
I.
II.
I.

0,319

0,96*

0,000

11

N-NH4, III.

5,9

29,4

0,0

11

N-NO3, III.

1,514

10,740

0,000

11

P-PO4, V.

0,033

0,117*

0,000

8

III.

474*

1600*

15*

11

NH4+
NO3PO43Mn
koliformné
baktérie

mg.L-1

KTJ v
100 ml

Legenda:
* – prekročené medzné, odporúčané alebo indikačné hodnoty Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z.; ukazovatele PO43,
HCO3 – nelimitované Nariadením vlády
* – exceeded the limit, recommended or indication values according to Regulation No. 354/2006 Z. z.; components
PO43-, HCO3 – aren’t limited with the Regulation
Tab 2 Obsahy vybraných chemických ukazovateľov odpadu, Konská diera
Tab 2 Contents of selected chemical components in waste, Konská diera
Ukazovateľ
Arzén
Bárium
Kadmium
Chróm
Meď
Ortuť
Molybdén
Nikel
Olovo
Antimón
Selén
Zinok
Chloridy rozpustné vo vode
Fluoridy rozpustné vo vode
Sírany rozp. vo vode
Rozpustený organický uhlík
Obsah rozpustných solí
pH
Extrahovateľné organické
halogénované zlúčeniny

bez jedn.

0,095
0,29
0,0038
0,21
0,3
<0,001
<0,3
<0,05
0,11
0,017
<0,01
1
<40
<1
206
24,9
2400
7,98

Neistota
merania
*
0,075
-

Skúšobná metóda
Odchýlka z
postupu
EPA 7081
JMAKO, MP č.170
JMAKO, MP č.405
ČSN ISO 10523

mg.kg-1 suš.

499

42

JMAKO, MP č. 130

Jednotka

mg.kg-1 suš.

Nameraná
hodnota

Hodnotenie

TS
SA
A
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
A
SA
SA
SA
SA
SA
A
A

NE

A

Vysvetlivky:
TS – typ skúšky
A – akreditovaná skúška vykonaná vo vlastnom skúšobnom laboratóriu
SA – akreditovaná skúška vykonaná subdodávateľsky
H – hodnotenie
NE – nevyhovuje
* – rozšírená neistota určená s koeficientom k=2 (s pravdepodoobnosťou 95%), nezahrňuje neistotu vzorkovania
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VÝSKYT A ŠÍRENIE INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN
A MANAŢMENTOVÉ OPATRENIA ICH LIKVIDÁCIE
Ján Tomaškin – Judita Tomaškinová – Monika Rákaiová – Marcela Vaverčáková
Ing. Ján Tomaškin, PhD., RNDr. Judita Tomaškinová, PhD., Mgr. Monika Rákaiová, Mgr. Marcela
Vaverčáková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra
ţivotného prostredia, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, e-mail:
jan.tomaskin@umb.sk, judita.tomaskinova@umb.sk
Abstrakt: Výskyt a šírenie inváznych druhov rastlín sme hodnotili v katastrálnom území obce Smiţany (okres Spišská
Nová Ves). Počas trojročného obdobia (2005–2007) sme zaznamenali výskyt ôsmich inváznych druhov rastlín: pavinič
päťlistý (Parthenocissus quinquefolia ( L.) Planch.), pohánkovec japonský (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.),
slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.), lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus Lindl.), mahónia cezmínolistá
(Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.), sumach pálkový (Rhus typhina L.), agát biely (Robinia pseudoacacia L.) a
zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis L.). Invázne rastliny spolu zaberajú priemernú plochu 90,19 m2, pričom
najväčšiu plochu kolonizuje zlatobyľ kanadská (14,99 m2), pohánkovec japonský (18,4 m2) a sumach pálkový (36 m2),
čo predstavuje aţ 77 % podiel. V hodnotenom území sme zaznamenali bodový, líniový a plošný výskyt šírenia
inváznych rastlín. Dominuje bodový výskyt šírenia, počas troch rokov sa zvyšuje z 37,82 m2 na 60,88 m2, čo
predstavuje výrazný nárast aţ o 61 %. Líniová a plošná forma výskytu si zachováva relatívne vyrovnaný priebeh (5
resp. 38 m2). Zaznamenali sme nárast šírenia inváznych druhov rastlín z 80,82 m2 v roku 2005 aţ na 103,88 m2 v roku
2007, čo predstavuje 28,5 % zvýšenie. Z hľadiska dynamiky sa výrazne šírili najmä druhy bodovej formy invázie:
sumach pálkový (v priebehu troch rokov kolonizoval plochu zo 16 m2 na 36 m2), zlatobyľ kanadská, pohánkovec
japonský, ale aj lupina mnoholistá. Najväčší výskyt inváznych druhov rastlín bol zaznamenaný na antropogénne
ovplyvnených stanovištiach v okolí komunikácií, vodných tokov a nelegálnych skládok. Ich likvidáciu je potrebné
uskutočniť v súlade s národnou legislatívou (zákon NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny). Na odstraňovanie
inváznych rastlín sa odporúča vyuţiť mechanický, chemický prípadne kombinovaný spôsob likvidácie.
Kľúčové slová: Biodiverzita, invázne rastliny, Smiţany.

Úvod
Medzi závaţné globálne problémy Zeme patrí aj ohrozenie a strata biologickej diverzity. Príčin jej
straty je niekoľko, medzi najzávaţnejšie moţno zaradiť šírenie inváznych rastlinných a ţivočíšnych
druhov. Tie sa rýchlo a agresívne šíria mimo svojich pôvodných areálov (čo uľahčuje vysoký nárast
dopravy, obchodu, turistiky a pod.) a vzhľadom k vysokej konkurenčnej schopnosti vytláčajú
z ekosystémov pôvodné druhy (Sabo et al., 2011). V práci hodnotíme výskyt a šírenie rastlinných
inváznych druhov. Cvachová a Gojdičová (2003) povaţujú za najdôleţitejšie vlastnosti inváznych
druhov okrem vysokej konkurenčnej schopnosti aj schopnosť preţívať nepriaznivé obdobia (sucho,
záplavy), schopnosť rásť aj na odlišných typoch stanovíšť, ako je tomu na miestach ich
prirodzeného výskytu, dobré reprodukčné schopnosti (vegetatívne pomocou podzemkov a hľúz,
generatívne – tvorba veľkého mnoţstva semien s vysokou klíčivosťou), účinné mechanizmy
rozširovania a absencia domácich prirodzených nepriateľov. Pretoţe invázne druhy sú problémom
so širokou škálou dopadov (strata pôvodnej biodiverzity, dopad na ekonomiku ale aj zdravotný stav
obyvateľstva – alergie, poškodenie koţe, popáleniny a rakovina koţe), je nevyhnutné okrem
neustáleho posilňovania prevencie zabezpečovať aj radikálne manaţmentové opatrenia ich
likvidácie, ktoré sa vykonávajú v rozsahu príslušných legislatívnych predpisov a hlavne
efektívnymi postupmi.
Na Slovensku potrebný legislatívny rámec vytvára zákon NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody
a krajiny, ktorý usmerňuje zabezpečovanie ochrany prirodzeného druhového zloţenia ekosystémov.
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V zmysle tohto zákona je potrebné sledovať výskyt a spôsob šírenia nepôvodných druhov
a odstraňovať ich v prípade, ţe sa samovoľne šíria a vytláčajú z prirodzených biotopov domáce
druhy, a tým zniţujú biologickú diverzitu. Zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich
odstraňovania uvádza Vyhláška MŢP SR č. 24 z roku 2003.
Materiál a metodika
Počas trojročného obdobia (2005–2007) sme hodnotili výskyt a šírenie inváznych druhov rastlín v
katastrálnom území obce Smiţany (okres Spišská Nová Ves). Obec sa nachádza medzi 20◦29′30″ a
20◦31′50″ východnej zemepisnej dĺţky a medzi 48◦56′35″ a 48◦58′20″ severnej zemepisnej šírky
v nadmorskej výške 487 m. n. m. Hranicu hodnoteného územia sme vyčlenili katastrálnou hranicou
obce Smiţany a hranicou prírodnou, ktorú tvorí rieka Hornád. Celé územie sa nachádza
v Hornádskej kotline bez výraznejších výškových prevýšení. Hranica hodnoteného územia na juhu
a juhozápade zasahuje do Národného parku Slovenský raj a jeho ochranného pásma, z toho
vyplýva, ţe časť územia je zaradená do tretieho a časť do druhého stupňa územnej ochrany, pre
ktorý platí zákaz rozširovať nepôvodné druhy rastlín a ţivočíchov. Hodnotené územie výskytu
a šírenia inváznych druhov rastlín ilustrujeme na obrázku 1.

Obr 1 Hodnotené územie výskytu a šírenia inváznych druhov rastlín (k. ú. obce Smiţany)
Fig 1 Evaluated area of invasive plant species spreading (cadastral area of Smiţany)

Výskyt a šírenie inváznych rastlinných druhov sme zaznamenávali prieskumom a inventarizáciou
jednotlivých taxónov priamo v teréne. Invázne druhy sme identifikovali počas vegetačného obdobia
v mesiacoch máj aţ september, v období ich kvitnutia. Zaznamenali sme aj miesta (stanovištia)
a početnosť vyskytujúcich sa rastlín. Početnosť rastlín resp. ich výskyt sme sledovali v troch
formách: bodový, líniový a plošný výskyt. Bodový a líniový výskyt sa vyjadruje v kusoch (ks)
a plošný výskyt v m2. Z tohto dôvodu bolo potrebné získané výsledky výskytu inváznych druhov
rastlín prepočítať na jednu spoločnú jednotku. Vybrali sme plošnú jednotku (m2), bodový a líniový
výskyt v kusoch sme prepočítali na plošnú výmeru podľa nasledovnej úvahy (kritériom bola
priestorová veľkosť dospelých jedincov): sumach pálkový a agát biely 1 ks/4m2, pohánkovec
japonský a lupina mnoholistá 5 ks/m2, slnečnica hľuznatá 10 ks/m2, mahónia cezmínolistá 3 ks/m2,
pavinič päťlistý 1 ks/m2 a zlatobyľ kanadská 25 ks/m2.
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Výsledky výskytu a šírenia inváznych rastlín boli prenesené do mapových podkladov (mapy mierky
1:10 000 s nomenklatúrami 37-12-08 a 37-12-13), z ktorých sme pomocou geografických
informačných systémov (softvér: IDRISI 32, Geomedia 5.0, Microstation 95) vytvorili vlastné
mapové diela, ktoré názorne dokumentujú druhový výskyt, výskyt stanovíšť a tendenciu šírenia
inváznych druhov počas trojročného obdobia.
V súlade s národnou legislatívou sme pre jednotlivé druhy inváznych rastlín navrhli vhodné
manaţmentové opatrenia ich regulácie a odstraňovania.
Výsledky a diskusia
Výskyt a šírenie inváznych druhov rastlín sme hodnotili v k. ú. obce Smiţany (okres Spišská Nová
Ves). Počas trojročného obdobia (2005–2007) sme zaznamenali výskyt ôsmich inváznych druhov
rastlín:
 Pavinič päťlistý (Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.)
 Pohánkovec japonský (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.)
 Slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)
 Lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus Lindl.)
 Mahónia cezmínolistá (Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.)
 Sumach pálkový (Rhus typhina L.)
 Agát biely (Robinia pseudoacacia L.)
 Zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis L.)
V ďalšej časti príspevku uvádzame ich stručnú charakteristiku z hľadiska ekologických nárokov na
stanovištné podmienky a spôsoby rozmnoţovania, ktoré sú hlavným predpokladom ich úspešného
šírenia v hodnotenom území:
 Pavinič päťlistý (Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.) je katastri obce Smiţany
pestovaný výhradne ako okrasná rastlina, čím sa zabraňuje jeho nekontrolovanému šíreniu.
 Pohánkovec japonský (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.) sa šíri najmä pričinením
človeka. K rozširovaniu dopomáhajú záhradkári a včelári, ktorí ju často pestujú a nechávajú
splanieť. Darí sa jej najmä pri opustených domoch a zanedbaných záhradkách. Vytvára
veľké mnoţstvo vegetatívnych výhonkov a bohato rozkonárené podzemky. Vyznačuje sa
značnou vitalitou a schopnosťou rýchlo sa mnoţiť podzemkami ako aj ich fragmentmi.
Expanduje na skládkach, opustených plochách, brehoch vodných tokov a pod. Vysoko
agresívny druh.
 Slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.) sa veľmi dobre rozmnoţuje podzemnými
hľuzami a znáša aj kosenie. Miestami vytvára súvislé porasty, najmä na brehoch riek, kde
vytláča pôvodné brehové spoločenstvá. V našom prípade bol výskyt tejto rastliny
zaznamenaný s klesajúcou tendenciou na brehu potoka v blízkosti ľudských obydlí.
 Lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus Lindl.) je v hodnotenom území rozšírená
prevaţne v intraviláne ako okrasná, zámerne vysádzaná rastlina. Do extravilánu preniká len
ojedinele pomocou vetra.
 Mahónia cezmínolistá (Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.) je podobne ako sumach pálkový
pestovaná v záhradách len pre okrasné účely.
 Sumach pálkový (Rhus typhina L.) sa rozmnoţuje prevaţne koreňovým systémom.
Zaznamenaný bol len v záhradkách rodinných domov.
 Agát biely (Robinia pseudoacacia L.) bol zaznamenaný len v intraviláne obce.
 Zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis L.) je trvácna rastlina, ktorej sa dobre darí na
neobrábaných pôdach. V hodnotenom území sa vyskytuje hlavne v okolí rómskej osady a v
predzáhradkách rodinných domov, v zriedkavých prípadoch aj na okraji obrábaných polí.
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Rozmnoţuje sa jednak semenami, ktoré dozrievajú hneď po odkvitnutí (za pomoci vetra),
ale i koreňovým systémom, ktorý má značne dobrú schopnosť rozrastať sa.
Výskyt a šírenie inváznych druhov rastlín dokumentujú výsledky, ktoré uvádzame v tabuľkách 1–3.
Uvedený je bodový, líniový a plošný výskyt.
Tab 1 Výskyt inváznych druhov rastlín v k. ú. obce Smiţany v r. 2005
Tab 1 The occurrence of invasive plant species in the cadastral area of Smiţany in 2005
Výskyt
Bodový

Invázny druh

Líniový

Plošný
Plocha
stanovišťa
(m2)

Celková
plocha
(m2)

ks

Plocha
(m2)

ks

Plocha
(m2)

Počet
stanovíšť

Pohánkovec japonský

4

0,8

25

5

3

4

12

Slnečnica hľuznatá

3

0,3

-

-

-

-

-

Lupina mnoholistá

15

3

-

-

-

-

-

Mahónia cezmínolistá

6

2

-

-

-

-

-

Pavinič pätlistý

7

7

-

-

-

-

-

Sumach pálkový

4

16

-

-

1

12

12

Agát biely

2

8

-

-

-

-

-

Zlatobyľ kanadská

18

0,72

-

-

1

12

12

-

-

-

-

2

1

2

59

37,82

25

5

7

-

38

Plošný
Plocha
stanovišťa
(m2)

Celková
plocha
(m2)

Spolu

Tab 2 Výskyt inváznych druhov rastlín v k. ú. obce Smiţany v r. 2006
Tab 2 The occurrence of invasive plant species in the cadastral area of Smiţany in 2006
Výskyt
Bodový

Invázny druh

Líniový

ks

Plocha
(m2)

ks

Plocha
(m2)

Počet
stanovíšť

Pohánkovec japonský

6

1,2

25

5

3

4

12

Slnečnica hľuznatá

1

0,1

-

-

-

-

-

Lupina mnoholistá

18

3,6

-

-

-

-

-

Mahónia cezmínolistá

6

2

-

-

-

-

-

Pavinič pätlistý

7

7

-

-

-

-

-

Sumach pálkový

5

20

-

-

1

12

12

Agát biely

2

8

-

-

-

-

-

Zlatobyľ kanadská

24

0,96

-

-

1

12

12

-

-

-

-

2

1

2

69

42,86

25

5

7

-

38

Spolu
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Tab 3 Výskyt inváznych druhov rastlín v k.ú. obce Smiţany v r. 2007
Tab 3 The occurrence of invasive plant species in the cadastral area of Smiţany in 2007
Výskyt
Bodový

Invázny druh

Líniový

Plošný
Plocha
stanovišťa
(m2)

Celková
plocha
(m2)

ks

Plocha
(m2)

ks

Plocha
(m2)

Počet
stanovíšť

11

2,2

25

5

3

4

12

Slnečnica hľuznatá

-

-

-

-

-

-

-

Lupina mnoholistá

22

4,4

-

-

-

-

-

Mahónia cezmínolistá

6

2

-

-

-

-

-

Pavinič pätlistý

7

7

-

-

-

-

-

Sumach pálkový

9

36

-

-

1

12

12

Agát biely

2

8

-

-

-

-

-

Zlatobyľ kanadská

32

1,28

-

-

1

12

12

-

-

-

-

2

1

2

89

60,88

25

5

7

-

38

Pohánkovec japonský

Spolu

Priemerný výskyt inváznych rastlín v hodnotenom území počas r. 2005–2007 uvádzame v tabuľke 4.
Tab 4 Priemerný výskyt inváznych druhov rastlín v k. ú. obce Smiţany počas r. 2005–2007
Tab 4 The average occurrence of invasive plant species in cadastral area of Smiţany during the years 2005–2007
Priemerný výskyt počas r. 2005–2007
Invázny druh

Bodový

Líniový

Plošný

Spolu

Priemerná plocha (m2)

Relat.
vyjadrenie
(%)

Pohánkovec japonský

1,4

5

12

18,4

20,40

Slnečnica hľuznatá

0,13

-

-

0,13

0,14

Lupina mnoholistá

3,67

-

-

3,67

4,07

Mahónia cezmínolistá

2

-

-

2

2,22

Pavinič pätlistý

7

-

-

7

7,76

Sumach pálkový

24

-

12

36

39,92

Agát biely

8

-

-

8

8,87

Zlatobyľ kanadská

0,99

-

14

14,99

16,62

Spolu

47,19

5

38

90,19

Relat. vyjadrenie (%)

52,32

5,54

42,13

100

Najmenšiu plochu zaberá slnečnica hľuznatá (0,13 m2), nasledujú mahónia cezmínolistá (2 m2),
lupina mnoholistá (3,67 m2), pavinič päťlistý a agát biely (7, resp. 8 m2). Najväčšiu plochu
kolonizuje zlatobyľ kanadská (14,99 m2), pohánkovec japonský (18,4 m2) a sumach pálkový (36
m2). Invázne rastliny spolu zaberajú plochu 90,19 m2, posledné tri menované druhy zaberajú aţ
77% podiel. Súhrnný prehľad šírenia inváznych druhov rastlín v závislosti na forme šírenia
dokumentuje tabuľka 5.
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Tab 5 Šírenie inváznych druhov rastlín v k. ú. obce Smiţany počas r. 2005–2007 (plošné vyjadrenie v m2)
Tab 5 Spreading of invasive plant species in cadastral area of Smiţany during the years 2005–2007
(areal expression in m2)
Rok

Výskyt
(plocha v m2)

2005

2006

2007

Bodový

37,82

42,86

60,88

Líniový

5

5

5

Plošný

38

38

38

Spolu

80,82

85,86

103,88

Z výsledkov výskytu a šírenia inváznych druhov rastlín v hodnotenom území vyplýva, ţe ide o ich
nekontrolovateľné šírenie hlavne pri bodovom výskyte. V priebehu troch rokov sa bodový výskyt
šírenia zvyšuje z 37, 82 m2 na 60,88 m2, čo predstavuje výrazný nárast aţ o 61 %. Líniová a plošná
forma výskytu si zachováva relatívne vyrovnaný priebeh (5 resp. 38 m2). Získané výsledky
dokumentujú nárast inváznych druhov rastlín z 80,82 m2 v roku 2005 aţ na 103,88 m2 v roku 2007,
čo predstavuje 28,5 % zvýšenie.
Z hľadiska dynamiky sa výrazne šírili najmä druhy bodovej formy invázie: sumach pálkový (v
priebehu troch rokov kolonizoval plochu zo 16 m2 na 36 m2), zlatobyľ kanadská, pohánkovec
japonský, ale aj lupina mnoholistá. Bodový výskyt uvedených druhov (v plošnom vyjadrení)
dokumentuje obrázok 2. Tendenciu zvyšovania výskytu a šírenia inváznych druhov počas
trojročného obdobia názorne dokumentujú aj mapové výstupy (Obr 3 a 4).
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Obr 2 Bodový výskyt inváznych druhov rastlín v k. ú. obce Smiţany počas rokov 2005–2007
Fig 2 Point occurrence of invasive plant species in cadastral area of Smiţany during the years 2005–2007

Nárast výskytu inváznych rastlín pri bodovom výskyte môţeme povaţovať za nebezpečné šírenie,
pretoţe časom sa dá očakávať, ţe sa rozrastie do líniového, prípadne aţ do plošného výskytu.
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Obr 3 Stanovištia výskytu inváznych druhov rastlín v k. ú. obce Smiţany v roku 2005
Fig 3 Stands of invasive plant species in the cadastral area of Smiţany in 2005
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Obr 4 Stanovištia výskytu inváznych druhov rastlín v k. ú. obce Smiţany v roku 2007
Fig 4 Stands of invasive plant species in the cadastral area of Smiţany in 2007

Z mapových výstupov (Obr 3, 4) vyplýva, ţe najrozšírenejším miestom výskytu inváznych rastlín je
intravilán. Eliáš (2001) konštatuje, ţe je to spôsobené tým, ţe všetky invázne alebo potencionálne
invázne rastliny boli v minulosti dovezené a často pestované ako okrasné rastliny pre svoj
dekoratívny vzhľad. V intraviláne obce sa nekontrolovateľne šíril hlavne pohánkovec japonský a
tieţ zlatobyľ kanadská. Tú si mnohí obyvatelia prinášajú domov i do záhradky z prechádzok
v prírode pre jej krásne ţlté kvety. Prvé 2–3 roky sa zdá, ţe rastlina vôbec nie je nebezpečná,
pretoţe je ešte pod kontrolou. Potom však uţ nie je moţné zabrániť jej ďalšiemu šíreniu
(rozmnoţuje sa napr. vetrom, pričom 1 rastlina môţe vytvoriť aţ 100 000 semien). Podobne sa pre
www.fpv.umb.sk/kat/kzp/
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dekoratívnu hodnotu v záhradách na priedomí pestuje sumach pálkový. Takto mnohí nevedomky,
uchvátení krásou inváznych rastlín, prispievajú k šíreniu týchto nebezpečných druhov. Na
intenzívnejšie vyuţívaných poľnohospodárskych pôdach, kde boli v minulosti vykonané
intenzifikačné zásahy (meliorácia, rekultivácia), sa inváznym druhov nedarí. Neustálym
obhospodarovaním pôdy (orba, kosba, chemické postreky) sa úspešne bráni šíreniu inváznych
druhov rastlín.
Z mapových výstupov (Obr 3, 4) vyplýva, ţe najviac stanovíšť výskytu a šírenia inváznych druhov
rastlín sa nachádza na biotopoch, ktoré boli vytvorené antropogénnou činnosťou. Najväčší výskyt
inváznych druhov rastlín bol zaznamenaný v okolí komunikácií, vodných tokov, nevyuţívaných lúk
a pasienkov, skládok, schátraných a opustených priemyselných a poľnohospodárskych objektov.
Podobné výsledky uvádzajú aj Cvachová a Gojdičová (2003), keď konštatujú, ţe invázne rastliny sa
najlepšie šíria pozdĺţ vodných tokov, ţelezníc a ciest. V našom prípade sa to najviac potvrdilo
u pohánkovca japonského a zlatobyle kanadskej.
Manaţmentové opatrenia odstraňovania inváznych druhov rastlín
Na odstraňovanie inváznych druhov rastlín navrhujeme manaţmentové opatrenia, ktoré vychádzajú
jednak z legislatívneho rámca, taktieţ z poznatkov vlastnej výskumnej práce a z publikovaných
informácií v odbornej a vedeckej literatúre. Odstraňovanie inváznych druhov rieši zákon NR SR č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v § 7 sa uvádza:
(1) Ochrana prirodzeného druhového zloţenia ekosystémov zahŕňa
a) reguláciu zámerného rozširovania nepôvodných druhov za hranicami zastavaného územia
obce,
b) sledovanie výskytu, veľkosti populácií a spôsobu šírenia nepôvodných druhov,
c) odstraňovanie nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy
z ich prirodzených biotopov a zniţujú biologickú rozmanitosť.
(2) Invázne druhy je zakázané dováţať, drţať, pestovať, rozmnoţovať, obchodovať s nimi, ako aj s
ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho
druhu.
(3) Vlastník (správca, nájomca) pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy zo svojho pozemku
(moţné spôsoby odstraňvania sú upravené v ďalšej časti zákona) a o pozemok sa starať takým
spôsobom, aby zamedzil opätovnému šíreniu inváznych druhov, a to na náklady pôvodcu ich
šírenia, ak je známy, inak na náklady štátu.
Pre prípady, v ktorých pôjde o zámerné rozširovanie nepôvodných druhov v osobitne chránenej
krajine, je potrebné uviesť ţe:
 v 1. a 2. stupni územnej ochrany je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody,
 od 3. –5. stupňa územnej ochrany platí na rozširovanie nepôvodných druhov rastlín zákaz.
Problematikou šírenia inváznych druhov, ktoré predstavujú závaţný globálny problém, sa zaoberajú
aj medzinárodné dohovory, najmä Dohovor o biologickej diverzite a Bernský dohovor (Dohovor o
ochrane európskych voľne ţijúcich organizmov a prírodných stanovíšť).
Pre voľbu vhodných opatrení, ktoré vedú k postupnému odstraňovaniu inváznych druhov rastlín aţ
ich úplnej likvidácii, je potrebné poznať spôsob rozmnoţovania a preferenciu šírenia inváznych
druhov vo voľnej prírode, krajine (Tab 6).
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Tab 6 Rozmnoţovanie a šírenie inváznych druhov rastlín
Tab 6 Reproduction and dissemination of invasive plant species
Invázny druh
Pohánkovec japonský
Slnečnica hľuznatá
Lupina mnoholistá
Mahónia cezmínolistá
Pavinič pätlistý
Sumach pálkový
Agát biely
Zlatobyľ kanadská

Forma rozmnoţovania a šírenia inváznych rastlín
Vegetatívna
Generatívna
**
–
** (podzemkové hľuzy)
*
**
–
*
–
**
*
** (podzemné poplazy a výmladky)
–
** (koreňové a pňové výmladky)
*
*
**

** vysoko významná (dominujúca), * významná, – nevýznamná, prípadne nevyskytujúca sa forma rozmnoţovania
a šírenia inváznych rastlín

Na vegetatívne sa rozmnoţujúce rastliny je vhodné pouţiť kombináciu mechanického a chemického
spôsobu likvidácie v dvoch fázach. Prvá pozostáva z pokosenia a následného postreku herbicídom
(aplikácii herbicídov musí predchádzať prieskum výskytu vodných zdrojov, aby sa predišlo ich
prípadnej kontaminácii). Druhá fáza sa vykonáva o osem aţ desať týţdňov neskôr, čo býva
pribliţne v júni aţ auguste. Pre generatívne rozmnoţujúce sa druhy z mechanických spôsobov
ničenia sa pouţíva pastva, orba, vytrhávanie, orezávanie, prípadne aplikácia postreku v marci aţ
apríli alebo kombinácia uvedených ochranných opatrení. To isté platí aj pre druhy rozmnoţujúce sa
oboma spôsobmi. V ďalšej časti uvádzame konkrétne opatrenia likvidácie niektorých inváznych
druhov rastlín, ktorých výskyt sme zaznamenali.
Pohánkovec japonský (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.) – pri jeho likvidácii sa
jednoznačne ako najúčinnejšia javí chemická likvidácia. Pouţíva sa najmä postrek herbicídom na
list, prípadne injektáţ do stoniek. Optimálna aplikácia je koncom vegetačnej sezóny, v dobe
kvitnutia pohánkovca. V tomto čase sa pohánkovce chystajú na prekonanie zimného obdobia
a presúvajú asimiláty z nadzemných častí rastlín do koreňových podzemkov. Pokiaľ v tomto čase
aplikujeme na rastlinu herbicíd bude to veľmi účinné, pretoţe rastlina ho spolu s asimilátmi
transportuje do podzemkov. Pohánkovec nie je moţné zničiť len jedným herbicídnym postrekom,
aplikáciu je potrebné viackrát zopakovať (ideálne počas viacerých rokov). Vyššia koncentrácia
herbicídu nezvyšuje účinnosť likvidácie, pretoţe rastlina reaguje okamţitým zhodením listov a tým
sa zabráni transportu celej dávky herbicídu do podzemkov. Rastlina teda následne opäť obrastá
(Barták et al., 2010).
Lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus Lindl.) – odstraňuje sa pomerne obtiaţne. Jedná sa
o prácu na viac rokov, pretoţe v pôde zanecháva značné mnoţstvo semien, ktoré sú vďaka tvrdému
obalu schopné preţiť aj niekoľko desiatok rokov, kým nenastanú vhodné podmienky k ich
vyklíčeniu. Opakovaným mechanickým odstraňovaním (kosením pred kvitnutím a dozretím ďalšej
zásoby semien) porastu sa táto zásoba z veľkej časti vyčerpá. Ani po troch rokoch ešte nie je
likvidácia ukončená, pretoţe miesta, kde rástla lupina mnoholistá, sú vďaka jej prítomnosti dobre
pohnojené (schopnosť bôbovitých rastlín obohacovať pôdu o dusík) na niekoľko rokov dopredu.
Porast je potrebné ešte niekoľko rokov pravidelne kosiť (2x do roka). Osamotené jedince je
potrebné vykopávať a lokalitu je potrebné sledovať, aby sa zo zabudnutých rastlín znovu
neobnovila populácia. Pri veľmi rozšírených porastoch je potrebné pouţiť herbicíd, a to najmenej
počas troch rokov, aby toto opatrenie bolo účinné a skutočne viedlo k potlačeniu neţiaducej
dominancie (Vacátková, 2009).
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Sumach pálkový (Rhus typhina L.) – jedince sa najprv vypília a vzniknuté rezné plochy sa natrú
koncentrovaným herbicídnym prípravkom (napr. Roundup Biaktiv). Aplikácia chemických
prípravkov – herbicídov je velmi dôleţitá, pretoţe eliminujú tvorbu výmladkov.
Agát biely (Robinia pseudoacacia L.) – stromy treba odstraňovať výrubom počas neskorého leta,
alebo začiatkom jesene (druhá polovica septembra, začiatok októbra), potom odnoţe zmrznú a
odumrú počas zimy. Táto metóda je účinnejšia, ak sa čerstvo odrezané pne (odrezky) natrú
herbicídom, napríklad 50 % roztokom glyfosfátu. Nové výhonky sa odreţú nasledujúci rok v júli.
Odnoţe, ktoré přeţiju, by mali byť spásané, alebo ak to nie je moţné, chemicky ošetrené (Kelemen,
Warner, 1996). Pálenie je potrebné tieţ vylúčiť, lebo napomáha vegetatívnemu aj generatívnemu
rozširovaniu agátu (Matus et al., 2003). Do úvahy neprichádza ani metóda okrúţkovania kmeňov
stromov. Došlo by síce k prerušeniu cievnych zväzkov a následnému úhynu dreviny, ale neoslabuje
sa regeneračná schopnosť koreňov, a v krátkom čase by došlo k tvorbe koreňových a pňových
výmladkov. Šefferová Stanová et al. (2008) uvádzajú, ţe v Maďarsku vyvinuli veľmi jednoduchú a
účinnú metódu ako eliminovať agát. Je potrebné vyvŕtať do stromu 4-7 cm hlboký otvor s
priemerom 8 mm. Smer vŕtania nemá byť do stredu stromu, ale musí viesť skoro paralelne s kôrou,
pod 10° uhlom ku xylému (jadru). Otvor musí byť úplne vyplnený herbicídom (glyfosfát), a potom
ho treba zalepiť vodovzdorným silikónovým tmelom, aby sa chemikália nevyparila. Počet otvorov
závisí od veľkosti stromu. Jeden otvor pripadá na kaţdých ďalších 10 cm obvodu kmeňa.
Najvhodnejší čas vykonávania tejto metódy je druhá polovica augusta a september, keď najviac
vnútorných štiav prechádza do koreňového systému. Táto metóda nezabíja len strom samotný, ale
úplne zastaví regeneračnú schopnosť koreňového systému.
Zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis L.) – Cvachová a Gojdičová (2003) uvádzajú, ţe
vzhľadom na tvorbu veľkého mnoţstva plodov a semien je potrebné rastliny ničiť pred dosiahnutím
fruktifikačného obdobia (tvorby plodov). Najjednoduchším spôsobom odstraňovania je mechanické
(ostrihať alebo orezať súkvetia, prípadne kosiť plochy s rastlinami pred rozkvitnutím). V praxi sa
vyuţíva najmä odstraňovanie mechanické, chemické, kombinované.
Mechanické odstraňovanie:
Pastva – prichádza do úvahy len na lokalitách s ojedinelým výskytom a na stanovištiach s trávnatobylinným typom vegetácie. Nevyhovuje v prípadoch, ak sa zlatobyle vyskytujú ako súčasť
sprievodnej vegetácie tokov. Účinok pastvy spočíva predovšetkým v zniţovaní vitality jedincov.
Kosenie – najefektívnejší výsledok je moţné dosiahnuť opakovaným kosením vo vegetatívnej fáze,
čiţe pred tvorbou súkvetia, čo je koncom júla a začiatkom augusta. Účinok je analogický s pastvou,
ale zároveň obmedzuje vznik pôdnej zásoby semien a ich ďalšie rozširovanie na nové lokality.
Orba – je vhodná najmä na veľkoplošných rovinatých stanovištiach, pričom je nutné poorané
plochy následne osiať, najvhodnejšie pôvodnými a konkurencie schopnými druhmi rastlín. Tento
spôsob je treba vyuţiť najmä pri eliminovaní rôznych typov nevyuţívaných stanovíšť v krajine a v
intravilánoch miest a obcí (na tzv. mestských úhoroch). Po orbe je nevyhnutné dôsledne odstrániť
podzemné časti rastliny, aby sa zabránilo moţnému vegetatívnemu rozmnoţovaniu zlatobyle na
danom stanovišti, prípadne na inom, ak sa zemina premiestni.
Orezávanie súkvetí – odstránením zakladajúcich sa súkvetí obmedzíme moţný generatívny spôsob
rozmnoţovania oboch druhov zlatobyle, nakoľko sa tým predíde moţnosti dozretia semien, ich
vysemenenia a ich následnému rozšíreniu do okolia. S touto činnosťou je potrebné začať uţ
v auguste, niekedy i skôr.
Vypaľovanie – pri dodrţaní zásad ochrany prírody a ďalších bezpečnostných predpisov je moţné
tento spôsob eliminácie aplikovať najmä na stanovištiach antropogénneho pôvodu s prevahou
ruderálnych druhov, aby nepriaznivý účinok na cennejšie floristické alebo faunistické prvky bol čo
najmenší. Vypaľovaním v neskorom jesennom období by bolo moţné ošetriť najmä plošne
rozsiahlejšie lokality, ktorých stále v krajine pribúda a hlavne lokality, na ktorých je ručné alebo i
strojové mechanické odstraňovanie sťaţené ich situovaním (napr. ţelezničné násypy, skládky a
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pod.). Treba mať ale na zreteli, ţe jednorázovým vypaľovaním rastliny nezničíme, a preto je
potrebné na druhý rok lokalitu opakovane ošetriť či uţ znovu vypálením, mechanicky, chemicky
alebo kombinovane.
Chemické odstraňovanie:
Môţe sa vyuţívať na likvidáciu populácie zlatobylí na tých stanovištiach, kde samostatne vykonané
mechanické odstraňovanie nebude dostatočne účinné, alebo na miestach so sťaţeným prístupom
(napr. cestné násypy, naváţky a iné antropogénne stanovištia). Je vhodné aj na ošetrovanie
veľkoplošných zárastov. Výber herbicídnych prípravkov závisí od typu stanovíšť (zváţiť blízkosť
vodných tokov, zdrojov pitnej vody a pod.). Ich aplikácia je najlepšia v čase, kedy porasty nie sú
vysoké, tzn. na väčšine lokalít v máji.
Kombinovaný spôsob odstraňovania:
Tento spôsob treba vyuţívať na rozsiahle, vysoké a husté porasty, kde samotná mechanická alebo
chemická aplikácia nie je dostatočne účinná, resp. jednotlivé mechanické alebo chemické ošetrenie
by si vyţadovalo dlhodobo opakovaný manaţment. V takom prípade je treba najprv vysoké porasty
pokosiť a regenerujúce časti rastlín chemicky ošetriť.
Upozornenie: Po odstránení akéhokoľvek porastu inváznych druhov rastlín je ţiaduce, aby plocha
nezostala bez vyuţitia, ale aby sa okamţite obnovil vegetačný kryt, napr. vysadením krov, stromov
alebo trávnatých porastov tvorených najmä domácimi druhmi.
Najlacnejším spôsobom eliminácie inváznych rastlín je prevencia proti ich šíreniu. Súčasťou
preventívnych opatrení je pravidelné vyuţívanie poľnohospodárskej prípadne lesnej pôdy,
udrţiavanie zapojenia sprievodnej vegetácie pri vodných tokoch, kontrola dovozu nepôvodných
druhov, nevytvárať nelegálne skládky odpadov, v neposlednom rade aj environmentálna osveta
verejnosti o nebezpečenstve, ktoré invázne druhy predstavujú.
Závery









Počas trojročného obdobia (2005–2007) sme v katastrálnom území obce Smiţany zaznamenali
výskyt ôsmich inváznych druhov rastlín:
1. Pavinič päťlistý (Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.)
2. Pohánkovec japonský (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.)
3. Slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)
4. Lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus Lindl.)
5. Mahónia cezmínolistá (Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.)
6. Sumach pálkový (Rhus typhina L.)
7. Agát biely (Robinia pseudoacacia L.)
8. Zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis L.)
Najmenšiu plochu kolonizuje slnečnica hľuznatá (0,13 m2), nasledujú mahónia cezmínolistá (2
m2), lupina mnoholistá (3,67 m2), pavinič päťlistý a agát biely (7, resp. 8 m2). Najväčšiu plochu
zaberá zlatobyľ kanadská (14,99 m2), pohánkovec japonský (18,4 m2) a sumach pálkový (36
m2). Invázne rastliny spolu zaberajú plochu 90,19 m2, posledné tri menované druhy zaberajú aţ
77 % podiel
V hodnotenom území dominuje bodová forma výskytu a šírenia inváznych druhov rastlín.
V priebehu troch rokov sa bodový výskyt šírenia zvyšuje z 37, 82 m2 na 60,88 m2, čo
predstavuje výrazný nárast aţ o 61 %. Líniová a plošná forma výskytu si zachováva relatívne
vyrovnaný priebeh - 5 resp. 38 m2. Zaznamenali sme nárast inváznych druhov rastlín z 80,82 m2
v roku 2005 aţ na 103,88 m2 v roku 2007, čo predstavuje 28,5 % zvýšenie.
Z hľadiska dynamiky sa výrazne šírili najmä druhy bodovej formy invázie: sumach pálkový (v
priebehu troch rokov kolonizoval plochu zo 16 m2 na 36 m2), zlatobyľ kanadská, pohánkovec
japonský, ale aj lupina mnoholistá.
Najviac stanovíšť výskytu a šírenia inváznych druhov rastlín sa nachádza na biotopoch, ktoré
boli vytvorené a ovplyvnené antropogénnou činnosťou. Najväčší výskyt inváznych druhov
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rastlín bol zaznamenaný v okolí komunikácií, vodných tokov, nevyuţívaných lúk a pasienkov,
skládok, schátraných a opustených priemyselných a poľnohospodárskych objektov.
Pre odstraňovanie inváznych druhov rastlín sme navrhli vhodné manaţmentové opatrenia.
V súlade s legislatívou odporúčame mechanické, chemické, prípadne kombinované metódy
likvidácie.
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OCCURRENCE AND SPREADING OF INVASIVE PLANT SPECIES
AND MANAGEMENT MEASURES OF THEIR DISPOSAL
Abstract: Occurrence and spreading of invasive plant species we evaluated in the cadastral area of Smiţany (district
Spišská Nová Ves). During the three-year period (2005–2007) we had recorded the occurrence of eight invasive plant
species: Parthenocissus quinquefolia ( L.) Planch., Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr., Helianthus tuberosus L.,
Lupinus polyphyllus Lindl., Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt., Rhus typhina L., Robinia pseudoacacia L. a Solidago
canadensis L. Invasive plants occupy an average area of 90.19 m2, the largest area is colonized by Solidago canadensis
(14.99 m2), Fallopia japonica (18.4 m2) and Rhus typhina (36 m2), what represents 77 % share. We noticed a point, line
and areal spread occurrence of invasive plants in the evaluated area. The occurrence of point spread is dominated,
increasing from 37.82 m2 to 60.88 m2 and presents a significant increase up to 61 %. Linea and areal form of occurrence
retain a relative balanced process (5 respectively 38 m2). We noted the increase of 80.82 m2 in the spread of invasive
plant species in 2005 up to 103.88 m2 in 2007, representing 28.5 % increase. In terms of dynamics the point spread
forms of invasion were significantly spreading: Rhus typhina (colonized the area from 16 m2 to 36 m2 during three
years), Solidago canadensis, Fallopia japonica, but also Lupinus polyphyllus. The largest occurrence of invasive plant
species was reported in the anthropogenic affected stands near roads, rivers and illegal dumps. In accordance with
national legislation of the Slovak Republic (Act No. 543/2002 On Nature and Landscape Protection) we recommend use
of mechanical, chemical or combined mode to eradicate invasive plants.
Key words: Biodiversity, invasive plants, Smiţany.
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SEPARÁCIA VYBRANÝCH ZLOŢIEK Z KOMUNÁLNEHO ODPADU
V PODMIENKACH MIEST A OBCÍ SR
Milan Piatrik
Prof. Ing. Milan Piatrik, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied,
Katedra ţivotného prostredia, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, e-mail:
milan.piatrik@umb.sk
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá aplikáciou novelizovaného zákona o odpadoch s poţiadavkami na separáciu
odpadov a realizácia separovaného zberu v podmienkach miest a obcí SR na príklade mesta Brezno. Zameriava sa na
moţnosti materiálového a energetického zhodnocovania vybraných zloţiek z komunálneho odpadu recyklačnými
technológiami so zameraním na zhodnocovanie organických biologicky rozloţiteľných odpadov – BRO fermentačnými
technológiami. Ťaţiskovou témou príspevku je spôsob nakladania s organickým odpadom ako zloţky komunálneho
odpadu so zameraním na jeho zhodnocovanie kompostovaním. Súčasťou príspevku je opis technologického zariadenia
na zhodnocovanie organického odpadu a opis technológie zhodnocovania BRO kompostovaním.
Kľúčové slová: Odpad, organický odpad, biologicky rozloţiteľný odpad, odpadové hospodárstvo, zákon o odpadoch,
separovaný zber, nakladanie s odpadmi, zhodnocovanie, kompostovanie, kompostáreň mesta Brezno.

Úvod
Problematika tvorby odpadov, ich zneškodňovania a zhodnocovania, je v súčasnosti veľmi aktuálna
a naliehavá a vyţaduje si efektívne a systematické riešenie. Situácia v oblasti odpadového
hospodárstva sa za ostatné roky významne menila najmä od roku 2001, keď do platnosti vstúpil
zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Tento zákon a jeho mnohé novelizácie priniesli
mnohé zmeny, ktoré významne ovplyvnili politiku odpadového hospodárstva obcí a miest v SR.
Cieľom príspevku je objasniť systém separovaného zberu komunálneho odpadu a následného
zhodnocovania alebo zneškodňovania jednotlivých zloţiek komunálneho odpadu so snahou
navrhnúť vhodné opatrenia pre zlepšenie a zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom,
osobitne riešenie problematiky organických biologicky rozloţiteľných odpadov (BRO).
1 Materiál a metóda
Ako podklad pre spracovanie príspevku sme pouţili štatistické údaje o tvorbe, zhodnocovaní
a zneškodňovaní komunálneho odpadu v meste Brezno. Získané a spracované údaje umoţnili
sledovať trend vývoja produkcie odpadov, jeho zberu, prepravu a následné nakladanie s ním. Zber
údajov bol zameraný najmä na biologicky rozloţiteľný odpad a jeho zhodnotenie kompostovaním
(Program odpadového hospodárstva mesta Brezno, 2010).
Ďalej bola pouţitá projektová dokumentácia zariadenia na zhodnocovanie BRO kompostovaním
vrátane popisu technológie tohto procesu, údaje o obchodnom vyuţití vyrobených produktov a pod.
Boli pouţité všetky dostupné informačné zdroje z organizácie, ktorá pre mesto Brezno zabezpečuje
nakladanie s komunálnym odpadom (Technické sluţby mesta Brezno), z Mestského úradu
v Brezne, odboru rozvoja mesta, stavebného poriadku a ţivotného prostredia, ďalej interné
materiály Zdruţenia obcí Ekológ Brezno, ktoré je navrhovateľom investičného zámeru – stavby:
Regionálne Centrum zuţitkovania BRO a zariadenie na triedenie odpadov Brezno na nakladanie
s organickým odpadom ako zloţky komunálneho odpadu (Projektová dokumentácia …, 2009).
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2 Teoretické východiská
Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov,
zniţovanie nebezpečnosti odpadov pre ţivotné prostredie a nakladanie s odpadmi (Zákon č. 223/2001
Z. z.).

Cieľom odpadového hospodárstva je :
 predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä :
- rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje,
- výrobou výrobkov, ktorá čo moţno najmenej zvyšuje mnoţstvo odpadov a čo moţno
najviac zniţuje znečisťovanie ţivotného prostredia,
- vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých
v odpadoch určených na zhodnotenie;
 zhodnocovať odpady recykláciou , opätovným pouţitím alebo inými procesmi
umoţňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je moţný alebo účelný postup
predchádzania vzniku odpadov;
 vyuţiť odpady ako zdroje energie, ak nie je moţný alebo účelný postup predchádzania vzniku
odpadov ani zhodnocovať odpady;
 zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim ţivotné
prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je moţný alebo účelný ani jeden
z uvedených postupov.
Medzi najčastejšie pouţívané metódy zhodnocovania resp. zneškodňovania odpadov patria:
- skládkovanie – najstaršia a najjednoduchšia metóda zneškodňovania odpadov
(v súčasnosti sa skládkuje viac ako 90 % tuhých odpadov),
- spaľovanie – veľmi zloţitý proces, ktorý je súhrnom viacerých reakcií,
- kompostovanie – najčastejšie vyuţívaná biotechnologická metóda, pri ktorej
z organických odpadov (pôsobením aeróbnych i anaeróbnych mikroorganizmov) vzniká
kompost obsahujúci humusové látky, ktorý je vyuţiteľný ako hnojivo.
Súčasný stav v legislatíve ohľadne BRO moţno charakterizovať týmito údajmi:
Pre nakladanie s BRO sa autorizácia nevyţaduje. Separovanie BRO od 1.1.2010 ako povinnosť obcí
sa presúva na neskorší termín – koniec roka 2012. Jediná nová povinnosť u BRO je, ţe sa tento
druh odpadu nesmie zneškodňovať, musí sa zhodnocovať, napr. kompostovaním. Povinnosť
separovať vyplýva so stratégie nakladania s BRO schválenej vládou, čo sa doposiaľ neudialo
v plnom rozsahu. Nakladanie s BRO sa má riadiť podľa medzinárodnej legislatívy zakotvenej v
Zelenej knihe, pričom je spracovaný projekt optimalizácie nakladania s BRO. Problematiku
týkajúcu sa nakladania s BRO, Zelenej knihy a Projektu optimalizácie nakladania s BRO je moţné
nájsť na stránkach MŢP SR, kapitola Odpady a legislatíva, podkapitola Biooodpad (Zákon č.
409/2006 Z. z.).
Dňa 15. decembra 2010 schválila vláda SR materiál s názvom „Stratégia obmedzovania ukladania
biologicky rozloţiteľných odpadov na skládky odpadov“. Vypracovanie materiálu vyplývalo z
povinností, ktoré ustanovuje Smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov, podľa ktorej sú členské
štáty povinné vypracovať národné stratégie pre realizáciu redukcie mnoţstva biologicky
rozloţiteľného odpadu idúceho na skládku a túto stratégiu oznámiť Európskej komisii.
Potreba stratégie je zakotvená aj v slovenskom zákone o odpadoch, podľa ktorého je obec povinná
separovať biologicky rozloţiteľný odpad podľa stratégie nakladania s biologicky rozloţiteľným
odpadom schválenej vládou. V tomto prípade ide o biologicky rozloţiteľný komunálny odpad.
Keďţe v spracovaní stratégie malo MŢP SR výrazný časový sklz oproti ustanoveniam smernice,
ministerstvo vypísalo súťaţ na obstaranie štúdie „Analýza odpadov v SR a nakladanie s nimi“.
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Súčasťou tejto štúdie mala byť i analýza biologicky rozloţiteľných odpadov v Slovenskej republike.
Víťazom a spracovateľom štúdie sa stala bratislavská spoločnosť ETIAM. Osemdesiatstranový
materiál, ktorý bol schválený vládou, obsahuje viaceré opatrenia pre naplnenie cieľov, ktoré boli
navrhnuté v stratégii. Ich zámerom je zabezpečiť splnenie základných cieľov, ktoré vyplývajú zo
zmieňovanej smernice o skládkach odpadu.
Okrem uvedených základných opatrení zabezpečujúcich odklon biologický rozloţiteľných odpadov
od skládkovania bude potrebné zabezpečiť naplnenie aj nasledovných opatrení: Podporiť budovanie
bioplynových staníc, ktoré budú bioplyn vyrábať z odpadov a vyrobený bioplyn buď priamo
premieňať na elektrickú energiu a teplo v kogeneračných jednotkách ako súčasti technológie, alebo
ďalej spracovávať na výrobu bio-metánu z prostriedkov Eurofondov a Environmentálneho fondu
(Program odpadového hospodárstva okresu Brezno, 2010).
Kompostovanie je jednou z metód zhodnocovania biologicky rozloţiteľných odpadov. Spočíva
v premene organických zloţiek odpadu na kompost mikrobiologickou cestou. Výroba kompostu
z odpadu je ovplyvňovaná predovšetkým odbytovými moţnosťami. Produkty kompostovania sú
potom aplikované ako hnojivá tam, kde dochádza k intenzívnemu vyuţívaniu pôdy (záhradníctvo,
lesníctvo). Z hľadiska hygienického je dôleţité venovať pozornosť najmä vhodnému umiestneniu
kompostární s ohľadom na ochranu sídlisk a podzemných vôd a otázku výskytu toxických látok
v kompostoch (Tölgyessy et al., 2001).
Separovaný zber komunálneho odpadu je v súčasnosti jediným vhodným riešením zníţenia
mnoţstva komunálneho odpadu ukladaného na skládky. Pri separovanom zbere sa prebytočná vec
nepovaţuje za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorá môţe znova vstúpiť do výrobného procesu
ako plnohodnotná vstupná materiálová surovina. Šetrí sa tým mnoţstvo prírodných zdrojov, zniţujú
sa negatívne vplyvy na zdravie obyvateľstva a ţivotné prostredie, a to nielen vo výrobných
procesoch, ale aj na skládkach komunálnych odpadov, kde neseparovaný komunálny odpad môţe
vyvolávať nekontrolovateľné procesy.
Preto sa separovaný zber komunálneho odpadu stáva aj v našich podmienkach prostriedkom, ako je
moţné najrýchlejšie a najlacnejšie riešiť nedostatočnú kapacitu a ţivotnosť vhodných skládok,
nedostatočné kapacity zvozových vozidiel, elimináciu čiernych skládok a vylepšiť celkovú
ekonomiku nakladania s odpadom (Šudý et al., 2005).
Aj napriek týmto pozitívam je separovaný zber povaţovaný za príliš nákladný, organizačne náročný
a v konečnom dôsledku za stratový. Nedostatok informácií o tomto spôsobe nakladania s odpadom
vedie k tomu, ţe v súčasnosti sú uprednostňované iné spôsoby nakladania s odpadmi, ktoré sú
z hľadiska zaťaţovania ţivotného prostredia oveľa nebezpečnejšie a majú nepriaznivejší vplyv na
kvalitu ţivota obyvateľstva.
Efektívnosť separovaného zberu závisí od mnohých faktorov. Pokiaľ premenné, ako napr. cena za
vstup a poplatky za zneškodňovanie, sú z pohľadu realizácie separovaného zberu len ťaţko
ovplyvniteľné, samotný systém, organizácia a riadenie je v rukách realizátora. Ukazuje sa, ţe z nich
predovšetkým samotný systém značne ovplyvňuje účinnosť i celkovú efektívnosť separovaného
zberu.
Pre lokálny systém je charakteristické, ţe zberové nádoby sú umiestnené v bezprostrednej blízkosti
pôvodcu odpadu a majú spravidla menší objem. Podstatnou nevýhodou lokálneho systému sú
vysoké uvádzacie náklady a náklady za dopravu (Všeobecne záväzné nariadenie ..., 2009).
Hlavnými výhodami separovaného zberu komunálneho odpadu sú jeho vysoká účinnosť, moţnosť
uplatňovania stimulácie a motivácie na separovanom zbere, predĺţená ţivotnosť štandardných
zberných nádob, rýchlejšia návratnosť investícií, rýchlejšia realizácia a výchova občanov
k správnemu prístupu k ochrane ţivotného prostredia a jeho zloţiek (Račák, 2010).
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4 Zariadenie na zhodnocovanie organického odpadu v meste Brezno
Zdruţenie obcí Ekológ Brezno ako navrhovateľ predloţil v auguste 2009 v zmysle zákona č.
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (EIA) Správu o hodnotení navrhovanej činnosti pre
investičný zámer Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozloţiteľných odpadov a
zariadenie na triedenie odpadov Brezno. Správa rieši výstavbu nového výrobnoprevádzkového
areálu s hlavnou funkciou triedenie odpadov a spracovanie biologicky rozloţiteľného odpadu
vrátane kuchynského odpadu z domácností, reštaurácií a zariadení hromadného stravovania
kompostovaním. Správa je po obsahovej a štrukturálnej stránke spracovaná v zmysle Prílohy č. 11
zákona č. 24/2006 Z.z. Údaje v Správe komplexne opisujú a vyhodnocujú predpokladané vplyvy
navrhovanej činnosti. Navrhovaná činnosť svojím rozsahom spadá pod povinné hodnotenie: príloha
8, tabuľka 9: Infraštruktúra, poloţka 5: Zariadenia na zneškodňovanie ostatných odpadov
spaľovaním alebo zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie ostatných odpadov.
Záujmové zdruţenie obcí Ekológ vzniklo za účelom zriadenia skládky tuhého komunálneho odpadu
(TKO) v Brezne a patrí doňho 25 obcí. Zdruţenie Ekológ zaloţilo firmu SEKOLÓG, s.r.o. Brezno,
ktorej je v súčasnosti jediným spoločníkom. Táto firma prevádzkuje regionálnu skládku TKO pre
obce od Brusna po celé Horehronie. V meste Brezno, vykonáva zber všetkých odpadov
príspevková organizácia mesta Brezno – Technické sluţby mesta Brezno.
Podobné projekty – prevádzky fermentačnej linky boli realizované aj v Lučenci, Starej Turej,
Liptovskom Hrádku, Starej Ľubovni a Galante.
Regionálne Centrum zuţitkovania BRO a zariadenie na triedenie odpadov Brezno, časť
Kompostáreň, sa delí na vstupnú časť, skladovaciu časť a technologickú časť. Vstup do prevádzky
kompostárne je z jestvujúcich komunikácií mesta. Skladovacia časť pozostáva z plochy pre
skladovanie privezeného biologického odpadu, vrátane krytých prístreškov na skladovanie
bioodpadu vyseparovaného z domácností a kalov z ČOV. Súčasťou skladovacej časti sú aj plochy
na skladovanie finálneho produktu – kompostu. Technologickú časť strediska tvorí krytá hala s
mechanizmami na prípravu materiálu a s bioreaktorom. Do technologickej časti patrí aj chladiaci
kontajner, v ktorom je sústredená príprava kuchynských odpadov, ako aj otvorená plocha určená na
dozrievanie materiálu vyskladneného z bioreaktora. Dozrievacie a skladovacie plochy sú nekryté,
hydrologicky zabezpečené vyspádované betónové plochy s poţadovaným zloţením izolačných
vrstiev. Zráţkové a výluhové vody budú z uvedených plôch odvádzané do záchytnej nádrţe, ktorá
je súčasťou objektu.
Navrhovaný objekt triediarne bude slúţiť na dotrieďovanie separovaného odpadu pred jeho
distribúciou odberateľom. Pozostáva z prístrešku na uskladnenie dovezeného, ale i vytriedeného a
zlisovaného separovaného odpadu a haly triediarne, v ktorej sa vykonáva proces dotrieďovania a
lisovania separovaného odpadu (Správa o hodnotení …, 2009).
Spracovanie bioodpadu na kompost je riešené technológiou kompostovania v uzavretom
bioreaktore. Kompost bude pripravovaný z nasledovných zloţiek bioodpadov: odpad z údrţby
verejnej zelene, kuchynské odpady, odpad zo separácie bioodpadu, vhodné druhy BRO z
poľnohospodárstva a priemyslu, prípadne ďalšie.
Pouţitá technológia spracovania biologicky rozloţiteľných odpadov pomocou riadenej termofilnej
fermentácie v uzavretom priestore reaktora zároveň umoţňuje spracovávanie kuchynského odpadu
podľa Nariadenia ES č. 1774/2002 Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa stanovujú zdravotné
predpisy týkajúce sa ţivočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu.
Prevádzkovanie tohto zariadenia v plnej miere spĺňa poţiadavky § 39 ods. 14 zákona o odpadoch,
podľa ktorého sú obce a mestá povinné zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a
biologicky rozloţiteľných odpadov – všetkých odpadov vrátane kuchynského odpadu (Projektová
dokumentácia …, 2009).
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Kompostárne a bioplynové stanice musia spĺňať nasledujúce poţiadavky:
- odpad je nevyhnutné rozdrviť na častice s maximálnym rozmerom 12 mm,
- odpad musí prejsť procesom s teplotou 70 °C po dobu 60 minút,
- teplota musí byť priebeţne zaznamenávaná a záznamy musia byť archivované,
- kompost, či vyhnitý kal musí byť analyzovaný okrem iného aj na patogénne organizmy.
Zriadenie strediska zároveň zohľadňuje novelu Zákona o odpadoch č. 223/2001, ktorá zakazuje
zneškodňovať biologicky rozloţiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadov z cintorínov a z
ďalšej zelene na pozemkoch, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.
Dovezený biologický odpad je pri vstupe podľa druhu umiestňovaný do zásobníkov alebo na
skladovacie plochy: odpad zo zelene je umiestňovaný na voľnú skladovaciu plochu, biologický
odpad zo separovaného zberu odpadu je umiestňovaný do krytého zásobníka. Kuchynský odpad je
dováţaný v 120 litrových nádobách s guľatým dnom pre ľahké čistenie. Bude umiestňovaný do
nádob v chladiarenskom kontajneri, kde bude podrvený a pripravený na zmiešanie s ostatnými
vstupnými surovinami podľa danej receptúry.
Na dozrievaciu plochu bude naváţaný spracovaný materiál z fermentora. Tu bude čelným
nakladačom formovaný do dozrievacích hroblí. Hroble sú lichobeţníkového prierezu so základňou
cca 4 m. Dozrievacie hroble sú podľa potreby prevzdušňované čelným nakladačom, to znamená, ţe
pri zakladaní prvej hroble je nutné zohľadniť manipulačný priestor čelného nakladača. Na
dozrievacej ploche sa kompost stabilizuje a materiál na nej zostáva cca 6 týţdňov.
Z dozrievacej plochy je kompost odváţaný na plochu určenú na skladovanie finálneho produktu. Tu
sa materiál plne stabilizuje. Vzhľadom k poţiadavkám technológie spracovania na veľkosť frakcie
vstupných surovín nie je nutné výsledný kompost osievať. Po vyzretí kompostu sa odoberú vzorky
a po ich vyhodnotení (pri splnení poţadovaných kvalitatívnych kritérií) je pripravený k expedícii.
Pouţívané stroje a zariadenia kompostárne tvoria: fermentor, stacionárny rezací a miešací voz s
elektromotorom pre organické a biologické odpady, pásový dopravník, klimatizovaný kontajner,
veľkokapacitný drvič kuchynského odpadu, čelný a ramenový nakladač, mostová váha.
Podľa základných kapacitných parametrov kompostárne sa bude ročne spracúvať maximálne:
- 1 600 ton záhradného bio-odpadu pozostávajúceho z týchto odpaodv: tráva, lístie,
konáre z orezávky stromov, odpad z výmeny kvetín – tieto suroviny budú dodávané
ako voľne sypané nákladnými vozidlami;
- 365 ton kuchynského bio-odpadu bude dováţané v nádobách na kuchynský odpad
valníkom.
5 Výsledky
Mesto Brezno má vypracovaný Program odpadového hospodárstva v zmysle zákona o odpadoch a
Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Brezno. Uvedené dokumenty usmerňujú hospodárenie s odpadmi v meste.
Od roku 1997 bol na území mesta zavedený systém separovaného zberu zloţiek komunálneho
odpadu.
Komunálne a ostatné odpady sú zneškodňované na regionálnej skládke odpadov v k.ú. Brezno,
ktorá prevádzkuje firma Sekológ s.r.o. Skládka odpadov spĺňa poţiadavky právnych predpisov v
odpadovom hospodárstve a má integrované povolenie podľa zákona o IPKZ. Zber komunálneho
odpadu na území mesta Brezno zabezpečujú Technické sluţby, s.r.o. Brezno. Táto organizácia
vznikla dňa 1.1.1994 ako príspevková organizácia mesta Brezno.
Predmetom činnosti Technických sluţieb mesta Brezno sú verejnoprospešné sluţby, a to hlavne
údrţba miestnych komunikácií, odvoz, likvidácia a separácia odpadu, údrţba a tvorba verejnej
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zelene, údrţba a prevádzka verejného osvetlenia, dopravné sluţby, prevádzka parkovísk, trţnice
a lisovne, cintorínske sluţby, remeselnícke činnosti.
Technické sluţby majú v súčasnosti 76 pracovníkov, pričom 20 z nich má v náplni práce činnosti
spojené s oblasťou odpadového hospodárstva. Na zber odpadov na území mesta Brezno vyuţívajú
technické sluţby svoj vozový park. Na zber a prepravu komunálneho odpadu zo 110 litrových
a 1100 litrových zberných nádob vyuţíva tri vývozné vozidlá a na vývoz veľkokapacitných
kontajnerov dve vývozné vozidlá (Račák, 2010).
5.1 Systém zberu a komunálny odpad
Zhodnocovanie odpadov je podmienené účinným separovaným zberom, systémom zberu vybraných
zloţiek komunálneho odpadu a vhodnou prevádzkou zberných dvorov so zabezpečením
dotrieďovania odpadov a zloţiek komunálnych odpadov. Umiestnenie uvedených zariadení sa riadi
princípom blízkosti a sebestačnosti vo väzbe na ekonomickú efektívnosť. Realizácia separovaného
zberu a následná recyklácia vyseparovaných zloţiek zabezpečí zniţovanie mnoţstva odpadu, ktorý
by sa skládkoval alebo inak zneškodňoval (Piatrik et al., 2004).
Projekt separovaného zberu bol v meste Brezno spustený v roku 1997, pričom prvá etapa realizácie
trvala do roku 2003. V prvej etape náklady realizácie predstavovali čiastku takmer 7 mil. Sk.
V máji 2003 dostalo mesto dotáciu z Recyklačného fondu vo výške cca 1,375 milióna Sk. Najväčšia
časť podpory z Recyklačného fondu vo výške 776 tis. Sk bola poskytnutá zo Sektoru papiera na
výstavbu skladu lisovaného papiera, nákup lisu na papier a nákup 1100-litrových zberových
kontajnerov. Sektor skla prispel čiastkou 360 tis. Sk a sektor plastov 239 tis. Sk. Tieto prostriedky
smerovali na výstavbu skladu, nákup kontajnerov a reţijné náklady separovaného zberu.
V roku 2007 realizovalo mesto Brezno (prostredníctvom príspevkovej organizácie Technické
sluţby Brezno) rozšírenie separovaného zberu tuhého komunálneho odpadu, jeho dotrieďovanie a
skladovanie, celkovou investíciou vo výške 4,43 mil. Sk, z toho 1,375 milióna Sk tvorila dotácia z
Recyklačného fondu (Program odpadového hospodárstva mesta Brezno, 2010). V tabuľke 1 sú
uvedené mnoţstvá vyprodukovaného komunálneho odpadu na území mesta Brezno za roky 2008–
2010.
Tab 1 Mnoţstvo komunálneho odpadu v meste Brezno za roky 2008–2010 (Zdroj : Ročný výkaz o komunálnom odpade
z mesta Brezno za roky 2008–2010)
Fig 1 Quantity of municipal waste in the town Brezno, between 2008–2010 (Source : Annual report on municipal waste
from the town Brezno, for the years 2008–2010)
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Obr 1 Mnoţstvo komunálneho odpadu v meste Brezno za roky 2008–2010 (Zdroj : Vlastné spracovanie
z ročného výkazu o komunálnom odpade z mesta Brezno za roky 2008–2010)
Fig 1 Municipal waste in the town Brezno, for the years 2008–2010 (Source : Own processing of the
annual report on municipal waste from the town Brezno, for the years 2008–2010)

Separovaný zber sa začal pokusne realizovať vo vybranej lokalite mesta Brezno (4 ulice) a fungoval
ako vrecový systém zberu odpadu. Od roku 1999 začalo mesto zbierať jednotlivé komodity tzv.
„holl“ systémom, prostredníctvom zberových nádob umiestnených v blízkosti obytných domov.
Rodinné domy majú i naďalej zavedený vrecový systém zberu, ktorý je zjednodušenou verziou
lokálneho systému. Ukázalo sa, ţe zavedenie lokálneho systému zberu komodít je finančne náročné,
avšak účinnosť tohto systému a návratnosť investícií je rýchlejšia ako pri prinášacom systéme.
Vo všeobecnosti platí, ţe čím sú podmienky pre separovaný zber odpadu lepšie, tým je účinnosť
zberu vyššia. Z uvedeného vyplýva, ţe najlepší systém je taký, v ktorom má kaţdý pôvodca
k dispozícii samostatné zberné nádoby. Realizáciou separovaného zberu boli poverené Technické
sluţby Brezno, ktoré túto činnosť vykonávajú dodnes.
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Vyseparované zloţky komunálneho odpadu sa separujú nasledovne:
- papier a textil,
- sklo a kovové obaly,
- viacvrstvové obaly a fólie,
- plastové obaly a PET fľaše.
Zberné nádoby pre všetky uvedené druhy odpadov sú umiestnené v jednotlivých mestských
častiach. Obsah týchto nádob sa triedi v triedičke odpadov patriacej TS Brezno (Všeobecne záväzné
nariadenie ..., 2009).
5.2 Vyseparovaný a skompostavaný BRO
Z literárnych prameňov je známe, ţe biologicky rozloţiteľné odpady sú schopné rozkladu aeróbnym
alebo anaeróbnym spôsobom. Patria sem kuchynský a reštauračný odpad, odpad z verejných
trhovísk, odpad zo záhrad a parkov a drevný odpad. Kompostovanie je asi najstaršia recyklačná
technológia, ktorá bola vedecky popísaná. Je to riadený, prevaţne aeróbny mikrobiálny proces,
počas ktorého sa organické odpady menia na organicko-minerálne hnojivo – kompost. Vyzretý
kompost je veľmi stabilným hnojivom, ţiviny sa z neho uvoľňujú do pôdy veľmi pomaly a nehrozí
ich vylúhovanie do podzemných vôd. Premena organických látok sa uskutočňuje rovnako ako v
pôde, ale moţno ju technologicky ovládať, aby sa získalo čo najväčšie mnoţstvo humusu za čo
najkratší čas. Cieľom je premeniť organický odpad na kompost, ktorý sa dá pouţiť pri pestovaní
rastlín ako humusové hnojivo (Piatrik, Rusko, 2003).
BRO moţno rozdeliť do týchto troch skupín:
- odpad z domácností (zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, malé mnoţstvá varených jedál,
potraviny, čaj, kávový výluh, črepníkové kvety, vysušené kytice, zemina, papierové obrúsky
a hygienické vreckovky),
- odpad zo záhrad (kvety, konáre, lístie, pokosená tráva, pozberové zvyšky, burina, výkaly
hospodárskych zvierat, zhnité ovocie),
- iný organický odpad (popol z dreva, drevené piliny, vlasy, perie, hnoj, hobliny).
Zákon č. 24/2004, ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ustanovuje zmeny
v legislatíve, podľa ktorých sa zakazuje zneškodňovať biologický rozloţiteľný odpad zo záhrad
a parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických, fyzických
a občianskych zdruţení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. Z tohto dôvodu zabezpečilo mesto
Brezno s pomocou TS Brezno zneškodňovanie a zhodnocovanie bioodpadu prostredníctvom
kompostárne. Kompostáreň, patriaca TS Brezno, vykonáva svoju činnosť od roku 1997. Odvoz
BRO od obyvateľov je bezplatný, čím sa vo veľkej miere zabezpečilo dodrţiavanie vyššie
uvedeného zákona vrátane zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloţenie odpadov.
V tabuľke 2 a obrázku 2 moţno vidieť mnoţstvá vyseparovaného BRO v rokoch 2003 aţ 2010.
Tab 2 Mnoţstvo vyprodukovaného BRO za roky 2003–2010 (Zdroj : Vlastné spracovanie z ročného výkazu o KO
z mesta Brezno za obdobie 2003–2010)
Tab 2 The quantities of biodegradable waste for the years 2003–2010 (Source : Own processing of the annual report on
municipal waste from the town Brezno, for the years 2003–2010)
Rok
BRO (t)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

667,40

898,15

1196,80

1391,30

1537,19

1347,89

912,11

1461,85
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Obr 2 Mnoţstvo vyprodukovaného BRO v meste Brezno za roky 2003–2010 (Zdroj : Vlastné spracovanie z ročného
výkazu o KO z mesta Brezno za obdobie 2003–2010)
Fig 2 Amount of biodegradable waste produced in the town Brezno for the years 2003–2010 (Source : Own
processingof the annual report on municipal waste from the town Brezno for the years 2003–2010)

Z uvedených údajov vyplýva, ţe produkcia bioodpadu na území mesta je pribliţne 1 300 ton ročne.
Pôvod tohto odpadu je z kosenia verejnej zelene, orezávania a vypilovania stromov, kríkov a údrţby
cintorínov. Stúpajúca tendencia produkcie bioodpadu a kapacita uţ fungujúcej kompostárne (1800
ton ročne) má za následok, ţe v horizonte piatich rokov bude potrebné vybudovať novú
kompostáreň, alebo zvýšiť kapacitu uţ fungujúcej kompostárne pre spracovanie aspoň na 2 500 ton
spracovaného bioodpadu ročne.
Okrem stúpajúceho mnoţstva skompostovaného biologického odpadu, ktorý súvisí so
stúpajúcou produkciou komunálneho odpadu v meste, je zaujímavým faktom aj stúpajúci podiel
kompostovania na celkovom zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadu, ktorý sa pohybuje na úrovni
okolo 20 %. Zaujímavosťou je aj väčšie mnoţstvo skompostovaného odpadu v rokoch 2003 aţ
2010, ako bolo mnoţstvo vyseparovaného na území mesta. Tento jav bol spôsobený dovozom
bioodpadu do areálu kompostárne TS súkromnými osobami.
V tabuľke 3 sú uvedené údaje o biologickom odpade zhodnotenom v kompostárni TS Brezno za
roky 2003–2010.
Tab 3 Mnoţstvo skompostovaného biologického odpadu za roky 2003–2010 (Zdroj : Vlastné spracovanie z ročného
výkazu o komunálnom odpade z mesta Brezno za obdobie 2003–2010)
Tab 3 The amount of processed bio-waste for the years 2003–2010 (Source : Own processing of the annual report on
municipal waste from the town Brezno, for the years 2003–2010)
Rok
Skompostovaný biologický
odpad(t)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

731,90

947,35

1220,6

1411,05

1537,19

1347,89

778,54

1461,85

Zastúpenie jednotlivých druhov bioodpadu v kompostárni TS Brezno pozostáva zo 60 % zelenej
biomasy a 40 % štiepkov. Bioodpad sa zmieša na voľnom priestranstve a ukladá sa do hroblí, kde sa
2-krát ročne prelieva culturpurom a 1x ročne sa preloţí. Za obdobie 3 rokov následne vzniká
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kompost, ktorý obsahuje štiepky. Preosiatím tejto zmesi v site vzniká čistý kompost, pričom z 1500
ton bioodpadu je moţné ho týmto spôsobom získať takmer 500 ton. Tento kompost technické
sluţby vyuţívajú pre svoju potrebu a tieţ odpredávajú fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré
oň prejavia záujem.
Bioodpad zo zelene sa ukladá na miestnej poľnej kompostárni v priestoroch skládky KO
v Studienci, ktorá sa prevádzkuje od roku 2004. Za rok 2004 sa vyprodukovalo 6,2 t, za rok 2005 to
pedstavovalo 8,6 t a za rok 2006 išlo o 9,4 t bioodpadu. Za roky 2002 a 2003 bolo zneškodnených
12,9 t bioodpadu na skládke komunálneho odpadu v Brezne – Studienci. Zriadením miestnej poľnej
kompostárne mesto Brezno zhodnotí všetok vyprodukovaný bioodpad. Tento odpad pozostáva
z odpadov z kosenia verejnej zelene, orezávania a vypiľovania stromov a kríkov. Po získaní
humusu na miestnej poľnej kompostárni moţno humus vyuţiť pri úprave mestskej zelene alebo
humus odpredať spoločnosti Agrosev, s.r.o. Brezno na vyuţitie v poľnohospodárstve.
Na zber a prepravu BRO sú určené veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú rozmiestňované v jarných
a jesenných mesiacoch po jednotlivých osadách a uliciach mesta. Po ich naplnení odváţajú
technické sluţby uvedený odpad na skládku BRO – poľnú kompostáreň.
V roku 2002 prevzalo mesto Brezno zodpovednosť za zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálneho odpadu. Mesto určilo miestne poplatky za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu,
ktorý bol stanovený bez ohľadu na mnoţstvo vyprodukovaného odpadu. V roku 2002 bolo
v katastrálnom území mesta Brezno 17 nelegálnych skládok. Do roku 2003 sa podarilo mestu
odstrániť prevaţné mnoţstvo týchto skládok. V prípade potreby odvozu väčšieho mnoţstva odpadu
zo strany obyvateľov sú pristavované veľkokapacitné kontajnery.
Záver
Produkcia odpadov sa stala logickým, no neţiaducim dôsledkom ľudskej činnosti súvisiacej
s neustálym tokom tovarov a sluţieb. V súčasnej dobe je dôleţité dbať na ochranu ţivotného
prostredia, keďţe jeho stav sa neustále zhoršuje. Jednou z ciest, ktorá by mohla tento stav zvrátiť, je
zlepšenie stavu odpadového hospodárstva vrátane nakladania s komunálnym odpadom a jeho
zloţkou – biologicky rozloţiteľnými odpadmi.
Do konca roka 2012 musia obce vyriešiť problematiku zhodnocovanie biologicky rozloţiteľných
odpadov najčastejšie vybudovaním kompostárne a zariadenia na triedenie odpadov. V príspevku
popisované predmetné zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozloţiteľných odpadov a na
triedenie odpadov je projektované pre vyuţitie pre mnohé obce na Horehroní s centrom v Brezne.
Z údajov uvedených v príspevku vyplýva, ţe mnoţstvo vyprodukovaného odpadu sa neustále
zvyšuje. Pozitívne, vzhľadom na zhodnotené zloţky, je konštatovanie, ţe systém separovaného
zberu, ktorý zaviedlo mesto Brezno, je z roka na rok efektívnejší. Z analýzy ekonomiky
separovaného zberu v meste Brezno moţno konštatovať, ţe separovaný zber je stále stratovou
záleţitosťou. Napriek tomuto konštatovaniu je riešenie zhodnocovania biologicky rozloţiteľných
odpadov (najčastejšie vybudovaním kompostárne a prípadne doplnením o zariadenie na triedenie
odpadov) v podmienkach Slovenska veľmi naliehavé a aktuálne.
Poďakovanie: Tento príspevok bol spracovaný so súhlasom Bc. Jána Račáka s pouţitím podkladov z jeho diplomovej
práce uvádzanej v pouţitej literatúre, pričom autor príspevku bol vedúcim tejto diplomovej práce.
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SEPARATION OF SELECTED COMPONENTS OF MUNICIPAL WASTE
IN CONDITION OF THE SLOVAK MUNICIPALITIES
Abstract: Author in the contribution deals with application of the amended act on waste with the requirements for
waste separation and implementation of separated waste collection in conditions of Slovak municipalities as a case
study of the town Brezno. He targets to possibilities of material and energy recovery of selected components of
municipal waste by recycling technologies focusing on the recovery of biodegradable organic waste (BOW) by
fermentation technologies. The main focus of the contribution is devoted to the treatment with the organic waste as a
part of the municipal waste and its recovery by composting. As a part of the contribution is also a description of the
technological equipment for the organic waste recovery and a description of the technology of BOW recovery by
composting.
Key words: Waste, organic waste, biodegradable organic waste, waste management, act on waste, separated waste
collection, waste treatment, recycling, composting, composting plant of the town Brezno.
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ZNEČISTENIE POVRCHOVÝCH VÔD ZLÚČENINAMI DUSÍKA
V RIEKE KYSUCA A JEJ PRIĽAHLÝCH TOKOCH
Jaroslav Knapec – Oľga Časnochová
RNDr. Jaroslav Knapec, Ing. Oľga Časnochová, Stredná odborná škola drevárska, č. 1462, 023 02
Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
e-mail: jaroslavknapec@gmail.com, olga.c@zoznam.sk
Abstrakt: Autori sa v príspevku zaoberajú faktormi ovplyvňujúcimi anorganickú dusíkovú bilanciu vo vode
a legislatívou týkajúcou sa kvality vôd. Nosnou časťou príspevku je výskum kvality vody v rieke Kysuca a jej
priľahlých tokoch, zameraný na zisťovanie dusíka z dusitanov, dusičnanov a amoniakálneho dusíka. Výskumné zistenia
svedčia o znečistení rieky Kysuca zlúčeninami dusíka. Vo všetkých vzorkách povrchovej vody rieky Kysuca,
odobratých v blízkosti poľnohospodárskych druţstiev a pomerne hustej bytovej zástavby bez vybudovanej kanalizácie,
bol zaznamenaný III. stupeň kvality – znečistená voda.
Kľúčové slová: Rieka Kysuca, zdroje znečistenia, dusík, dusitany, dusičnany, amoniakálny dusík, ukazovatele kvality
vody.

Úvod
Kvalita povrchových vôd patrí k mimoriadne sledovaným ukazovateľom v rámci celkového
posudzovania stavu ţivotného prostredia. V kysuckom regióne patrí k najvodnatejším tokom rieka
Kysuca. V poslednom desaťročí došlo k viacerým meraniam kvality vody na Kysuciach vrátene
rieky Kysuce (Dobiašová et al., 2006). Je známe, ţe kvalita vody v riekach súvisí so stavom
kanalizácie a efektmi čistenia odpadových vôd v existujúcich čistiarňach odpadových vôd
a charakterom hospodárskej činnosti v povodí riek (Chmielewská, 2004). Situácia v odkanalizovaní
a čistení odpadových vôd v regióne Kysúc je v súčasnosti neuspokojivá. Odkanalizované a čistené
sú odpadové vody prakticky len z miest. Obecné čistiarne majú v zimných mesiacoch problémy
s minimálnym čistiacim efektom. Pri malých domových čistiarňach odpadových vôd je situácia
taktieţ neuspokojivá. Vo väčšine prípadov tieto čistiarne nie sú prevádzkované dostatočne
preškolenou obsluhou a slúţia v podstate ako ţumpa s periodickým vyprázdňovaním. V zmysle
zákona č. 184/ 2002 Z. z. o vodách (ale aj súčasne platného zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách)
kvalitu vôd v recipientoch nesmie narúšať vypúšťanie odpadových vôd, ktorým by sa podstatne
zvýšil obsah suspendovaných látok, na hladine tvorila pena alebo súvislí tukový film, zvýšilo alebo
zníţilo pH o jeden rád ,neprípustne zníţil obsah kyslíka, teplota vody by sa zmenila o viac ako 5
stupňov C oproti prirodzenej teplote a neprípustne sa zmenilo zafarbenie a zápach vody
(Chmielewská, 2004). Pri situovaní obcí pozdĺţ vodných tokov sa odpadové vody dostávajú do
vodných tokov a silne ich znečisťujú. Rieka Kysuca je znečisťovaná prevaţne komunálnymi
odpadovými vodami (Dobiašová et al., 2006). V nadväznosti na exitujúce dáta o kvalite vody
v rieke Kysuca sme sa zamerali na výskyt zlúčenín dusíka, z tohto aspektu sme hodnotili kvalitu
vody v jednotlivých úsekoch rieky a jej priľahlých tokov. Zistené výsledky korešpondovali
s poţiadavkou urýchlene odkanalizovať splaškové vody do ČOV (čistiareň odpadových vôd)
s vysokým čistiacim efektom.
Teoretický prehľad
Dusičnany sú konečným produktom rozkladu organicky viazaného dusíka. V nízkych
koncentráciách sú prítomné takmer vo všetkých vodách. V čistých jednoduchých podzemných
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vodách a povrchových vodách sa vyskytujú zvyčajne v koncentráciách radovo v jednotkách mg . l-1.
Väčšie mnoţstvá dusičnanov sa dostávajú do vôd pri ich pouţití v poľnohospodárstve vo forme
hnojív a zo znečistenia prostredia ľudskými a zvieracími výkalmi. Dusík z premyslených hnojív je
hlavným zdrojom anorganického dusíka v povrchových vodách a na mnohých miestach stimuluje
rast rias (eutrofizácia). Hladina dusičnanov v povrchových vodách a v studniach prevyšuje niekde
hygienické normy a spôsobuje riziko pre ľudské zdravie. Zvýšený obsah dusičnanov vo vode môţe
byť pri istých podmienkach príčinou dusičnanovej methemoglobinémii u kojencov do 3 aţ 6
mesiacov ich ţivota, ak sa takáto voda pouţíva na prípravu ich umelej stravy. Toto ochorenie
vzniká tak, ţe dusičnany v tráviacom trakte kojenca sa zredukujú na dusitany, ktoré potom, ako
typický krvný jed, vytvárajú z hemoglobínu jeho oxidačnú formu methemoglobín, neschopný
prenášať kyslík z pľúc do tkanív. V ľahkej forme sa táto choroba prejavuje cyanózou a sivým
nádychom (koţa okolo úst a na konečných článkov prstov sa zafarbí na sivomodro). ČSN pre pitnú
vodu dovoľuje maximálne 50 mg . l-1 NO3- ( táto hodnota však presahuje obsah NO3- vo vode, ktorá
sa môţe pouţiť pri umelej výţive kojencov). Väčšie mnoţstva dusičnanov vo vodách môţe byť
indikátorom staršieho fekálneho znečistenia. V povrchových vodách sú dusičnany ukazovateľom
priebehu samočistiacich procesov. V podzemných vodách sa pouţívajú na posúdenie charakteru
mineralizačných procesov pri filiácií vody pôdnymi vrstvami. Veľké mnoţstvo dusičnanov
obsahujú niektoré premyslené odpadové vody (Martoň et al., 1991).
Dusitany sa nevyskytujú v prírode ako minerály. Ak sú prítomné vo vodách, vznikajú
biochemickou oxidáciou amoniakálneho dusíka alebo biochemickou redukciou dusičnanov.
Anorganického pôvodu sú dusitany v atmosferických vodách, kde sa môţu tvoriť oxidáciou
elementárneho dusíka pri elektrických výbojoch v atmosfére. Niektoré priemyselné odpadové vody
sú na dusitany veľmi bohaté. Sú to napr. odpadové vody z výroby farbív, zo strojárenských
závodov, kde sa pouţívajú kvapaliny na chladenie obrábacích strojov. Tieto kvapaliny obsahujú
dusitany ako inhibítory korózie. Najdôleţitejšími bodovými zdrojmi dusitanov vo vyspelých
priemyselných krajinách sú dnes nitrifikujúce čistiarne odpadových vôd (ČOV). Tu vznikajú
dusitany ako medziprodukt pri nitrifikácii – oxidácii amoniaku na dusičnany. Pri neúplnej
nitrifikácii, spôsobenej určitou poruchou môţe dôjsť k vysokým koncentráciám dusitanov na
odtoku z nitrifikujúcej ČOV (Martoň et al., 1991).
Amoniakálny dusík sa vyskytuje alebo vo forme nedisociovaného amoniaku NH3 , ktorý je vo vode
hydrátovaný (NH3 . H2O), alebo katiónu NH4+. Pomerné zastúpenie foriem NH3 a NH4+ závisí od
pH vody. Pri pH 9,3 je pomer medzi NH3 a NH4+ . H2O pribliţne 1:1. Pri pH › 10,5 ide prevaţne o
nedisociovaný hydrát. Amoniakálny dusík je časťou dusíkového cyklu a je potrebný na tvorbu
novej biomasy mikroorganizmov. Vzniká ako produkt mikrobiálneho rozkladu organických
dusíkatých látok, najmä proteínov, v redukčnom prostredí. Atmosférické, podzemné a čisté
povrchové vody obsahujú desatiny mg . 1-1 amoniakálneho dusíka. Amoniakálny dusík je
v prírodných vodách v prítomnosti kyslíka veľmi nestály. Biochemickou oxidáciou (nitrifikáciou)
prechádza na dusitany aţ dusičnany. Ióny NH4+ v pitných vodách sú dôleţitým indikátorom
čerstvého znečistenia (hnilobných procesov). Najčastejšie to spôsobujú mestské odpadové vody
znečistené ľudskými alebo zvieracími výkalmi, ktoré môţu obsahovať nebezpečné choroboplodné
zárodky. ČSN 757111 dovoľuje pre pitnú vodu maximálne 0,5 mg . l-1 NH4+ . Pre veľkú toxicitu
amoniakálneho dusíka pre ryby vo vodných tokoch sa dovoľuje maximálna koncentrácia len 0,4 mg
. l-1 N (v podobe hydrátu amoniaku a iónu NH4+ ) a v ostaných povrchových vodách maximálne
2,33 mg . l-1 N (Martoň et al., 1991).
Legislatívny rámec
V roku 2000 bola prijatá Smernica 2000/60/EHS (Holubec, 2009), ktorá ustanovuje rámec pre
aktivity v oblasti vodnej politiky spoločenstva. Smernica sa zameriava na zachovávanie a
zlepšovanie vodného prostredia v spoločenstve a v prvom rade sa týka kvality vôd. Členské štáty sa
majú snaţiť o dosiahnutie cieľa a dobrého stavu vôd, definovaním a zavedením potrebných opatrení
www.fpv.umb.sk/kat/kzp/
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v rámci integrovaných programov opatrení. Tam, kde dobrý stav vôd uţ existuje, má sa udrţiavať.
Okrem poţiadaviek na dosiahnutie dobrého stavu je v podzemnej a povrchovej vode potrebné
identifikovať a zvrátiť akýkoľvek významný a trvalý vzostupný trend koncentrácie akejkoľvek
znečisťujúcej látky.
Jedným z opatrení na dosiahnutie uvedených cieľov je aj manaţment zdrojov znečistenia, ktorý
uplatňuje systém prístupu k zdrojom znečistenia z hľadiska riadenia procesu znečisťovania
podzemných a povrchových vôd v SR.
Identifikácia vplyvov a dopadov zdrojov znečistenia podzemných a povrchových vôd je spracovaná
vrátane programu opatrení pre jednotlivé zdroje znečistenia podzemných a povrchových vôd v
záverečných správach v rámci implementácie RSV, ktoré sú súčasťou plánu manaţmentu povodí
SR (Baranovičová, 2006).
Charakteristika povodia Kysuce
Celé územie Kysúc patrí do povodia rieky Váh, do ktorej sa vlieva Kysuca. Popri Kysuci moţno
povaţovať za významnejšie toky Bystricu a Čerňanku (Gerát et al., 1988). Kraj Kysúc je bohatý na
vodu. Pramenísk, výverov, potôčikov je mnoţstvo. Samoty, pľace, kopanice vo vrchoch boli
ţivotne závislé od prirodzených lokálnych zdrojov vody a ich zakladanie bolo skoro vţdy viazané
na prítomnosť výdatnejšieho prameňa (Marec, 2006).Typickou vlastnosťou riek na Kysuciach je ich
rozkolísanosť, čo znamená premenlivosť mnoţstva vody. Je to dané flyšovým podloţím a zmenou
kultúr v neprospech lesa a v posledných desaťročiach i v neprospech zelene tvoriacej zachytávajúce
pásy (Gerát et al., 1988). Geologické podloţie má zas vplyv na kumuláciu podzemnej vody.
Prameňov v tejto oblasti bolo dosť, ale v letnom období mnohé vysychali. Dobré hydrologické
podmienky, čo znamená dostatok zráţok po celý rok, v oblasti Kysúc boli dôvodom na vyhlásenie
celého územia Javorníkov a Beskýd za vodohospodársky štátne dôleţitú oblasť (Dubovický,
Podmanický, 1998).
Cieľ skúmania, pouţitá metóda a realizácia výskumu
Cieľom skúmania bolo zistiť kvalitu vody rieky Kysuca a jej priľahlých tokov so zameraním na
obsah dusíka z dusičnanov. K skúmaniu zlúčením dusíka nás viedli viaceré závaţné dôvody. Dusík
zohráva v prírode veľmi dôleţitú úlohu. Vyskytuje sa v rôznych formách vo vzduchu, vo vode i
v pôde. V obehu dusíka v prírode zohráva významnú úlohu aj človek. Jeho aktivitami dochádza
k silnému ovplyvneniu prirodzených zmien foriem dusíka, s čím sú spojené mnohostranné
problémy v ţivotnom prostredí. Okrem plynného dusíka, rozpusteného vo vode sa vo vode
vyskytujú zlúčeniny v štyroch základných formách: organický viazaný dusík, amoniak, dusitany,
dusičnany. Jednotlivé formy sa môţu biochemický transformovať. Hlavným zdrojom zlúčenín
dusíka sú priemyselné hnojiva, poľnohospodárske odpady, splaškové a priemyselné odpadové vody
(Šudý et al., 2010).
Výber územia bol realizovaný na základe výsledkov sledovania v roku 2004–2005 SHMU. SHMU
v danom období odobral vzorky v rieke Kysuca a následne ich vyhodnotil (rkm 10,0). Limity NV
prekračovali ukazovatele a dosahovali I. aţ III. triedu kvality. Kysuca v tomto mieste odberu bola
zaťaţená odpadovými vodami Tok Čierňanky je prítokom Kysuce. monitorované miesto odberu
Čierňanka-Čadca (rkm 0,8) mala ukazovatele kvality vyhodnotené v rozsahu I.-III. triedy kvality.
Limity NV prekračovali ukazovatele pH a N-NO2 . Tok bol znečisťovaný odpadovými vodami
(Kvalita povrchových vôd na Slovensku SHMU, 2006).
Pre potreby analýzy kvality vôd na hodnoty anorganického dusíka z dusitanov, dusičnanov
a amoniakálneho dusíka v povrchových tečúcich vodách potokov a riek Kysúc bolo vybratých
desať odberových miest. Deväť odberových miest bolo v blízkosti hustej bytovej zástavby alebo
v blízkosti moţných potenciálnych zdrojov znečistenia, ako sú poľnohospodárske druţstvá. Jedno
odberové miesto: Čierne – horský potok, bolo zvolené pre porovnanie. Ide o horský potok bez
www.fpv.umb.sk/kat/kzp/
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bytovej zástavby a bez potenciálnych zdrojov znečistenia. Zber dát sa uskutočnil v mesiacoch apríl–
jún 2011. Vzorky odoberali autori príspevku spolu s poučenými spolupracovníkmi na vybraných
miestach (Tab 1).
Tab 1 Miesta odberu vzorky vody
Tab 1 Water sampling points
ČÍSLO ODBEROVÉHO MIESTA

ODBEROVÉ MIESTO

1

Turzovka – stred

2

Turzovka – Vyšný koniec

3

Čierne – horský potok

4

Čierne – pri poľnohospodárskom druţstve

5

Čadca – Horelica

6

Zborov – Centrum

7

Krásno – Bystrický potok

8

Stará Bystrica – Salajňa

9

Stará Bystrica – Lány

10

Nová Bystrica – Veľký potok

V kalibrovanej odberovej nádobe boli následne prenesené do SOŠ drevárskeho v Krásne nad
Kysucou, kde boli vykované všetky analýzy. Vzorky boli opakovane podrobené analýze na obsah
anorganického dusíka vo forme dusitanov, dusičnanov a amoniakálneho dusíka v chemickom
laboratóriu SOŠ drevárskom v Krásne nad Kysucou. Jednotlivé odberové miesta sú vyznačené aj na
obrázku 1.

Obr 1 Označenie odberov na stanovenie anorganickej bilancie dusíka (Zdroj : internet-google carth)
Fig 1 Identification of sampling for the determination of inorganic nitrogen balance (Source : internet-google carth)
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Analýza a interpretácia výsledkov
Analýza anorganického dusíka v rieke Kysuca bola uskutočnená orientačnou metódou. Stanovenie
dusitanov, dusičnanu a amónnych iónov bolo vykonávané kompaktným prenosným laboratóriom
AQUAMERCK od firmy MERCK.
Podľa normy STN 75 7221 sa hodnotené ukazovatele povrchových vôd zaraďujú do piatich tried
kvality.
V tabuľke 2 uvádzame stanovené medzné hodnoty.
Tab 2 Kvalitatívne triedenie čistoty vody vzhľadom na dusík
Tab 2 Qualitative sorting of water purity concerning nitrogen
Dusík
z /NO2/ -

Dusík
z /NO3/ -

Dusík
Z /NH4/ +

I. trieda

< ,02

< 1,00

< 0,30

II. trieda

0,021 – 0,05

1,01 – 3.40

0,31 – 0,5

III. trieda

0,051 – 0,2

3,41 – 7,00

0,51 – 1,50

IV. trieda

0,21 – 0,5

7,01 – 11,00

1,51 – 5,00

V. trieda

> 0,51

> 11,01

> 5,01

Tabuľka 3 informuje o slovnom hodnotení tried kvality vody so zameraním na vhodnosť pouţitia
vody rôznej kvality.

Tab 3 Trieda kvality (Zdroj : STN 75 7221)
Tab 3 Quality grade (Source : STN 75 7221)
Trieda
Slovné hodnotenie tried kvality
Vhodnosť pouţitia
kvality vody
vody
veľmi čistá voda
obvykle vhodná na všestranné pouţitie, vodárenské účely,
I. trieda
potravinársky priemysel, rekreačné vyuţitie, chov lososových rýb, má
veľkú krajinotvornú funkciu
čistá voda
obvykle vhodná pre väčšinu spôsobov vyuţitia, vodárenské účely,
II. trieda
chov rýb, vodné športy, má krajinotvornú funkciu
znečistená voda
je obvykle vhodná len pre zásobovanie priemyslu vodou,
podmienečne pouţiteľná pre vodárenské účely v prípade absencie
III. trieda
zdroja s lepšou kvalitou vody (nutnosť viacstupňovej úpravy), má
malú krajinotvornú funkciu
IV. trieda
silne znečistená voda
obvykle vhodná len pre obmedzené účely
V. trieda
veľmi silne znečistená voda
obvykle sa nehodí pre ţiadne účely
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Pre posúdenie kvality vôd bolo pouţité vyhodnotenie anorganickej bilancie dusíka na päť tried
kvality vody so slovným hodnotením tried kvality vody a s poukázaním na vhodnosť pouţitia.
Tab 4 Obsah dusíka z dusitanov (Zdroj : Vlastný výskum)
Tab 4 The nitrogen content of nitrites (Source : Own research)
Odberové miesto
1 Turzovka – stred
2 Turzovka – Vyšný koniec
3
4
5
6
7
8
9
10

N z dusitanov
/mg . l -1/
0,015
0,06
0
0,06
0,015
0,015
0
0,06
0,015
0,015

Zhodnotenie

Trieda kvality

čistá voda
znečistená voda
veľmi čistá voda
znečistená voda
čistá voda
čistá voda
veľmi čistá voda
znečistená voda
čistá voda
čistá voda

II.
III.
I.
III.
II.
II.
I.
III.
II.
II.

Z tabuľky 4 je zrejmé, ţe na základe zistenia obsahu dusíka z dusitanov je voda z troch odberových
miest: Turzovka – Vyšný koniec, Čierne – poľnohospodárske druţstvo, Stará Bystrica – Salajňa
vyhovovala triede kvality III. Na základe toho je zaradená do skupiny tzv. znečistených vôd. Všetky
tri odberové miesta sú v blízkosti poľnohospodárskych druţstiev a pomerne hustej bytovej zástavby
bez vybudovanej kanalizácie.

Tab 5 Obsah dusíka z dusičnanov (Zdroj : Vlastný výskum)
Tab 5 The nitrogen content of nitrates (Source : Own research)
Číslo
odberového
miesta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N z dusičnanov
/mg . l -1/
2,2
2,2
0
4,5
2,2
2,2
2,2
2,2
0
0

Zhodnotenie

Trieda kvality

čistá voda
čistá voda
veľmi čistá voda
znečistená voda
čistá voda
čistá voda
čistá voda
čistá voda
veľmi čistá voda
veľmi čistá voda

II.
II.
I.
III.
II.
II.
II.
II.
I.
I.

Z tabuľky 5 môţeme vidieť, ţe analýza odobratej vzorky vody na obsah dusíka z dusičnanov
v prípade jedného odberového miesta: Čierne – poľnohospodárske druţstvo zodpovedala triede
kvality III., teda spadá do skupiny tzv. znečistených vôd.
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Tab 6 Obsah dusíka z amónnych iónov (Zdroj : Vlastný výskum)
Tab 6 The nitrogen content of ammonium ions (Source : Own research)
Číslo
odberového
miesta

Amoniakálny
dusík
/mg . l -1/

Zhodnotenie

Trieda kvality

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,5
0,5
0
0,8
0,5
0,8
0,8
0,5
0,5
0

čistá voda
čistá voda
veľmi čistá voda
znečistená voda
čistá voda
znečistená voda
znečistená voda
čistá voda
čistá voda
veľmi čistá voda

II.
II.
I.
III.
II.
III.
III.
II.
II.
I.

Tabuľka 6 ilustruje výsledkov analýzy kvality vody na obsah dusíka z amoniakálneho dusíka. Voda
z troch odberových miest: Čierne – poľnohospodárske druţstvo, Zborov – centrum a Krásno –
Bystrický potok zodpovedala triede kvality III. Je zaradená do skupiny tzv. znečistených vôd.
Všetky tri odberové miesta sú v blízkosti pomerne hustej bytovej zástavby bez vybudovanej
kanalizácie.
Diskusia
V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je zisťovanie výskytu a hodnotenie stavu povrchových
vôd a podzemných vôd činnosť, pri ktorej sa zabezpečujú podklady potrebné na tvorbu koncepcií
udrţateľného vyuţívania vôd a ich ochrany, na výkon štátnej vodnej správy a na poskytovanie
informácií verejnosti. Hodnotenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd sa komplexne
vykonáva v povodiach a v čiastkových povodiach. SHMÚ je v zmysle Vyhlášky č. 221/2005 Z. z.
zodpovedný za monitorovanie a hodnotenie kvality a kvantity povrchových vôd. Údaje o prietokoch
v sledovaných tokoch poskytujú pracoviská SHMÚ v Bratislave, Ţiline, Banskej Bystrici a
Košiciach.
Výsledky laboratórnych rozborov vody – fyzikálne, chemické, biologické, mikrobiologické
ukazovatele a vo vybraných miestach odberov ukazovatele rádioaktivity – sa do 1.3.2007 hodnotili
podľa STN 75 7221 „Kvalita povrchových vôd“. Túto normu Slovenský ústav technickej
normalizácie ku dňu 1.3.2007 zrušil.
Hodnotenie kvalitatívnych ukazovateľov sa vykonáva v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.
z. Podľa tohto nariadenia sa na hodnotenie kvality povrchových vôd pouţívajú aj postupy podľa
STN 75 7221.
Na základe výsledkov uvedených v tabuľke 4–6 moţno konštatovať, ţe k znečisteniu
anorganickými dusíkatými látkami dochádza pravdepodobne predovšetkým komunálnymi
odpadovými vodami, ktoré sa dostavajú do povrchových vôd rieky Kysuce a jej priľahlých tokov.
Výsledky monitorovania boli porovnané s výsledkami SHMÚ, s ktorými vzájomne korešpondujú
(Obr 2).
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Obr 2 Mapa tried kvality povrchových vôd 2004-2005 (Nutrienty ) (Zdroj : Dobiašová et al., 2006)
Fig 2 The map of surface water quality grades 2004-2005 (Nutrients) (Source : Dobiašová et al., 2006)

Záver
Výskumné zistenia svedčia o úrovni znečistenia rieky Kysuca zlúčeninami dusíka. Vo vzorkách
z viacerých odberných miest sme zaznamenali III. stupeň kvality povrchových vôd, čo figuruje pod
označením znečistená voda. Vo všetkých prípadoch išlo o vzorky povrchovej vody rieky Kysuca,
odobraté v blízkosti poľnohospodárskych druţstiev a pomerne hustej bytovej zástavby bez
vybudovanej kanalizácie.
Prezentované výsledky stanovenia anorganickej bilancie dusíka v rieke Kysuca a jej priľahlých
tokoch sú len časťou výsledkov v skupine nutrientov, na základe ktorých bolo poukázané na
znečisťovanie riek. Komplexným riešením danej problematiky je efektívny prístup k plneniu
Smernice 2000/60/EHS, ktorá ustanovuje rámec pre aktivity v oblasti vodnej politiky so zameraním
sa na zachovávanie a zlepšovanie vodného prostredia.
Pre zlepšenie kvality vody v rieke Kysuca odporúčame:
- priamo sa zamerať na jednotlivé zdroje znečistenia, riešiť ochranu podzemných a
povrchových vôd priamo pri zdroji znečisťovania so zameraním na prevenciu
znečisťovania;
- dobudovať kanalizáciu Kysúc a uviesť ju do prevádzky;
- zlepšiť informovanosť obyvateľstva o dopadoch znečistenia podzemných a povrchových
vôd na zdravie človeka a prírodu.
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POLLUTION OF SURFACE WATERS BY NITROGEN COMPOUNDS
IN THE KYSUCA RIVER AND ITS DISTRIBUTARIES
Abstract: In this paper, the authors deal with factors affecting anorganic nitrogen balance in water, and they discuss
legislation related to water quality grade. The research of water quality grade in the Kysuca river and its distributaries,
focused on the detection of nitrogen from nitrites, nitrates and ammoniac nitrogen, is the main part of the paper. The
research results indicates the contamination of the Kysuca river by the nitrogen compounds. The 3rd surface water
quality grade (contaminated water) was noticed in all samples of surface water of the Kysuca isolated near by farms and
relatively dense build-up area without drainage system.
Key words: River of Kysuca, source of contamination, nitrogen, nitrites, nitrates, ammonia nitrogen, water quality
indicators.
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MONITORING ACIDITY ZRÁŢKOVÝCH VÔD V ÚZEMÍ KYSÚC
Jaroslav Knapec – Oľga Časnochová
RNDr. Jaroslav Knapec, Ing. Oľga Časnochová, Stredná odborná škola drevárska, č. 1642, 023 02
Krásno nad Kysucou, e-mail: jaroslavknapec@gmail.com, olga.c@zoznam.sk
Abstrakt: Príspevok je zameraný na problematiku výskytu kyslých daţďov na území Kysúc. Vykonávali sa odbery
daţďovej vody vo vybraných mestách, v Turzovke a Krásne nad Kysucou. Mestá pre odber a stanovenie pH boli
vybraté na základe odlišností v infraštruktúre, výstavbe a polohe. Turzovka je rozlohou menšia a kvalita ovzdušia je
ovplyvňovaná bytovou výstavbou. Taktieţ leţí v blízkosti Třineckých ţeleziarní. Krásno má rozsiahlejšiu výstavbu
rodinných domov s menším potenciálom priemyslu. Daţďová voda bola odoberaná z rodinného domu v Turzovke
a z objektu Strednej odbornej školy v Krásne nad Kysucou. V odobratých vzorkách sa stanovovali hodnoty pH
prenosným pH metrom s presnosťou na 0,1. Správnosť merania sa zabezpečovala pravidelnou kalibráciou prístroja.
V tabuľkovom a grafickom prevedení sú prezentované výsledky z celkových zistení.
Kľúčové slová: Kyslé daţde, acidita, acidifikácia, pH.

Úvod
Problematika kyslých daţďov je stále aktuálna. Mnoţstvo teoretických a výskumných štúdií sa ich
výskytu venuje aj v Slovenskej republike. Posledné desaťročia sú charakteristické okrem iného
masívnejšou zmenou technológií výroby, aj zánikom niektorých priemyselných odvetví, ktoré
donedávna boli povaţované za hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia, vôd a pôdy. Zaujímalo nás,
ako sa tento fakt prejavil na acidite zráţkových vôd v území Kysúc, preto sme v roku 2010
realizovali monitoring acidity zráţkových vôd vo vybraných lokalitách.
Teoretické východiská
Rôzne plyny a pary sa do ovzdušia dostávajú jednak prirodzenou cestou napríklad vulkanickou
činnosťou alebo výparom, následkom fotochemických reakcii, elektrickými výbojmi a tieţ
v dôsledku antropogennej činnosti človeka. Medzi najvýznamnejšie plynný znečisťujúce látky
patria: oxidy síry, oxid uhoľnatý, oxidy dusíka, atmosférické častice, kovy a uhľovodíky (Šudý et
al., 2010). Na vzniku kyslých daţďov majú rozhodujúci podiel emisie oxidu siričitého (cca 60 %) a
oxidov dusíka (cca 30 %). Globálna ročná antropogénna produkcia SO2 predstavuje asi 100
miliónov ton síry a je pribliţne rovnaká s prirodzenou produkciou síry. Rozhodujúce mnoţstvo
emisií SO2 a NOx produkujú oblastí reprezentujúce menej ako 5 % zemského povrchu: V týchto
oblastiach antropogénna emisia síry prevyšuje prirodzenú produkciu minimálne 5-krát. Oxidy síry a
dusíka, ktoré vypúšťajú tieto zdroje, sa zlučujú so vzdušnou vlhkosťou, v dôsledku čoho vzniká
kyselina sírová a dusičná. Kyslé daţde vznikajú v značných vzdialenostiach od zdrojov exhalátov.
Oxidy síry a dusíka vypúšťané cez vysoké komíny do ovzdušia unáša vietor, pričom vznikajú
kyseliny, ktoré sa dostávajú na zem v podobe zráţok. v oblastiach sú hodnoty pH daţďa v rozsahu
4,5 aţ 5,6 s priemernou hodnotou 5,0. Dáţď s hodnotou pH < 5 je najvhodnejšou
a najpouţívanejšou definíciou kyslých daţďov (Tölgyessy et al., 1997).
Kyslé daţde ohrozujú mikroorganizmy v pôdnom i vodnom prostredí. Rastlinám poškodzujú korene
aj listy. Majú negatívny dopad aj na stavby, fasády domov, ktoré znehodnocujú. Taktieţ poškodzujú
pôdu, zabíjajú ryby v jazerách a sú jedným z hlavných ničiteľov stromov. (Hroncová et al., 2010).
Ľudia sú závislí na potrave, vode a vzduchu, ktorý dýchajú. Znečistenie kyslými daţďami
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spôsobuje dýchacie problémy. Smog, pôvodca kyslých daţďov, ţenie vetry z veľkých
priemyselných centier i do hôr a lesov. Prenášajú kontamináciu ľahko a rýchlo.
Rozhodujúcu úlohu v procese ochrany ovzdušia, v súlade s poţiadavkami Európskej únie, mal
zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia s hlavnou vyhláškou MŢP o zdrojoch znečisťovania
ovzdušia, o emisných limitoch prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok o technických
poţiadavkách a všeobecných podmienkach. Od 1.6.2010 platí na Slovensku nový zákon č.
137/2010 o ovzduší (Hroncová et al., 2010). Cieľom jeho aplikácie v kvalite ovzdušia je udrţať
kvalitu ovzdušia v miestach, kde je dobrá kvalita ovzdušia, a v ostatných prípadoch zlepšiť kvalitu
ovzdušia. Dobrou kvalitou ovzdušia je úroveň znečistenia ovzdušia niţšia ako limitná hodnota a
cieľová hodnota. Limitnou hodnotou je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe vedeckých
poznatkov s cieľom zabrániť, predchádzať alebo zníţiť škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo
ţivotné prostredie, ktorá sa má dosiahnuť v danom čase a od toho času nemá byť uţ prekročená
(Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší).
Cieľ, pouţitá metóda a realizácia výskumu
Cieľom výskumu bolo monitorovanie acidity zráţkových vôd v oblasti Kysúc, realizovanie odberov
na určených miestach, meranie ph a vyhodnotenie úrovne acidity vzhľadom na existujúce kritériá.
Boli vybrané dve mestá, Turzovka a Krásno nad Kysucou, vzhľadom na ich relatívne odlišnosti.
Mesto Turzovka leţí v pohraničnom území s Českou republikou a nachádza sa v blízkostí
Třineckých ţeleziarní (v súčasnosti sú jedným z najstarších a najvýznamnejších hutníckych
podnikov v Českej republike). Mesto Krásno nad Kysucou je najmladšie mesto na Kysuciach a nie
je zaťaţované výrobnou činnosťou.
Odberovým miestom daţdovej vody v meste Turzovka bol rodinný dom a v meste Krásno nad
Kysucou išlo o SOŠ drevársku. Zo súčasne odobratých viacerých vzoriek (4-6) na oboch miestach
bolo zistené pH a v tabuľke je zaznamenaná priemerná hodnota pH z týchto hodnôt. Všetky odbery
boli vykonané počas trvajúceho daţďa, z odkvapovej rúry v rodinnom dome, resp. v budove SOŠ
drevárskom v Krásne nad Kysucou, uchované v kalibrovanej odberovej nádobe a uzavreté boli
následne prenesené do SOŠ drevárskeho v Krásne nad Kysucou, kde boli vykované všetky analýzy.
Na stanovenie hodnoty pH vo vzorkách slúţil prenosný pH meter (Obr 1), umoţňujúci meranie
s presnosťou na 0,1. Správnosť merania bola zabezpečená kalibráciou prístroja, a to v mesačných
intervaloch na pufer o hodnote pH = 7,0 a pH = 4,5.

Obr 1 Elektrochemické pH metre
Fig 1 Electrochemical pH meters

Charakteristika skúmaného územia
Mesto Turzovka sa nachádza v pohraničnej oblastí s Českou republikou, zároveň patrí do 2. stupňa
ochrany Chránenej krajnej oblasti Kysúc. Z hľadiská výskumu samotné mesto nedisponuje veľkými
závodmi alebo prevádzkami, ktoré by mohli mať negatívny dopad na kvalitu ovzdušia. Ovzdušie
mesta Turzovky a jej priľahlých časti je dlhodobo ovplyvňované blízkymi pohraničnými podnikmi
z Českej republiky, ako sú Třinecké ţeleziarne, banské doly.
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Mesto Krásno nad Kysucou leţí v severozápadnej časti Slovenska v Kysuckej doline. Patrí k
najmladším mestám na Slovensku. Mesto nemá rozsiahlu štruktúru podnikov alebo prevádzok,
ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu ovzdušia, ale má rozsiahlejšiu výstavbu rodinných domov, ktoré
sú potencionálnými znečisťovateľmi. V poslednej dobe veľa rodinných domov zmenilo vykurovací
systém z plynu na pevné palivo ako drevo, uhlie a nízko energetický kal.
Výsledky
V tabuľke 1 uvádzame údaje o odobratých vzorkách ako miesto odberu, dátum odberu, hodnota pH
a slovné zhodnotenie kyslosti či zásaditosti daţďovej vody.
Tab 1 Prehľad nameraných hodnôt pH v zráţkovej vode (Zdroj : Vlastný výskum)
Tab 1 Overview of measured pH in rain water (Source : Own research)
Číslo

Lokalita

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Turzovka Predmier 338
SOŠ drevárska Krásno nad Kysucou
Turzovka Predmier 338
SOŠ drevárska Krásno nad Kysucou
Turzovka Predmier 338
SOŠ drevárska Krásno nad Kysucou
Turzovka Predmier 338
Turzovka Predmier 338
Turzovka Predmier 338
SOŠ drevárska Krásno nad Kysucou
Turzovka Predmier 338
Turzovka Predmier 338
Turzovka Predmier 338
Turzovka Predmier 338
Turzovka Predmier 338
Turzovka Predmier 338
Turzovka Predmier 338
Turzovka Predmier 338

Dátum spracovania
vzorky
27.3.2010
04.04.2010
16.05.2010
26.05.2010
27.05.2010
07.06.2010
14.06.2010
17.06.2010
18.06.2010
28.06.2010
29.06.2010
01.08.2010
30.08.2010
01.09.2010
02.09.2010
03.10.2010
04.10.2010
24.10.2010

pH
6,5 – mierne kyslá
6,5 – mierne kyslá
5,5 – slabo kyslá
6 – mierne kyslá
6,5 – mierne kyslá
7 – neutrálna
6 – mierne kyslá
7 – neutrálna
5,5 – slabo kyslá
6,5 – mierne kyslá
7 – neutrálna
7,5 – mierne zásaditá
7 – neutrálna
5,5 – slabo kyslá
6 – mierne kyslá
7 – neutrálna
6,5 – mierne kyslá
7,5 – mierne zásaditá

Ako je zrejmé z tabuľky 1, od marca 2010 do októbra 2010 bolo odobratých 18 paralelných vzoriek
daţďovej vody. Štrnásť vzoriek bolo odobratých v meste Turzovka v rodinnom dome č. 338 a štyri
vzorky boli odobraté v SOŠ drevárskej v Krásne nad Kysucou. V Turzovke sme odobrali viac
vzoriek vzhľadom na predpokladanú väčšiu zraniteľnosť územia priemyselnou výrobou
v priľahlých oblastiach.
V SOŠ drevárskej v Krásne nad Kysucou boli namerané hodnoty pH v rozmedzí 6,0–7,0. Trikrát
sme namerali pH 6–6,5 (mierne kyslé), jedenkrát sme zistili hodnotu pH 7,0 (neutrálne).
Vo vzorkách odobratých z rodinného domu v Turzovke sme zistili značné kolísanie acidity v čase.
V troch prípadoch sme zistili pH 5,5 (slabo kyslá), päťkrát pH od 6,0–6,5 (mierne kyslá), štyrikrát
bola nameraná hodnota 7,0 (neutrálna) a dvakrát hodnota 7,5 (mierne zásaditá).
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Obr 2 Grafické vyhodnotenie pH hodnôt daţďovej vody z odobratých vzoriek (Zdroj : Vlastný výskum)
Fig 2 Graphical evalution of pH rainwater samplings (Source : Own research)

Obrázok 2 obsahuje údaje o priemerných nameraných hodnotách pH vo vzorkách z oboch
odberových miest. Namerané hodnoty pH sú v intervale 5,5–7,5. Podľa slovného vyhodnotenia pH
daţďovej vody sú zráţky s pH = 5,5 mierne kyslé a zráţky s pH = 7,5 mierne zásadité. V celkovom
počte vzoriek najviac hodnôt pH je v rozmedzí 6,5–7,0.
Diskusia
Údaje o hodnotách pH na Kysuciach v krátkej či vzdialenej minulosti nebolo moţné získať.
Porovnanie týchto údajov by bolo mimoriadne zaujímavé. Mohli by sme predpokladať, ţe hodnoty
pH zráţok by boli podstatne niţšie. Tento predpoklad vychádza z úvahy, ţe v okolí Kysúc boli
podniky metalurgického charakteru (hlavne v Českej republike – Třinecké ţeleziarne, v Poľsku –
Katovice) a chemické závody (v Ţiline), ktoré produkovali veľké mnoţstvo plynov podporujúcich
vznik kyslých daţďov. Samotné Kysuce mali podniky s vysokými dymovými komínmi (Tatra
Čadca, Slovena Čadca), tých však bolo oveľa menej ako v okolitých štátoch. Zrušením viacerých
podnikov a plynofikáciou Kysúc sa koncentrácia plynov pre vznik kyslých daţďov podstatne
zníţila.
Záver
Pokiaľ by sa za kyslé daţde povaţovali tie vzorky daţďovej vody, ktorých hodnoty pH sú menšie
ako 5 (Horáková et al., 1989), potom by sme mohli konštatovať, ţe vyššie uvedeným výskumom
neboli potvrdené kyslé daţde na Kysuciach.
Ak by sme však brali do úvahy názory iných autorov, ktorí sa prikláňajú k teórii, ţe kyslé zráţky sú
uţ od hodnôt pH menej ako 5,5 (Tölgyessy et al., 1997), potom by sme v území Kysúc mohli
konštatovať výskyt nameraných hraničných hodnôt pH. Tieto hodnoty (5,5) boli zaznamenané v
troch odberoch z osemnástich, čo predstavuje 16,7 % z celkového počtu odberov.
Vzhľadom na naznačené diferencie v nameraných hodnotách pH v Turzovke a v Krásne nad
Kysucou moţno uvaţovať o tom, ţe najväčšími znečisťovateľmi ovzdušia sa stávajú rodinné domy,
ktoré prechádzajú na kúrenie lacným uhlím či odpadovým kalom. Ukazuje sa, ţe legislatívne
opatrenia zmenšili negatívny dopad priemyslovej výroby na ţivotné prostredie. Zdá sa však, ţe
musí dôjsť k väčšej kontrole a vyvodzovaniu sankcií za znečisťovanie ţivotného prostredia aj v
prípade súkromných vlastníkov rodinných domov. Takéto tendencie sú aktuálne v súčasnosti v
susednej Českej republike.
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MONITORING OF RAINWATER ACIDITY IN THE KYSUCE AREA
Abstract: The article is focused on acid rains in the Kysuce area. Samples of rain water were taken in selected towns –
Turzovka and Krásno nad Kysucou. Different infrastructure, building and location were criteria for choosing towns for
taking samples and pH measures. Turzovka has a smaller area, air quality is influenced by an urban build-up. Třinec
metalworks are situated close to the town. Krásno has a larger home building with a lower industrial potention. Samples
of rain water were beeing taken from the house in Turzovka and the building of Stredná odborná škola in Krásno nad
Kysucou. We measured pH by a portable pH meter with 0,1 exactness. Exact measurements was ensured by a regular
calibration. The measured results are presented in graphical and table form.
Key words: Acid rain, acidity, acidification, pH.
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ANALÝZA ZAINTERESOVANÝCH STRÁN
V ORGANIZÁCII PRIVÁTNEHO SEKTORA SPOLOČNOSTI
Jana Jaďuďová – Martin Mozola
RNDr. Jana Jaďuďová, PhD., Mgr. Martin Mozola, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Fakulta prírodných vied, Katedra ţivotného prostredia, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, e-mail: Jana.Jadudova@umb.sk, Martin.Mozola@umb.sk
Abstrakt: Príspevok prezentuje proces implementácie stakeholder managementu v podmienkach výrobných organizácií
vyuţitím metódy „stakeholder circle“ (vizuálneho kruhu stakeholderov). Modelový príklad identifikácie a klasifikácia
stakeholderov analyzuje pre vybrané subjekty banskobystrického kraja. Vizuálny nástroj „stakeholder circle“ vyuţívajú
svetové organizácie na podporu procesov identifikácie stakeholderov v rámci projektového manaţmentu. Hodnotí
vplyv jednotlivých stakeholderov na základe troch kritérií (sila, blízkosť a význam) .
Výskum sa realizoval v rokoch 2010–2011 vyuţitím metódy braimstormingu s vedúcimi predstaviteľmi vybraných
organizácií podľa vopred vytvoreného check listu mapujúceho potreby a očakávania jednotlivých stakeholderov.
Následne sme identifikované subjekty klasifikovali dvojaspektovým systémom klasifikácie a graficky vyhodnotili
v prostredí programu Stakeholder Circle SIMS. Zo zistených výsledkov môţeme konštatovať, ţe proces implementácie
stakeholder managementu vhodne dopĺňa analytický vizuálny nástroj „kruh stakeholderov“. Výstupy programu sú
prehľadným nástrojom, v ktorom dané subjekty získavajú konkrétnu podobu a ocenilo ich aj vedenie vybraných
organizácií.
Kľúčové slová: Analýza stakeholderov, kruh stakeholderov, organizácia privátneho sektora, dvojaspektový systém
klasifikácie, mapa procesov.

Úvod
Význam stakeholder managementu (ako manaţérstva vzťahov medzi organizáciou a jej
zainteresovanými stranami) vzrástol v súvislosti s implementáciou konceptov spoločenskej
zodpovednosti. Za počiatok zmienky daného termínu v odbornej literatúre môţeme povaţovať rok
1984, kedy sa identifikovali najdôleţitejšie skupiny majúce vplyv na organizáciu, tak ako uvádza
Prskavcová et al. (2008). Stakeholderská koncepcia organizácie je pravdepodobne jednou z najviac
ovplyvňujúcich teórií, ktorá vznikla na základe uplatňovania etiky v managemente.
Termín stakeholder bol po prvýkrát zaznamenaný v 60-tych rokoch minulého storočia, ale
teoretický prístup bol navrhnutý a rozšírený Edwardom Freemanom aţ v roku 1984, ako uvádza
Zelený (2008). Teoretickým vymedzením pojmu stakeholder sa zaoberali viacerí autori, z domácich
napr. Bussard, et al. 2004; Drieniková et al., 2010; Marasová, 2008; Zelený, 2008; Zelený, 2010,
ktorí ukotvili daný pojem v odbornej literatúre domácej proveniencie. Stakeholderom označili
skupinu jednotlivcov, jednotlivca alebo organizáciu, ktorí sú alebo môţu byť aktivitami organizácie
ovplyvňovaní, alebo naopak, môţu ju samotnú istým spôsobom ovplyvňovať. Druhou skupinou
subjektov v zmysle konceptu stakeholder management sú shareholderi, ktorých Zelený (2010)
definuje ako skupinu podielnikov, vlastníkov, akcionárov organizácie, ktorí sa priamo podieľajú na
benefitoch organizácie.
Bussard et al. (2004) označili ako nevyhnutnú súčasť stakeholder managementu identifikáciu
stakeholderov, ich očakávaní, potrieb a nástrojov na ich primerané uspokojenie a zapojenie do
strategického riadenia organizácie. Pochopiť to, ako sú jedinci a ich skupiny ovplyvňované
organizáciou, napomáha k identifikácii záujmov, ktoré zakladajú vzťah s organizáciou.
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Metodika
Pri implementácii stakeholder managementu sme vychádzali z analýzy stakeholderov, tak ako ju
popisuje Thomson (s.a.): identifikácia jednotlivých stakeholderov, identifikácia ich záujmov
a očakávaní, určenie kľúčových stakeholderov, zistenie efektívnosti prijatej stratégie (do akej miery
organizácia napĺňa očakávania svojich stakeholderov), upravenie priorít a stratégií v súlade so
záujmami stakeholderov (kompromis medzi organizáciou a stakeholdermi).
V prvom kroku identifikácie jednotlivých stakeholderov sme vychádzali z jednoduchého členenia
skúmaných subjektov, ktoré sme podrobili komparácii subjektov vymedzených v odbornej literatúre.
Formou brainstormingu s vedúcimi predstaviteľmi skúmaných organizácií sme doplnili
predstaviteľov stakeholderov a rozdelili ich podľa sféry záujmy na skupiny, ako uvádza Zelený
(2010): biznis stakeholderi, environmentálni, sociálni a ekonomicko-finanční stakeholderi.
Aby stakeholderská analýza nebola nepresná, všeobecné skupiny (zákazníci, zamestnanci,
konkurencia, dodávatelia a pod.) sme rozčlenili na konkrétne subjekty, nakoľko nie všetci majú
rovnaké očakávania voči organizácii. Následne sme jednotlivým stakeholderom pridelili ich záujmy a
očakávania, pričom sme vyuţili vytvorený check list, ktorí sme konzultovali s vedúcimi
predstaviteľmi organizácie s vyuţitím ich poznatkov s daným stakeholderom.
Výstup tvorila prehľadná tabuľka stakeholderov a ich záujmov. Tretia fáza stakeholderskej analýzy
predstavovala určenie kľúčových stakeholderov, pri ktorom sme vyuţili dvojaspektový systém
klasifikácie podľa kritérií sila vplyvu a záujem. Daný spôsob klasifikácie sme pouţili vzhľadom na
odporúčané stratégie pre riadenie vzťahov, ktoré identifikoval Thomson (s.a.). V závere sme navrhli
odporúčania pre zapájanie kľúčových stakeholderov do strategického riadenia organizácií.
Evalváciu vplyvu stakeholderov na organizáciu sme vyhodnocovali programom Stakeholder Circle
SIMS. Metodika daného programu je zaloţená na: identifikácii stakeholderov, určení ich priorít
(pričom ako hodnotiace kritériá pouţíva silu vplyvu, blízkosť, hodnotu a naliehavosť), vizuálnom
prevedení vplyvu stakeholderov vo forme farebného kruhu znázorneného na obrázku 1 (mapovanie
ich potrieb), návrhu stratégie pre zapojenie stakeholderov a v monitoringu prijatých programov.
Pri kaţdom stakeholderovi sa hodnotí jeho súčasný a ţelaný stav (vzhľadom na parameter podpory
a vnímania), ako aj poţiadavky organizácie voči stakeholderovi a opačne. Program nám umoţňuje
vytvoriť databázu údajov, ktorú moţno aktualizovať v priebehu času, a tým sledovať trendy
a problémy. List stakeholderov moţno exportovať a dáta pouţívať aj v iných systémoch.
Kaţdý stakeholder je hodnotený stupnicou v rozmedzí od 5/4 – 1:
Kritérium sila vplyvu:
4 = vysoká (môţe spôsobiť značné problémy organizácii),
3 = stredná (schopnosť formálnych zmien),
2 = pomerne nízka (neformálna schopnosť spôsobovať zmeny),
1 = nízka (nespôsobuje zmeny a nepredstavuje problém pre organizáciu).
Kritérium blízkosť (ako úzko je prepojený s organizáciou):
4 = priamo (blízka spolupráca, resp. priamo zamestnaný/napojený na organizáciu),
3 = pravidelne s organizáciou spolupracuje,
2 = nepravidelná spolupráca, ale organizáciu eviduje,
1 = pomerne vzdialená spolupráca (nemá priamu spoluúčasť).
Kritérium naliehavosť:
5 = okamţitá (urgentná potreba reagovať na jeho očakávania),
4 = konať rýchlo,
3 = plánovať opatrenia v relatívne krátkom čase,
2 = plánovať opatrenia v strednodobom horizonte,
1 = nie je ţiaden dôvod k akcii, nevyţaduje zvýšenú pozornosť, postačí len evidencia tohto stakeholdera
a komunikácia s nim.
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Stakeholderi relatívne
vzdialení, ale vyţadujúci
pozornosť (napr. dodávatelia)

Stakeholder s nízkym
stupňom nástojčivosti, ale
vysokým ohrozením
výsledkov práce

Vplyvný stakeholder blízko
projektu

Členovia tímu blízko
„srdca“ projektu so
strednúou nástojčivosťou a
nízkou silou vplyvu

Skupina stakeholderov
stredného stupňa nástojčivosti
a sily vplyvu

Stakeholderi vzdialení od
stredu so signifikantnou silou
vplyvu a vysokým stupňom
nástojčivosti

Obr 1 Farebný kruh stakeholderov (Zdroj : The Stakeholder Circle – A Visualisation Tool s.a.)
Fig 1 Coloured Stakeholder circle (Source : The Stakeholder Circle – A Visualisation Tool s.a)

Skúmané organizácie boli vybrané náhodným výberom z databázy podnikateľských jednotiek
Štatistického úradu SR (podnikateľské štatistiky). Základným kritériom bola podmienka
organizácie privátneho (podnikateľského) sektora spoločnosti a sídlo organizácie
v banskobystrickom kraji. Nezanedbateľným kritériom výberu sa stala aj ochota spolupráce zo
strany vedenia organizácie. Pre potreby príspevku sme ako modelový príklad vybrali dve
organizácie z kategórie: malý a stredný podnik (organizácia Raster Plus s.r.o, Zvolen), veľký
podnik (Slovalco a.s., Ţiar nad Hronom). Rôznosťou vybraných subjektov sme chceli poukázať, ţe
stakeholder management nie je nástrojom len pre veľké medzinárodné korporácie, ale aj
v podmienkach malého a stredného podnikania je dôleţité vymedziť vzťahy zúčastnených strán.
Výsledky a diskusia
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Raster Plus s.r.o. Zvolen sú stavebné realizácie interiérov
metódou komplexnosti sluţieb – od projektu aţ po realizáciu. Podľa Markovej (2005) sa na základe
počtu zamestnancov radí medzi malé podniky; ku dňu 31.12.2012 zamestnávala 21 stálych
zamestnancov. Motiváciou vedenia organizácie pre implementáciu stakeholder managementu sa
stala moţnosť konkurenčnej výhody a zadefinovanie vzájomných vzťahov pre individuálny prístup
ku kaţdej skupine stakeholderov. Nakoľko organizácia nemala vypracovanú ani jednoduchú
štruktúru stakeholderov, bolo v prvej fáze analýzy potrebné identifikovať všetky zainteresované
strany. Metódou brainstormingu s vedením organizácie sme určili 13 hlavných skupín
stakeholderov (dodávatelia, odberatelia – zákazníci, konkurencia, distribučné siete – prepravcovia,
zamestnanci, verejnosť, mimovládne organizácie, médiá, samospráva, štátna správa, regulačné
orgány, finančné inštitúcie, kontrolne orgány v oblasti platby daní a odvodov), ktoré sme rozčlenili
na podskupiny. Následne sme identifikovali ich záujmy a očakávania, ktoré sme zaznamenávali do
tabuľky (Tab 1).
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Tab 1 Očakávania stakeholderov Raster Plus s.r.o. Zvolen na základe check listu
Tab 1 Expectations of Raster Plus s.r.o. Zvolen stakeholders following the check letter

Stakeholderi
zamestnanci
zákazníci/ odberatelia
konkurencia
verejnosť
štátna správa, samospráva
mimovládne organizácie
médiá a reklama

Vysoký

Vzťah stakeholderov k podniku
(očakávania stakeholderov)
finančné a nefinančné benefity, mzda, kariérny rast, atraktívne pracovné
prostredie, dovolenka, istota zamestnania
kvalita, dobrá cena, lepšie parametre ako u konkurencii, plnenie
dohodnutých podmienok (serióznosť)
férový konkurenčný boj, konkurenčnú výhodu
nové pracovné miesta, nezhoršenie podmienok prostredia
platenie daní a poplatkov, zabezpečenie zamestnanosti a rozvoja územia
sponzoring a podpora vlastných projektov, dobrovoľníctvo
dodrţiavanie pravidiel, legislatívy

3, 4, 5, 9, 21, 22, 23
Ovplyvňovaní

1, 2, 6, 7, 8, 10, 11
Kľúčoví hráči

13, 15, 16, 17, 18, 25

12, 14, 19, 20, 24, 26

Záujem
Nízky

Okrajoví hráči

Nízka

Ovplyvňovatelia

Sila vplyvu

Vysoká

Obr 2 Dvojaspektový systém klasifikácie stakeholderov organizácie
Raster Plus s.r.o. Zvolen
Fig 2 Two-aspect classification system of stakeholders in organization
Raster Plus, s.r.o. Zvolen

Legenda
Dodávatelia:
1.
MPL Stavebniny, ZV
2.
TECHNIK, ZV
3.
Mária Beličková Farby
–Laky
4.
Obifon, Nová Baňa
5.
Klasik – Peter Sluka
Odberatelia:
6.
Stavebné bytové
druţstvo, ZV
7.
Mesto Zvolen
8.
Právnické osoby
9.
Fyzické osoby
10. Majster stavebnej
výroby
11. Manaţment
12. Orgány štátnej správy
13. Verejnosť
14. Samospráva –
mesto/VÚC
15. Mimovládne org./obč.
zdruţenia
Konkurencia:
16. OKB Plus, BB
17. Brick, s.r.o. BB
18. Randa+R, s.r.o., BB
19. UNIOS, s.r.o., ZV
20. OZI, ZV
21. Banky/finančné
inštitúcie
22. Zamestnanci
23. Distribučné siete
24. Médiá/tlač
25. Kontrolne orgány
v oblasti platby daní a
poplatkov
26. Regulačné orgány

Organizácia Slovalco, a.s. Ţiar nad Hronom sa z hľadiska počtu zamestnancov podľa Markovej
(2005) zaraďuje medzi veľké podniky; ku dňu 31.12.2011 zamestnávala 642 zamestnancov.
Predmetom podnikania je výroba a predaj hliníkových produktov (čapy, primárne zlievarenské
zliatiny). Filozofia spoločnosti je postavená na upevňovaní a vytváraní korektných vzťahov so
svojimi stakeholdermi, čoho dôkazom je vypracovaná jednoduchá klasifikácia stakeholderov
(zákazníci, zamestnanci, akcionári, ostatné okolie). Pri stakeholderskej analýze sme v prvej fáze
doplnili dané subjekty o novo identifikované skupiny. Celkovo sme identifikovali 15 hlavných
skupín, ktoré sme ďalej rozčlenili na konkrétnych predstaviteľov (dodávatelia, zákazníci,
verejnosť, médiá, orgány štátnej správy a samosprávy, investori, kontrolné orgány v oblasti platby
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daní a odvodov, konkurencia, strategickí partneri, odborová organizácia, zamestnanci, profesné
zdruţenia, mimovládne organizácie, školy, mládeţnícke športové kluby v Ţiari nad Hronom
a blízkom regióne). Očakávania stakeholderov boli rovnaké, ako pri prvej organizácii, a preto
v nasledujúcej tabuľke (Tab 2) uvádzame len pre novo určené skupiny stakeholderov.
Tab 2 Očakávania stakeholderov Slovalco a.s. Ţiar nad Hronom na základe check listu 2
Tab 2 Expectations of Slovalco a.s. Ţiar nad Hronom stakeholders following the check letter 2

Vzťah stakeholderov k podniku
(očakávania stakeholderov)
návratnosť
svojich
investícií , zisk, podiel na rozhodovaní
investori (akcionári)
kontrolné orgány v oblasti platby daní a pravidelné platby a odvody
odvodov
dodrţiavanie termínov dohody, posilňovanie partnerstva
strategickí partneri
lepšie pracovné a platové podmienky, benefity navyše
odborová organizácia
dodrţiavanie podmienok, šírenie dobrého mena
profesné zdruţenia
sponzorské príspevky, moţnosť vykonávať prax
školy
Stakeholderi

Dvojaspektovým systémom klasifikácie sme (Obr 3) v skupine kľúčových stakeholderov (kľúčoví
hráči) určili deväť subjektov. Spoločnosť Hydro Aluminium AS, Nórsko ako hlavného dodávateľa,
od ktorého získali know-how na ekologickejšiu výrobu hliníka, transfer technológií, firemnú
kultúru, znalosti, spôsob riadenia [1]. Druhým kľúčovým dodávateľom je Fluorsid S.p.A, Taliansko
[2], od ktorého získavajú fluorid hlinitý (ALF3) na výrobu priemyselného hliníka. Podľa štruktúry
odberateľov zaujíma Taliansko prvé miesto (26,49 %), a preto sme spoločnosť Bodega G & C.S
S.p.A, Taliansko [14] zaradili medzi kľúčového stakeholdera. Dôleţitú úlohu zohráva aj odborová
organizácia [28] a vlastní zamestnanci Slovalco, a.s. [29], nakoľko od spokojných zamestnancov sa
odvíja kvalita výrobkov. Samotná organizácia ich povaţuje za najhodnotnejšie aktívum spoločnosti.
Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky [37] a Slovenská inšpekcia ţivotného
prostredia [38] sú hlavnými orgánmi, ktoré vymedzujú legislatívne prostredie a kontrolujú
dodrţiavanie predpísaných limitov. Poslednými kľúčovými stakeholdermi, ale nie z hľadiska ich
významu sú akcionári – Hydro Aluminium AS, Nórsko [42] a ZSNP SCO, a.s., Ţiar nad Hronom
[43]. Vzhľadom k vysokému počtu identifikovaných subjektov (47) a pre prehľadnosť, umiestnenie
stakeholdera od stredu na obrázku 3 neznázorňuje reálne umiestnenie (význam vzhľadom k dvom
sledovaným kritériám). Zachované je zaradenie do štyroch kvadrantov. Ako uvádza Thomson (s.a.)
vyuţitým dvojrozmernej matice identifikujeme smerovanie stratégii zapojenia stakeholderov.
Rozlišuje štyri hlavné skupiny: kľúčoví hráči (riadiť dôkladne), ovplyvňovatelia (potreba udrţovať
spokojných), ovplyvňovaní (udrţovať informovaných) a okrajoví hráči (monitorovať a evidovať).
Kľúčových hráčov navrhujeme v rámci jednotlivých fáz strategického riadenia zapojiť nasledovne:
v oblasti plánovania môţu identifikovaní kľúčoví stakeholderi poslúţiť ako zdroj informácií o
budúcom smerovaní organizácie. Ich názory získané, napr. formou diskusných okrúhlych stolov s
vedúcimi predstaviteľmi, moţno začleniť pri formovaní samotnej filozofii, vízii, politike, cieľov a
zásad. Vhodné je vytvorenie pracovnej skupiny zloţenej z manaţmentu organizácie a
predstaviteľov kľúčových stakeholderov. V etape implementácie budú dohliadať na dodrţiavanie
záväzkov, ku ktorým sa organizácia zaviazala a sami plnia povinnosti, ktoré im vyplývajú z ich
postavenia. V procese hodnotenia sa budú podieľať na návrhu indikátorov pre meranie výkonnosti
organizácie. V záverečnej fáze môţu prispieť k návrhu opatrení na prípadné zlepšenie navrhnutej
stratégie. Ich názory môţe organizácia získať z online formulára zverejneného na webovej stránke
alebo z dotazníka.
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Vysoký

23, 24, 25, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 41, 47
Ovplyvňovaní

1, 2, 14, 28, 29, 37, 38,
42, 43
Kľúčoví hráči

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22
Okrajoví hráči

10, 13, 26, 27, 39, 40, 44,
45, 46
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Záujem
Nízky

Nízka

Ovplyvňovatelia

Sila vplyvu

Vysoká

Obr 3 Dvojaspektový systém klasifikácie stakeholderov organizácie Slovalco a.s. Ţiar nad Hronom
Fig 3 Two-aspect classification of stakeholders in organization Slovalco a.s. Ţiar nad Hronom
Legenda:
Dodávatelia: 1. Hydro Aluminium AS (Nórsko); 2. Fluorsid S.p.A. (Taliansko); 3. OMV Deutschland GmbH
(Nemecko); 4. Deza, a.s. (Česká republika);
Zákazníci – primárne zlievarenské zliatiny: 5. Hayes lemmerz Alukola, s.r.o. (Česká republika); 6. Hayes Lemmerz
S.p.A. (Taliansko); 7. Suoftec Kft (Maďarsko); 8. Cromodora Wheels, s.r.o. (Česká republika); 9. Cromodora Wheels,
S.p.A. (Taliansko);
Zákazníci – čapy: 10. Sapa profily, a.s. (Slovenská republika); 11. Ha Nenzing (Rakúsko); 12. Ha extr. Deutschland
GmbH (Nemecko); 13. Cortizo Slovakia, a.s. (Slovenská republika); 14. Bodega G & C.S. S.p.A. (Taliansko);
Konkurencia: 15. Rusko; 16. Kanada; 17. USA; 18. Čína; 19. Austrália; 20. Švajčiarsko; 21. Brazília;
Strategickí partneri: 22. Dcérske organizácie Hydro Aluminium; 23. Nadácia ZSNP a Slovalco;
Verejnosť 24.;
Médiá: 25. Metská káblová televízia (Ţiar nad Hronom); 26. Mesačník Hutník (Ţiar nad Hronom); 27. celoslovenská
televízia, rozhlas, tlač;
Odborová organizácia 28;
Zamestnanci: 29. vlastní zamestnanci Slovalco, a.s.; 30. Zamestnanci dodávateľských organizácií;
Profesné zdruţenia: 31. Business Leaders Forum;
Mimovládne organizácie: 32. venujúce sa podpore vzdelávania a škôl; 33. venujúce sa zdravotným programom; 41.
venujúce sa ochrane ŢP a všeobecnoprospešným humanitným cieľom;
Školy: 34. materské, základné, stredné v meste Ţiar nad Hronom; 35. vysoké školy;
Mládeţnícke športové kluby v Ţiari nad Hronom a regióne 36.;
Orgány štátnej správy a samosprávy: 37. Ministerstvo ŢP SR; 38. Slovenská inšpekcia ŢP; 39. Regionálny úrad
verejného zdravotníctva (Banská Bystrica); 40. Obvodný úrad ţivotného prostredia (Ţiar nad Hronom);
Investori (akcionári): 42. Hydro Aluminium AS (Oslo, Nórsko); 43. ZSNP SCO, a.s. (Ţiar nad Hronom, Slovenská
republika);
Kontrolne orgány v oblasti platby daní a odvodov: 44. daňový úrad; 45. sociálna poisťovňa; 46. zdravotné poisťovne;
Doplnkové dôchodkové poisťovne 47.

Komparáciou dvojaspektového klasifikovania stakeholderov s hodnotením vplyvu stakeholderov v
programe Stakeholder Circle SIMS môţeme konštatovať, ţe sa nám signifikantne potvrdilo
zastúpenie tzv. kľúčových hráčov. Z výstupu programu (Obr 4) pre organizáciu Raster Plus, s.r.o.
Zvolen je zrejmé, ţe na základe výrezu vonkajšieho kruhu má najväčší vplyv manaţment
organizácie a majster výroby, ktorí spolu s vlastnými zamestnancami, zákazníkmi a orgánmi štátnej
správy majú schopnosť ovplyvniť výsledok činnosti. Vzhľadom na veľkosť organizácie (malý
podnik) je preukázateľná závislosť organizácie na dodávateľoch, čo odzrkadľuje umiestnenie
stakeholdera blízko stredu kruhu. Regulačné orgány moţno charakterizovať, ako vzdialeného
stakeholdera, ktorí sa priamo nepodieľa na výsledkoch organizácie, ale má preukázateľný vplyv
www.fpv.umb.sk/kat/kzp/
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a vysokú mieru nástojčivosti plnenia poţiadaviek. Do tejto skupiny zaraďujeme aj médiá, kontrolne
orgány v oblasti platby daní a odvodov a verejnosť. Pomerne široká je skupina vzdialených
stakeholderov, ktorú je potrebné evidovať a v prípade potreby prijať opatrenia (mestská
samospráva, konkurencia, finančné inštitúcie, distribučné siete a mimovládne organizácie).

Obr 4 Kruh stakeholderov pre organizáciu Raster Plus s.r.o. Zvolen
Fig 4 Stakeholder circle in Raster Plus s.r.o. Zvolen organization

Zastúpenie kľúčových stakeholderov organizácie Slovalco, a.s. Ţiar nad Hronom hodnotením
metódou Stakeholder Circle (Obr 5) preukázalo zhodu s dvojaspektovou klasifikáciou
vykonávanom na základe očakávaní stakeholdera (forma check listu s vyuţitím braimstormingu
s vedúcimi predstaviteľmi organizácie). Podľa šírky kruhového výrezu stakeholdermi s najväčšou
silou a vplyvom sú akcionári ZSNP a materská organizácia Hydro Aluminium, Nórsko.
Stakeholderov, ktorí dokáţu ovplyvniť výsledky práce predstavujú vlastní zamestnanci, zákazníci
Taliansko (podľa štruktúry odberateľov za rok 2010 im patrí prvé miesto), orgány štátnej správy a
dodávateľská organizácia Fluorsid, Taliansko. Odborová organizácia a mestská samospráva sa
v kruhu nachádzajú pomerne blízko k stredu, a preto sú charakterizovaní ako výrazne vplyvní
stakeholderi. Do tejto skupiny zaraďujeme aj zákazníkov pre čapy, nakoľko ich podiel na trţbách
organizácie je vyšší ako pri primárnych zlievarenských zliatinách. Vzdialeným stakeholderom
s preukázateľným vplyvom a vysokým stupňom nástojčivosti sú zákazníci primárnych
zlievarenských zliatin a externí zamestnanci. Skupinu stakeholderov relatívne vzdialených s nízkym
vplyvom a stupňom nástojčivosti, ktorých je potrebné evidovať predstavuje verejnosť, Nadácia
ZSNP a Slovalco, médiá ZH (vlastný program v mestskej káblovej televízii) a dodávatelia
druhotných surovín. Z identifikovaných skupín stakeholderov pre potreby hodnotenia kruhu
stakeholderov boli zámerne rozdelení: zákazníci podľa finálneho produktu (čapy, primárne
zlievarenské zliatiny) a z nich vyzdvihnuté Taliansko (kľúčový zákazník podľa štruktúry predaja za
rok 2010) a dodávatelia (hlavný dodávateľ suroviny pre výrobu hliníka, dodávatelia druhotných
surovín).
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Obr 5 Kruh stakeholderov pre organizáciu Slovalco a.s. Ţiar nad Hronom
Fig 5 Stakeholder circle in Slovalco a.s. Ţiar nad Hronom organization

Záver
Analýza zainteresovaných strán zohráva kľúčovú úlohu v strategickom manaţmente organizácie
nezávisle od sektora spoločnosti a veľkosti podniku. Pri formulácii strategického riadenia by
zodpovedne správajúca sa organizácia mala zvaţovať aj poţiadavky a očakávania svojich
stakeholderov, nielen vlastné, nakoľko jej úspech je od nich závislí. Stakeholder management
vhodne dopĺňa program Stakeholder Circle SIMS, ktorého grafické výstupy sú prehľadné a ocenilo
ich aj vedenie skúmaných organizácií. Hodnotenie identifikovaných stakeholderov sa realizuje na
základe bodové hodnotenia kritérií (sila, blízkosť, hodnota, naliehavosť), pričom sa hodnotí aj
súčasný a ţelaný stav stakeholdera vzhľadom k organizácii. Nevýhodou daného programu je
moţnosť grafického znázornenia len pre prvých pätnástich stakeholderov v závislosti od
dosiahnutého indexu. Z tohto dôvodu sme pri skúmaných organizáciách uvádzali väčšinou len
skupiny stakeholderov, ktoré sme ďalej nešpecifikovali (ako pri dvojaspketovom klasifikovaní)
a z výstupu programu (kruh stakeholderov) vypadli aj niektoré skupiny, ktoré dosiahli niţšie
bodové hodnotenie.
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STAKEHOLDER ANALYSIS IN PRIVATE ORGANIZATION
Abstract: The paper presents the process of implementation of stakeholder management in terms of production
organizations using the method "stakeholder circle" (visual circle of stakeholders). Example model of stakeholder
identification and classification analyzes for selected subjects of Banská Bystrica Region. Visual tool "stakeholder
circle" used by organizations worldwide to support the process of identifying stakeholders in project management. It
assesses the impact of stakeholders on the basis of three criteria (power, proximity and importance).
Research was conducted in 2010–2011 using the methods of brainstorming with leaders of organizations selected
according to pre-established check list mapping needs and expectations of stakeholders. Subsequently, we identified
subjects classified with two-aspect classification system and graphically evaluated in the Software Stakeholder Circle
SIMS. The observed results can be stated that the process of implementation of stakeholder management to complement
visual analysis tool "stakeholder circle". The outputs of the program is an easy tool in which the subjects receive the
specific form and appreciate their leadership and selected organizations.
Key words: Stakeholder analysis, stakeholder circle, private organzation, two-aspect clasification, map of processes.
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Miroslav Dado1 – Denisa Hudecová2 – Richard Hnilica3
1

Ing. Miroslav Dado, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied,
Katedra ţivotného prostredia, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
email: miroslav.dado@umb.sk
2
Ing. Denisa Hudecová, Tatranská 107, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika
3
Ing. Richard Hnilica, PhD., Katedra výrobných technológií a materiálov, Fakulta environmentálnej
a výrobnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene, Študentská 26, 960 01 Zvolen, Slovenská
republika
Abstrakt: Príspevok popisuje výsledky laboratórneho experimentu, ktorý bol navrhnutý so zámerom zistiť, akým
spôsobom ovplyvňujú kombinované účinky hluku, osvetlenia a teploty pracovný výkon človeka. Faktoriálny návrh
vyuţíval tri nezávislé premenné: intenzitu osvetlenia (50, 250 a 500 lx), ekvivalentnú hladinu hluku (70, 80 a 90 dB(A))
a ukazovateľ WBGT (18, 25 a 29 °C). Závislú premennú predstavoval pracovný výkon, ktorý bol vyjadrený počtom
preloţených dlaţobných kociek za stanovený čas. Štatistická analýza nameraných hodnôt bola spracovaná s pouţitím
trojfaktorovej analýzy variancie. Výsledky experimentu dokazujú štatisticky významný vplyv hluku a teploty na
pracovný výkon. Vplyvy osvetlenia ako aj interakcie hluku a teploty neboli potvrdené.
Kľúčové slová: Fyzikálne factory, pracovné prostredie, kombinované účinky, výkon.

Úvod
Pod pojmom faktory pracovného prostredia sa rozumie sústava faktorov (najčastejšie fyzikálnych,
chemických, biologických, fyziologických a psychologických), ktorých výskyt, intenzita pôsobenia
a vzájomná interakcia určujú úroveň kvality pracovného prostredia. Tieto faktory komplexne
pôsobia na pracovný výkon človeka. Pôsobenie faktorov pracovného prostredia môţe byť negatívne
(jeden alebo viaceré faktory pôsobia na človeka rušivo aţ škodlivo – ide o odchýlku intenzity
pôsobenia faktorov od optimálnej hodnoty) alebo pozitívne. Koexistencia faktorov môţe byť
synergická (vzájomné aktívne spolupôsobenie), antagonická (protichodné pôsobenie) alebo
potencujúca (faktory sa navzájom dopĺňajú).
Kvantifikovať sumárny vplyv jednotlivých faktorov pracovného prostredia na organizmus človeka
je pomerne náročná úloha, pretoţe kaţdý z faktorov má prevaţne dynamický charakter so širokou
škálou účinkov a vnímanie účinkov je výrazne subjektívnou záleţitosťou. O to zloţitejšie je potom
nájsť matematickú závislosť medzi úrovňou pracovného prostredia ako celku a jeho účinkami na
človeka (Sablik, 1984).
V súčasnosti je komplexné hodnotenie faktorov pracovného prostredia podceňované napriek tomu,
ţe jedine takýto spôsob hodnotenia moţno povaţovať za objektívny, pretoţe negatívne faktory
pôsobia na ľudský organizmus súčasne, čo môţe vyvolať synergický efekt a odozva organizmu na
parciálne bezproblémové hodnoty faktorov pri ich sumárnom pôsobení môţe byť akcelerovaná
(Lumnitzer, Románová, 2004).
Cieľom predkladaného príspevku je priblíţiť výsledky laboratórneho experimentu, ktorý bol
navrhnutý so zámerom zistiť, akým spôsobom ovplyvňujú kombinované účinky hluku, osvetlenia
a teploty pracovný výkon človeka.
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Materiál a metódy
Experiment bol realizovaný v priestoroch Laboratória faktorov pracovného prostredia (4m x 4m x
2.4 m) so zamedzením vstupu denného osvetlenia. Pracovnou úlohou probanta (muţ, vek: 25 rokov,
výška: 1.9 m, hmotnosť 94 kg) bolo v stanovenom čase (30 minút) premiestniť na poţadované
miesto čo najväčší počet bremien (betónové dlaţobné kocky, jednotková hmotnosť 5 kg). Celá
manipulácia s bremenami bola uskutočnená v horizontálnej rovine, pričom vzdialenosť medzi
miestom uchopenia bremena a miestom jeho poloţenia bola 2 metre. Počas 30 minút nemal
sledovaný probant ţiadne prestávky a činnosť vykonával rovnomernou rýchlosťou. Po ukončení
pracovnej úlohy mal probant 15 minút prestávku na regeneráciu síl.
Mikroklimatické podmienky boli regulované prostredníctvom troch mobilných teplovzdušných
ventilátorov (f. Sencor, typ: SFH 8010) a dvoch stojanových ventilátorov (f. ECG, typ: FS 140).
Kontinuálne monitorovanie ukazovateľa teploty mokrého a guľového teplomera zabezpečoval
monitor tepelnej záťaţe (f. QuestTechnologies, typ: QUESTemp° 36). Zdrojom hlukovej záťaţe
probanta bol zvukový digitálny signál vo formáte MP3, ktorý simuloval nepravidelný premenlivý
typ hluku. Signál bol na poţadovanú úroveň regulovaný prostredníctvom aktívnej reproduktorovej
sústavy (f. Tsunami, typ: EA 968) a monitorovaný integrujúcim zvukomerom (f. Brüel&Kjaer, typ:
2239). Poţadované hodnoty osvetlenosti boli nastavené prostredníctvom osvetľovacej sústavy,
ktorá pozostávala zo stropného svietidla s dvomi lineárnymi ţiarivkami (f. Philips, typ: TLD 36W )
a z dvoch prenosných lámp (f. Firn, typ: 61060 PL) so ţiarovkami (f. Osram, typ: Clas A CL 60W).
Veľkosť intenzity osvetlenia bola monitorovaná luxmetrom (f. Conrad Electronic, typ: MS4).
Faktoriálny návrh štúdie vyuţíval tri nezávislé premenné (faktory), ktoré sa menili na troch
úrovniach: intenzitu osvetlenia (50, 250 a 500 lx), ekvivalentnú hladinu hluku (70, 80 a 90 dB(A))
a ukazovateľ WBGT (18, 25 a 29 °C). Faktoriálny experiment obsahoval všetky moţné kombinácie
jednotlivých úrovní a faktorov, t.j. pre tri faktory a tri úrovne bol celkový počet kombinácií 27.
Závislú premennú predstavoval pracovný výkon, ktorý bol vyjadrený počtom preloţených
dlaţobných kociek za stanovený čas. Randomizácia experimentu bola obmedzená v tom zmysle, ţe
z praktických a časových dôvodov nebolo moţné v priebehu meracieho dňa meniť jednotlivé
úrovne teploty.
Výsledky
Na rozbor vplyvu jednotlivých fyzikálnych faktorov pracovného prostredia (hluk, osvetlenie,
teplota) na pracovný výkon (počet premiestnených bremien) bola pouţitá trojfaktorová analýza
variancie bez opakovania v spojení s Duncanovým post hoc testom, výsledky ktorej sú zhrnuté na
obrázku 1 a v tabuľke 1.
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Obr 1 Grafy 95 %-ných intervalov spoľahlivosti pre priemerné hodnoty pracovného výkonu v závislosti na hluku,
osvetlení, teplote a interakcii hluku s teplotou
Fig 1 Graphs of 95 % confidence intervals for mean values of working performance in relation to noise, lighting,
temperature and noise – temperature interaction

Na základe uvedeného je zrejmé, ţe v prípade hluku a teploty sa potvrdil ich signifikantný vplyv na
pracovný výkon. Naopak, pri osvetlení štatistická významnosť potvrdená nebola.
Tab 1 Výsledky trojfaktorovej analýzy variancie pre pracovný výkon
Tab 1 Results of three-way analysis of variance for working performance
Zdroj premenlivosti
hluk
osvetlenie
teplota
rezíduum

SS
638
36
524
401

dF
2
2
2
20

MS
319
18
262
20

F
15.9
0.9
13
-

p
< 0.0001
0.421
< 0.0001
-

Z tohto dôvodu bol tento faktor v ďalšej štatistickej analýze zanedbaný. Následne bolo pomocou
dvojfaktorovej analýzy variancie s opakovaním zistené, ţe interakcia hluku a teploty nie je
štatisticky významná (Tab 2).
Tab 2 Výsledky dvojfaktorovej analýzy variancie s opakovaním
Tab 2 Results of two-way analysis of variance with repeating
Zdroj premenlivosti
hluk
teplota
hluk*teplota
rezíduum

SS
638
524
24
401

dF
2
2
4
20

MS
319
262
6
20

F
13.9
11.4
0.3
-
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Diskusia a záver
Vplyv kombinovaného pôsobenia fyzikálnych faktorov pracovného prostredia na pracovný výkon
človeka bol predmetom viacerých laboratórnych ako aj terénnych štúdií. Majoritná časť štúdií sa
venovala skúmaniu kombinovaného pôsobenia dvoch faktorov, napr. hluk – vibrácie (Ljungberg,
Neely, 2007; Howarth, Griffin, 1990); hluk – mikroklimatické podmienky (Hancock, Pierce, 1985;
Zhao et al., 2002; Pellerin, Candas, 2003; Tiller et al., 2010; Muzammil et al., 1997). Grether et al.
(1971) skúmali kombinované účinky tepla, hluku a vibrácií na základe subjektívneho hodnotenia.
Ismail et al. (2010) hodnotili vplyv osvetlenosti, relatívnej vlhkosti a teploty na produktivitu práce pri
montáţi v automobilovom priemysle. Horie et al. (1985) na základe hodnotenia vplyvu
kombinovaných účinkov hluku, osvetlenia a mikroklimatických podmienok na subjektívny pocit
pracovnej pohody zistili, ţe nárast teploty vzduchu z 27 °C na 30 °C mal rovnaký negatívny účinok
ako nárast hladiny hluku o 30 dB (zo 40 dB na 70 dB). Kombinovanými účinkami vplyvu osvetlenia,
hluku a teploty na kognitívny výkon sa zaoberali Hygge a Knez (2001). Výsledky ich experimentu
ukázali, ţe existuje vzájomná interakcia medzi hlukom a teplotou ako aj medzi hlukom a osvetlením.
Oesman a Arifin (2007) sa snaţili optimalizovať faktory pracovného prostredia v odevnom závode s
vyuţitím fuzzy logiky. Výsledkom ich optimalizácie sú nasledovné hodnoty: teplota 24 ºC, hluk 56
dB a osvetlenosť 300 lx. Ismail (2011) hodnotil vplyv hluku, tepelnej záťaţe a osvetlenia na
produktivitu práce. Na posudzovanom pracovisku (montáţ dvier automobilu) prostredníctvom
multilineárneho regresného modelu stanovil optimálne hodnoty jednotlivých faktorov nasledovným
spôsobom: teplota (WBGT index) 28 ºC, hluk 80 dB a osvetlenosť 424 lx.
Dosiahnuté výsledky sa v porovnaní s výsledkami vyššie uvedenými štúdií zhodujú v tom, ţe
preukázali určitú mieru závislosti medzi faktormi pracovného prostredia a produktivitou. Na
základe štatistického vyhodnotenia výsledkov predkladanej štúdie je moţné jednotlivé faktory
pracovného prostredia zoradiť do nasledovného poradia od štatisticky najvýznamnejšieho (faktor,
ktorý najviac ovplyvnil produktivitu) aţ po najmenej významný faktor, v nasledovnom poradí: hluk,
teplota, osvetlenie. Výsledky experimentu dokazujú štatisticky významný vplyv hluku a teploty na
pracovný výkon, pričom bolo zistené, ţe so zvyšujúcou sa úrovňou hluku mala produktivita práce
klesajúcu tendenciu. V prípade teploty bolo zistené, ţe existuje určitá optimálna hodnota, t.j.
hodnota, pri ktorej bola dosiahnutá maximálna produktivita. Za hlavnú príčinu toho, ţe vplyv
osvetlenia na pracovný výkon nebol potvrdený, povaţujeme charakter pracovnej činnosti, ktorú
vykonával probant v experimente (nízka náročnosť zrakovej úlohy). Štatistická významnosť vplyvu
interakcie hluku a teploty na produktivitu práce bola zistená len pre úroveň hluku 80 dB
(parabolická závislosť). Pri ostatných úrovniach hluku sa štatistická významnosť parabolickej
závislosti nepotvrdila. Môţeme to pripísať nedostatočnému počtu meraní uskutočnených v danom
experimente.
Predmetom ďalšieho výskumu je vytvorenie analytického modelu na komplexné hodnotenie
faktorov pracovného prostredia, ktorý bude zaloţený na integrácií objektívnych údajov získaných
meraním a subjektívnym hodnotením pracovnej pohody.
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COMBINED EFFECTS OF LIGHTING, NOISE AND TEMPERATURE
ON WORK PERFORMANCE
Abstract: This paper describes results from a laboratory experiment designed to investigate the combined effects of
noise, lighting and heat on work performance. Factorial design was employed with three independent variables:
illuminance (50, 250 and 500 lx), sound level (70, 80 and 90 dB (A)) and wet bulb globe temperature (18, 25 and 29
°C). As the dependent variable was selected work performance (number of displaced brics in given time). Analysis of
variance (ANOVA) was used to evaluate the effects of the different independent variables on the dependent measure
collected in the experiment. The results of the study showed that the effects of noise and temperature were all had a
statistically significant effect on working performance. Effects of lighting and noise-temperature interaction were not
confirmed.
Key words: Physical factors, working environment, combined effects, performance.
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EXPOZÍCIA UV ŢIARENIU V SOLÁRIÁCH
A JEJ VPLYV NA ZDRAVIE ČLOVEKA
Michaela Štefániková
Mgr. Michaela Štefániková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied,
Katedra ţivotného prostredia, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, e-mail:
Michaela.stefanikova@umb.sk
Abstrakt: Práca prezentuje problematiku pôsobenia UV ţiarenia v soláriách na zdravotný stav človeka. Cieľom je
popísať determinanty expozície ultrafialovému ţiareniu, ktoré sú dôleţité v podmienkach Slovenskej republiky.
Orientuje sa predovšetkým na hodnotenie dobrovoľnej expozície na kozmetické účely v zariadeniach solárií.
Výsledkom je narastajúci počet nádorových ochorení koţe. Obsahom je problematika legislatívy vzťahujúca sa na
ochranu zdravia v soláriách v Európskom spoločenstve. Obsahuje informácie o meraniach jednotlivých zloţiek
spektrálnej oblasti UV ţiarenia v soláriách v Banskej Bystrici. Na základe budúceho prieskumu a objektívneho merania
má ukázať informovanosť zákazníkov a odbornú úroveň personálu a prezentovať výsledky technického stavu solárií.
Súčasťou bude následné hodnotenie situácie s návrhom konkrétnych opatrení.
Kľúčové slová: UV ţiarenie, soláriá, vplyvy na ľudské zdravie, legislatívna ochrana.

Úvod
V súčasnosti je trendom „bronzovo“ opálená pokoţka, a to nie len v lete, ale počas celého roka, kde
sa ľudia na pobyt pod rozpáleným slnkom pripravujú v soláriách, neuvedomujúc si riziká, ktoré so
sebou prináša. Ešte pred pár rokmi boli soláriá prezentované ako úplne neškodná a zdravá
alternatíva slnečného ţiarenia. Dnes koţní lekári a odborníci aj pred týmto spôsobom opaľovania
varujú. Soláriá emitujú predovšetkým povaţované za menej škodlivé UVA ţiarenie, avšak
v posledných rokoch výrobcovia solárnych ţiaričov zvyšujú podiel UVB ţiarenia pre dosiahnutie
prirodzenejšieho a rýchlejšieho opálenia. Pritom UVB zloţka zapríčiňuje spáleniny a riziko
rakoviny, ale UVA zloţka sama o sebe, s vylúčením zloţky UVB nie je vôbec bezpečná. Preniká do
hlbokých vrstiev koţe, poškodzuje DNA a urýchľuje jej starnutie. Navyše, nikde nie je deklarované
regulované mnoţstvo UVB zloţky, vzhľadom k opotrebovaniu a starnutiu trubíc, ktoré ju vyţarujú,
sa zvyšuje obmedzenie ich bezpečnosti. Staré trubice vyţiaria aţ 5-krát viac UVB ţiarenia ako je
ostrý slnečný svit v pravé poludnie. Firmy, u ktorých prevaţuje komercia nad zodpovednosťou voči
zákazníkom sa bránia ďalším nákladom a výmenu trubíc sa snaţia minimalizovať, čím sa riziko pre
zákazníka zvyšuje. Koţa si veľmi dobre pamätá akékoľvek UV ţiarenie a kumuluje jeho škodlivé
vplyvy. Pritom celé intervalové UV spektrum (100–400 nm) je pre človeka klasifikované ako
karcinogénne (WHO, 2003). Nadmerná expozícia UV ţiareniu má váţne následky na zdravotný
stav človeka, nepriaznivo sa podieľa na vysušovanie pleti, urýchlenom starnutí, tvorbe rakoviny
koţe a poškodení zraku.
1 Metodika
Pre uskutočnenie merania je potrebné vypracovať informačný list so ţiadosťou o povolenie
uskutočnenia meraní v zariadeniach poskytujúcich sluţby starostlivosti o ľudské telo, pouţívajúce
spotrebiče s ultrafialovým a infračerveným ţiarením určené na ošetrovanie pokoţky.
Merania sa uskutočňujú v zmysle prílohy vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
(MZSR) č. 554/2007 o podrobnostiach o poţiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.
Spôsob merania erytemálne účinnej intenzity oţiarenia Eer v spektrálnej oblasti UVA, UVB je
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určený technickou normou STN EN 60335-2-27 : 2004 – bezpečnosť elektrických spotrebičov pre
domácnosť a na podobné účely. Časť 2: Osobitné poţiadavky na elektrické spotrebiče
a ultrafialovým a infračerveným ţiarením určené na ošetrovanie pokoţky. Merania sa vykonávajú
pomocou UV-metrov (UVB Meter 206 a UVA meter 206), ktorými sa meria súčasne UVB aj UVA
zloţka v troch expozičných rovinách – hlava, panva, nohy. Výsledky sú spracované špeciálnym
programom v prostredí Excell, ktorý určí pomer UVB/UVA so zohľadnením neistoty merania.
2 Teoretické východiská
V rámci tejto problematiky je pre pochopenie biologických a fyziologických procesov UV ţiarenia
v koţi dôleţité charakterizovať jej anatómiu, funkciu, fototypy koţe a koţné nádory spojené s
expozíciou UV ţiarenia. Ďalšou dôleţitou súčasťou je charakterizovať poznatky o UV ţiarení,
soláriách a legislatíve upravujúcej túto problematiku.
Koţa
Koţa je zo všetkých orgánov ľudského tela najrozsiahlejším orgánom a predstavuje 7 aţ 16%
celkovej telesnej váhy, čo je u dospelého jedinca pribliţne 18 aţ 20 kg a jej celková plocha
dosahuje 1,6 aţ 1,8 m2. Na rôznych miestach tela sa jej hrúbka pohybuje od 1,5 mm do 4 mm.
Skladá sa z dvoch zreteľne odlišných vrstiev (Obr 1). Povrchová vrstva je tvorená silným epitelom
– epidermis, (pokoţka), pod ňou je väzivové tkanivo – corium cutis /dermis (zamša) a tesne pod
koţou sa nachádza tuková vrstva – subcutis/hypodermis (podkoţie).

Obr 1 Stavba koţe (Zdroj : Marieb, 2005)
Fig 1 The construction of the skin (Source : Marieb, 2005)

Pokoţka (epidermis) je viacvrstvový dlaţdicový zrohovatený epitel, obsahujúci štyri typy buniek:
keratínocyty, melanocyty, Merkelove bunky a Langerhansove bunky (Obr 2).
www.fpv.umb.sk/kat/kzp/

106

ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII Sekcia Environmentálne manaţérstvo

roč. 14, č. 1, 2012

Hlavnou úlohou najpočetnejších epidermálnych buniek – keratínocytov je tvorba pevného
vláknitého proteínu keratínu (zaisťuje ochranné funkcie epidermis – fyzikálnu a mechanickú, tvorí
tieţ antibiotiká a enzýmy, likvidujúce chemikálie pôsobiace na koţu). Keratínocyty vznikajú v
najhlbšej vrstve epidermis, kde sa bunky neustále delia, a postupne sú vytláčané novými bunkami
k povrchu, kde sa splošťujú, odumierajú a menia na keratín, ktorý sa nakoniec odlupuje z povrchu
vo forme drobných šupiniek. Tento proces obnovy, od vzniku keratínocytov aţ po ich konečné
odlúčenie, trvá 35 aţ 45 dní. Na miestach, kde je koţa vystavená treniu, sa delenie buniek
a vytváranie keratínu urýchľuje (Marieb, 2005).
Zamša (Corium cutis /dermis), druhá hlavná vrstva koţe, je pevným a ohybným spojivovým
tkanivom, hrubým 0,3 aţ 2,5 mm, ktorý drţí celé telo pohromade (Kriš, 1999). Je bohato
zásobovaná nervovými vláknami a krvnými cievami, podieľajúcimi sa tak ako na jej vyţivovaní,
tak aj nad ňou leţiacu epidermis a zabezpečuje riadenie telesnej teploty – termoreguláciu. Ak
potrebujú vnútorné orgány viac krvi alebo tepla, prostredníctvom nervov sa ku koţným cievam
prenesie signál a tie sa stiahnu, čo zaisťuje väčší objem krvi v centrálnom obehu. V opačnom
prípade, počas horúcich dní, pri nadbytku tepla sú koţné cievy preplnené teplou krvou a teplo môţe
unikať von z tela – dochádza k ochladzovaniu. Je rozdelená na dve vrstvy: papilárna (bradavková)
Stratum papillare a retikulárna (sieťková) Stratum reticulare (Marieb, 2005).
Podkoţie (Hypodermis) z lat. subcutis doslovne charakterizuje jeho názov, vzhľadom k jeho
umiestneniu tesne pod koţou. Je tvorené prevaţujúcim tukovým a riedkym spojivovým tkanivom
a dosahuje niekoľko milimetrovú aţ centimetrovú hrúbku. Upevňuje koţu k hlbšie uloţeným
štruktúram (prevaţne svalom), vďaka čomu je proti podkladu pomerne pohyblivá.
Stavebný tuk plní mechanicko – ochranný význam podkoţia, ktorý na dlani a stupaji nemizne ani
pri dlhodobom hladovaní. Ako energetická zásobáreň a ako izolačná vrstva zabraňuje úniku tepla.
Uloţený tuk je slabo zásobený krvnými cievami, stáva sa zlým tepelným vodičom a bráni stratám
telesného tepla. S nárastom telesnej hmotnosti sa hypodermis výrazne rozširuje, a to na rôznych
miestach tela v závislosti od pohlavia. U muţov sa hromadí v oblasti brucha a u ţien v oblasti
stehien a v oblasti zadku (Macková, 2006).
Farba koţe. Na farbe koţe sa podieľajú 3 druhy pigmentov: melanín, karotén a hemoglobín.
Melanín – najdôleţitejší z nich, sa vyskytuje v niekoľkých farebných typoch v rozmedzí od ţltej,
cez červenú, hnedú aţ čiernu. Vzniká z aminokyseliny tyrozínu a jeho syntéza je závislá na enzýme
tyrozinázy, ktorý sa nachádza v melanocytoch bazálnej vrstvy epidermis, kde sa melanín presúva do
stredu bunky, aby prekryl a chránil mimoriadne citlivé jadro bunky a prechádza z melanocytov do
keranocytov (Kriš, 1999). Pehy a materské znamienka (névy) sú miestne nahromadenia melanínu.
Névy rozlišujeme vrodené o veľkosti 1 aţ 10 cm, sfarbené od bledohnedej po čiernu, získané
objavujúce sa počas detstva, oválneho alebo okrúhleho tvaru, o veľkosti 5 aţ 10 mm, bledohnedej
aţ čiernej farby, vyskytujúce sa na tvári, chrbte a končatinách a displastické névy škvrnito
pigmentované, asymetrického tvaru s výbeţkami a zárezmi, nachádzajúce sa na končatinách a trupe
s dôleţitosťou pravidelnej kontroly u dermatológa.
Karotén je ţlté aţ oranţové farbivo, ktoré získavame z rastlinnej potravy (mrkva, paradajky). Má
sklon hromadiť sa v rohovej vrstve epidermis a tukovom tkanive dermis. Ţlté sfarbenie pleti
u aziatov nespôsobuje karotén, ale farebné variácie melanínu.
Ruţový odtieň pleti belochov je daný červenou farbou okysličeného hemoglobínu v cievnych
vlásočniciach dermis. Vzhľadom k nízkemu obsahu melanínu v koţi belochov a priehľadnosti
epidermis prestupuje farba krvi na povrch. Pri podliatinách unikne krv po náraze z obehu, zrazí sa
a zmení farbu, všeobecne nazývaná ako hematóm (krvný výron) (Marieb, 2005).
Funkcia koţe. Na základe vyššie uvedených poznatkov môţeme povedať, ţe zloţitými, a presne
fungujúcimi procesmi má koţa, spolu s jej derivátmi, širokospektrálnu funkčnosť. Predovšetkým
ochrannú funkciu, zabraňujúcu prenikaniu cudzorodých látok a mikroorganizmov z vonkajšieho
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prostredia do celého organizmu vďaka keratínu v epidermis, ktorý spolu so zhrubnutou
plazmatickou membránou, ako aj kolagénnymi a elastickými vláknami chráni koţu proti odreninám
a poraneniam, a vnútorné orgány pred tlakmi a nárazmi, pôsobiace na telo z vonku. Koţným
pigmentom, melanínom, chráni organizmus pred účinkami UV ţiarenia.
Je dôleţitým orgánom termoregulačnej funkcie, prostredníctvom koţných ciev, potných ţliaz a
tukovej vrstvy podkoţného väziva, zabraňujúcej únikom tepla, pomáhajúcej udrţiavať stálu telesnú
teplotu.
Lamelózne granule obsahujúce glykolipidy, ktoré neprepúšťajú vodu, a sú hlavným činiteľom
spomaľujúcim straty vody pokoţkou, sa spolu s potnými ţľazami, produkujúce pot a ochladzujúce
organizmus jeho následným odparovaním, podieľajú na hydroregulačnej funkcii, teda regulácii
hospodárenia s vodou.
Ukladanie tuku ako aj uskladňovanie vitamínov rozpustných v tukoch (A, D, E, K) v podkoţnej
vrstve zabezpečuje zásobnú funkciu.
Langerhansove bunky pohlcujú cudzie bielkoviny prenikajúce epidermou, sú súčasťou imunitného
systému a tým zabezpečujú imunitnú funkciu koţe.
Mazovými a potnými ţľazami sa podieľa na procese vylučovania a na odstraňovaní odpadových
látok, ktoré podporujú vylučovaciu funkciu.
Na zmyslovej funkcii sa podieľajú v dermis uloţené receptory na vnímanie dotyku – Meissnerove
telieska, bolesti – voľné senzitívne nervové zakončenia, tlaku – Vater-Paciniho telieska, tepla Ruffiniho telieska, chladu – Krauseho telieska a na vnímanie vibrácií nízkej frekvencie Merkelove
zakončenia.
Koţa dokáţe komunikovať s okolím rôznymi pochodmi, napríklad sčervenaním alebo zblednutím,
ktoré určujú momentálne rozpoloţenie organizmu a zabezpečuje jej komunikačnú funkciu.
Fototypy koţe. Na základe interakcie medzi produkciou melanínu v melanocytoch, nachádzajúcich
sa v bazálnej vrstve epidermis a pôsobením UV ţiarenia určujeme fototypy pleti. Existujú rôzne
delenia fototypov koţe, ale najbeţnejším je delenie do 6. kategórií, pričom fototyp I aţ IV je
stanovený pre populáciu bielej pleti. Fototyp V predstavujú jedinci s hnedými i čiernymi vlasmi,
hnedými i čiernymi očami a olivovohnedou aţ hnedou pokoţkou ako sú Indiáni a Arabi a
fototypom VI disponujú obyvatelia čiernej pleti s čiernymi vlasmi i očami. Fototyp II a fototyp III
predstavuje najväčšie zastúpenie u obyvateľov Európy. Jedinci s fototypom I a fototypom II by sa
mali UV ţiareniu vyhýbať, vzhľadom k ich náchylnosti na vznik koţných nádorov (Sochorová,
Peciar, 2000). Jednotlivý popis jedinca, reakciu pokoţky na UV ţiarenie, dĺţku pobytu na slnku
a prípustný čas expozície UV ţiarenia v soláriách je zhrnutý v tabuľke 1.
Tab 1 Typológia ľudí podľa pigmentácie pokoţky (Upravené podľa : Drimal, Babjaková, 2004)
Tab 1 Typology of people according to pigmentation of the skin (Modified by : Drimal, Babjaková, 2004)
Fototyp
Pokoţka
populácie %

I
keltský typ
2%

II
Európan
so svetlejšou
pleťou
12 %

veľmi
citlivá

citlivá

Popis

Reakcia pokoţky

oči – obyčajne modré zriedka
hnedé
vţdy sčervenie, nikdy nestmavne
vlasy – ryšavé alebo blond opálenie – ţiadne, koţa červená bez
pleť – veľmi svetlá, pehy
pigmentácie, po 1–2 dňoch sa lúpe
husté
spálenie – vţdy ťaţké, bolestivé
prsné bradavky – veľmi
sčervenanie
svetlé

Dĺţka pobytu na
slnku/v soláriu
5–10 min.
neodporúča sa
vyuţívať solárium na
kozmetické účely

10–20 min.
pri soláriách typu
oči – modré alebo zelené
obyčajne sčervenie, stmavne málo
Clasic začínať 5
vlasy – svetlé
opálenie – málo, veľmi slabá pigmentácia,
min., typu Turbo 3
pleť – trochu tmavšia neţ typ koţa sa lúpe
min.
I, pehy riedke
spálenie – vţdy silné, bolestivé
EÚPDŢ 250J/m2 =1
prsné bradavky – svetlé
sčervenanie
MED

www.fpv.umb.sk/kat/kzp/

108

ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII Sekcia Environmentálne manaţérstvo

III
Európan
s tmavšou
pleťou
78 %

IV
stredomorský
typ
8%

oči – šedé alebo hnedé
vlasy – tmavo plavé aţ
niekedy sčervenie, tmavne dobre
gaštanové
opálenie – priemer, priemerná
normálna
pleť – svetlá aţ svetlo hnedá, pigmentácia
pehy ţiadne
spálenie – zriedka, mierne
prsné bradavky – tmavšie

odolná

oči – tmavé
vlasy – obyčajne hnedé aţ
čierne
pleť – svetle hnedá, olivová,
pehy ţiadne
prsné bradavky – veľmi
tmavé

takmer nikdy nesčervenie, vţdy
pigmentačne stmavne
opálenie – rýchle, hlboká pigmentácia
spálenie – skoro nikdy

roč. 14, č. 1, 2012

15–30 min.
pri soláriách typu
Clasic začínať 10
min., typu Turbo 5
min.
EÚPDŢ 350J/m2
= 1,4 MED
20–30 min.
pri soláriách typu
Clasic začínať 10
min., typu Turbo 5
min. EÚPDŢ
450J/m2 =1,8 MED

EÚPDŢ – erytermálne účinná prahová dávka ţiarenia
MED – najmenšia dávka oţiarenia, spôsobujúce práve viditeľné sčervenanie (erytém)

Koţné nádory. Na koţi môţe vzniknúť rad rôznych nádorov väčšinou nezhubných (benígnych,
napr. bradavice), za ktoré sa povaţujú presne ohraničené, rastúce pomaly, alebo len do určitej
veľkosti a nemajúce sklon k rozpadu, ale i zhubných (malígne), ktoré rastú rýchlo a neustále,
postupne sa rozpadávajú, nehoja sa a krvácajú, zanedbaním liečby metastázujú (Ţilínková, 1998).
Práve koţu postihuje rakovina najčastejšie a kaţdý rok pribúda viac nových prípadov. Na základe
experimentálnych a epidemiologických údajov moţno konštatovať, ţe kumulatívna expozícia UV
ţiareniu vedie k nárastu rizika koţnej rakoviny. Kaţdé opálenie si koţa pamätá a s kaţdou ďalšou
dávkou riziko ochorenia rastie (Autier, 2004).
Existujú tri typy koţnej rakoviny:
Bazocelulárny karcinóm (bazalióm) je najmenej zhubným a najbeţnejším typom koţnej rakoviny
(obr. 2a) počas ţivota sa objaví u 30 % populácie bielej pleti. Bunky bazálnej vrstvy sa delia,
prenikajú do dermis a hypodermis a rozrušujú tkanivo. Nádory väčšinou nachádzame na miestach
vystavených slnku (tvár, krk, ušnice, i trup a končatiny) a javia sa ako pologuľovité lesknúce sa
uzlíky. Časom stredná časť uzlu zvredovatie a okraj získa perličkovitý charakter. Veľmi často
krváca. Rastie relatívne pomaly a nemetastázuje, v 99 % prípadov je liečebnou metódou voľby
chirurgické vyrezanie alebo iný spôsob odstránenia.
Spinocelulárny karcinóm (spinalióm) (Obr 2b) vychádza z keratínocytov stratum spinosum, tŕňovej
vrstvy a vzniká v miestach chronického dráţdenia. Bunky ničia pôvodné tkanivo, vnikajú do
lymfatických uzlín a cievnych štrbín. Nádor vyzerá ako šupinatejúca nepravidelná začervenaná
papula (malé okrúhle vyvýšenie), spontánne sa rozpadajúca a nehojaca sa rana, rastie rýchlo
a v prípade neodstránenia metastázuje. Včasnou liečbou dochádza k úplnému zahojeniu, čomu
zodpovedá 99 % vyliečených prípadov. Môţe byť odstránený oţarovaním, chirurgicky alebo
krémami obsahujúce protinádorové látky.
Malígny melanóm (Obr 2c), zhubné bujnenie melanocytov v stratum basale, je najnebezpečnejším
typom koţnej rakoviny a v medzinárodnej klasifikácií chorôb evidovaný pod kódom C43. Jeden
melanóm pripadá na 20 prípadov iných typov zhubného ochorenia koţe. Jeho výskyt rýchlo stúpa
v krajinách kde má populácia svetlý typ pleti, (v USA je to o 3 aţ 8% ročne.) a je spôsobený
zvýšenou obľubou rekreačného opaľovania. Vyvoláva ho prudké nárazové slnenie a spálenie koţe
predovšetkým v detstve a v mladosti Melanóm môţe vzniknúť kdekoľvek, kde sa nachádza
pigment, často sa ale vyvíja z uţ existujúcich materských znamienok a zvyčajne vyzerá ako
rozširujúca sa tmavá škvrna, ktorá postupne rastie do výšky, vzniká krvácajúci uzlík, následné
mokvanie postihnutej oblasti a nehojace sa krvácanie (Ţilínková, 1998). Pri melanóme je kľúčové
jeho včasné odhalenie, vzhľadom k rýchlej metastáze melanómových buniek do okolitých ciev. Pre
väčšinu ľudí, u ktorých je nádor väčší neţ 4 mm, je toto ochorenie smrteľné. Melanóm je málo
citlivý na chemoterapiu či dostupnú imunoterapiu (Marieb, 2005).
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Obr 2 Fotografie koţnej rakoviny. (a) Bazocelulárny karcinóm, (b) Spinocelulárny karcinóm, (c) Malígny
melanóm – začiatočná forma – viacfarebné loţisko nepravidelného tvaru (Zdroj : Marieb, 2005)
Fig 2 Photos of skin cancer. (a) Bazocelular carcinoma, (b) Spinocelular carcinoma, (c) Malignant melanoma –
the initial form – multicoloured bearing of an irregular shape (Source : Marieb, 2005)

Americká asociácia pre rakovinu odporúča samovyšetrenie materských znamienok a nových
pigmentových škvŕn podľa tzv. pravidla ABCD(E) na rozlíšenie melanómu podľa:
A (Asymmetry) – nesúmernosť, tzn. polovice pigmentovej škvrny alebo znamienka nie sú
rovnaké;
B (Border irregularity) – nepravidelne ohraničenie, okraje majú vrúbky a zárezy;
C (Color) – farba, pigmentová škvrna má niekoľko farieb: čiernu, hnedú, svetlohnedú, niekedy
modrú a červenú;
D (Diameter) – priemer širší ako 6 mm (ako guma na ceruzke);
E (Elevation) – vyvýšenie nad povrch koţe (Marieb, 2005).
Vzhľadom k stúpajúcemu výskytu tohto ochorenia vznikol v roku 2000 projekt Euro Melanoma
Day organizovaný skupinou dermatológov pod záštitou najväčšej európskej dermatovenerologickej
spoločnosti „European Academy of Dermatology and Venerology“ a Fotobiologickej sekcie
Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti. Európsky deň melanómu označuje jeden deň v roku,
ktorý sa venuje prevencii koţného melanómu a cieľom je zvýšiť informovanosť občanov o moţnom
nebezpečenstve materských znamienok a slnečného ţiarenia. Celý projekt sa kontinuálne veľmi
pozitívne hodnotí vzhľadom na prevyšujúci počet novo diagnostikovaných melanómov a na
zvyčajné počty hlásených prípadov (Výţinkárová, 2011).
Ţiarenie
Ultrafialové ţiarenie, viditeľné svetlo a infračervené ţiarenie sa zahrňujú pod pojmom optické
ţiarenie, ktoré patrí k elektromagnetickému ţiareniu (Obr 3). Toto ţiarenie obsahuje aj oblasť
kozmických a rőntgenových ţiarení a oblasť rozhlasových vĺn. Všetky elektromagnetické vlny
prenášajú energiu. Miera energie závisí na vlnovej dĺţke, čo je dráha, ktorú vlna prebehne počas
jedného zavlnenia. Čím je vlnová dĺţka kratšia, tým má ţiarenie väčšiu energiu. Rozsah vlnových
dĺţok optického ţiarenia je od 100 nm do 1 nm (10-7 aţ 10-3 m).
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Obr 3 Elektromagnetické spektrum (Zdroj : Hegyi, 2001)
Fig 3 Electromagnetical spectrum (Source : Hegyi, 2001)

UV ţiarenie (100–400 nm) je ľudskému oku neviditeľné, do 100 nm je označované ako vákuové
a nad 100 nm sa delí podľa účinkov na ľudský organizmus na UVC 100–280 nm – krátkovlnné,
UVB 280–315 nm – strednovlnné a UVA 315–380 nm – dlhovlnné. UVA sa ešte delí na oblasť
UVA1 340–400 nm a UVA2 320–340 nm, z ktorých najmä oblasť UVA1 sa vyuţíva v liečbe napr.
akútnej atopickej dermatitídy, koţného T-lymfomu vo vysokých dávkach (Polakovičová, 2007).
Viditeľné svetlo (380–780 nm), ktoré je vnímané ako biele, sa pri lome na optickom hranole
rozkladá na farebné spektrum zloţené piatimi farbami – fialovou (380–430 nm), modrou (430 – 500
nm), zelenou (500–580 nm), ţltou (580–600 nm) a červenou (620–780 nm).
Infračervené ţiarenie (nad 780–3 000 000 nm) je pre ľudské oko neviditeľné a telom je vnímané
ako teplo. Skladá sa z 3 spektrálnych častí: krátkovlnné IR A (760–1400 nm), strednovlnné IR B (1
400–3 000 nm) a dlhovlnné IR C (3 000–3 000 000 nm) (Kriš, 1999).
Prirodzené účinné ţiarenie dopadajúce na zemský povrch je členené v podiele 5 % UV ţiarenie –
UVB 0,5 % a UBA 4,5 %, 50 % viditeľné svetlo a 45 % infračervené ţiarenie.
Účinky UV ţiarenia na ľudský organizmus
Slnečné ţiarenie je prírodnou energiou, ktorá je potrebná pre náš ţivot. Človek je popri UVA
ţiareniu, vystavený aj relatívne dlhovlnnej časti UVB. Napriek tomu, ţe sa podiel UVB ţiarenia
v porovnaní s UVA zdá minimálny, je to práve UVB ţiarenie, ktoré disponuje značným mnoţstvom
energie. Aby sme sa na slnku nespálili, musia dobre fungovať telesné i umelé ochranné
mechanizmy proti slnku. Ak chceme zabrániť spáleniu a zároveň aktivovať tvorbu melanínu, je
potrebné obmedziť dávku tak, aby nebol prekročený prah spálenia. Aktivácia vitamínu D, ktorý je
nevyhnutný pre vstrebávanie vápnika z potravy pre zdravý vývoj kostí, nastáva pri podstatne
niţšom UVB ţiarení. Vystavením tváre slnku dvakrát týţdenne po dobu 15 minút bez opaľovacieho
krému organizmus získa dostatok vitamínu D (Arenbergová, s.a).
Zdravá pleť sa do určitej miery sama chráni pred vplyvom prírodných slnečných lúčov vytváraním
melanínu, zosilnenej rohovitej pokoţky a aktiváciou regeneračných procesov. Prispôsobenie sa
ţiareniu slnka nie je okamţitou reakciou, ale pomalým prebiehajúcim procesom, ktorý začína 2–3
dni po prvom oţiarení. Optimálny stav nastáva po 2–3 týţdňoch kaţdodenného oţarovania UVB
zloţkou. V tomto období stúpa odolnosť voči slnku z 10 minút aţ na 5 hodín. Opálenie a zosilnenie
rohovitej pokoţky môţe vytvoriť ochranu proti ţiareniu aţ do faktoru 40.
Na ceste k povrchu koţe melanín, uloţený v keratínocytoch, pomocou UVA ţiarenia a za
prítomnosti kyslíka v oxidačnom prostredí reaguje (fotooxidácia) tmavnutím a hnedne – priama
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pigmentácia. Vzhľadom k tomu, ţe pri priamej pigmentácii sa netvorí pomocou UVB ţiarenia
špeciálny svetelný mozoľ (zrohovatenie pokoţky ako prirodzená ochranná reakcia pleti
zabraňujúca nadmernému vplyvu UV ţiarenia) nie je bezpečná a poskytuje ochranu odpovedajúcu
faktoru 3 aţ 5.
Extrémne vysoké dávky UVA alebo aţ relatívne nízke dávky UVB ţiarenia stupňujú produkciu
a novotvorbu melanínu a zvyšujú jeho transport – nepriama pigmentácia. Novo vzniknutý pigment
má zlaté sfarbenie a aţ vplyvom UVA oxiduje a prejavuje sa ako hnedosť na povrchu koţe. Keď sa
nepriamou pigmentáciou vytvorí viac melanínu, môţe UVA ţiarenie za prítomnosti kyslíka
priamou pigmentáciou opaľovať viac a hlbšie. Vzhľadom k zvýšenej produkcii melanínu malými
intenzitami oţiarenia môţeme zostať pod prahom spálenia vtedy, keď je dávka prahu spálenia
vyššia neţ dávka prahu pigmentácie. Tvorba melanínu aktivovaná nepriamou pigmentáciou sa
prejavuje po 2 aţ 4 oţiareniach a pigmentácia má prírodný červenohnedý tón. Pokiaľ sa
vystavujeme len UVA oţiareniu, nevytvorí sa ţiadny svetelný mozoľ a opálenie týmto spôsobom
neposkytuje ochranu pred spálením prirodzeným slnkom.
K akútnym účinkom pôsobenia UV ţiarenia moţno zaradiť štrukturálne zmeny koţe, ktoré sa
v krátkodobom časovom horizonte prejavujú sčervenaním, svrbením a šúpaním, ďalej poškodenie
oka, konkrétne fotokeratitídu (zápal očnej rohovky) a fotokonjuktivitídu (zápal spojovky), ktoré sú
reverzibilné pouţitím ochranných okuliarov.
Ku chronickým účinkom UV ţiarenia patrí aktinické starnutie koţe, čo sa prejavuje jej vráskavením
a stratou pruţnosti, malígny melanóm koţe, spinocelulárny karcinóm koţe a bazálny karcinóm
koţe. K ďalším chronickým účinkom sa zaraďuje vznik katarakty (šedý zákal), pterygia (mäsitý
výrastok bieleho sfarbenia na povrchu oka) a spinocelulárneho karcinómu rohovky alebo spojovky
(WHO, 2009).
Na základe experimentálnych a epidemiologických údajov moţno konštatovať, ţe kumulatívna
expozícia UV ţiareniu vedie k nárastu rizika koţnej rakoviny. Kaţdé opálenie si koţa pamätá a s
kaţdou ďalšou dávkou riziko ochorenia rastie (Autier, 2002).
K ďalším prejavom zvýšenej expozície UV ţiareniu moţno zaradiť oslabovanie imunitného
systému, ktoré vedie k vzrastajúcemu riziku niektorých vírusových ochorení ako sú opary, malária,
tuberkulóza, a taktieţ baktérioznych a mykotických ochorení, vrátane Escherichia coli
a Staphylococcus aureus (WHO, 2009).
Solárium
Solárium je prístrojové zariadenie komerčného charakteru, pouţívajúce sa na kozmetické
opaľovanie koţe umelými zdrojmi (ţiarivkové trubice), ktorým sa pouţívatelia exponujú
dobrovoľne. Soláriá emitujú predovšetkým povaţované za menej škodlivé UVA ţiarenie s malým
podielom emisií UVB ţiarenia, s cieľom zabrániť erytémom pokoţky. Vzhľadom k obmedzeniu
UVB zloţky sa stráca dlhšie trvajúci efekt zhnednutia a aplikuje sa zloţka UVA s vyššou intenzitou
na vyvolanie okamţitej pigmentácie s následkom škodlivého pôsobenia ţiarenia a bez tvorby
ochranného koţného mozoľa (zhrubnutej koţe), vznikajúceho len pôsobením UVB ţiarenia.
Taktieţ obmedzením UVB ţiarenia v soláriách nedochádza UVA ţiarením k podpore tvorby
vitamínu D v organizme, podporujúci vstrebávanie vápnika a vitamínu A, ako je prezentované
v rôznych propagačných materiáloch o soláriách.
Osoby, ktoré frekventovane pouţívajú soláriá alebo tráviaci viac ako 50 hodín, alebo opaľujúci sa
viac ako 10 rokov v soláriu majú 2,5 aţ 3-krát väčšiu pravdepodobnosť vzniku melanómu koţe
v porovnaní s ľuďmi, ktorí nikdy nepouţili opaľovacie zariadenia (Phillips, 2010). Z hľadiska
váţnych následkov nadmernej expozície UV ţiarenia na zdravotný stav človeka Medzinárodná
agentúra pre výskum rakoviny (IARC) preradila zdroje solárií z kategórie „pravdepodobne
spôsobujúce rakovinu“ do kategórie „spôsobujúce rakovinu“. Taktieţ zistenia amerických vedcov z
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Memorial Sloan-Kettering Cancer Center v New Yorku upozorňujú, ţe závislosť od solárií môţe
vzniknúť aţ u tretiny mladých ľudí (Vajs, 2010).
Vzhľadom k hromadnému rozšíreniu solárií v priebehu posledného desaťročia sa vyskytujú
nedostatky v evidencii záznamov o čase pouţívania solárneho zariadenia, nedodrţiavanie
prevádzkového poriadku a prevádzkových podmienok, prekračovanie limitov UVB/UVA
a nedostatočná odborná úroveň personálu (Drimal, Babjaková, 2004). Situáciu zhoršuje
nedostatočná informovanosť o spôsobe kontroly, nejasnosti v predpisoch ako aj nedostatok
prístrojov na meranie UV ţiarenia v soláriách.
Legislatíva
V súčasnosti na Slovensku neexistujú záväzné predpisy na hodnotenie priaznivých ani škodlivých
účinkov UV ţiarenia. Pri hodnotení UV ţiaričov v soláriách sa uplatňuje predovšetkým technická
norma STN EN 60335-2-27 Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné
účely. Časť 2: Osobitné poţiadavky na elektrické spotrebiče s UV a infračerveným ţiarením určené
na ošetrovanie pokoţky. Na hodnotenie nepriaznivých akútnych účinkov ţiarenia v oblastiach UVB
a UVC sa v pracovnom lekárstve alebo v hygiene práce pouţívajú štandardy pre expozíciu očí
a koţe, ktoré v roku 1972 navrhol D. Sliney, zaviedla ich ACGIH (The American Conference of
Governmental Industrial Hygienists), neskôr NIOSH (The National Institute of Occupational Safety
and Health) a sú odporúčané medzinárodnou asociáciou radiačnej ochrany (International Radiation
Protection Association). Vzhľadom k tomu, ţe z hľadiska účinkov UV ţiarenia na organizmus
človeka sú univerzálnejšie ako poţiadavky STN EN 60335-2-27, majú prísnejšie limity (Rakovský,
2001a).
Pre oblasť ochrany zdravia v soláriách na území Slovenskej republiky uplatňujú nasledovné právne
normy:
- Zákon NR SR č. 132/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.
- Vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach o poţiadavkách na zariadenia
starostlivosti o ľudské telo.
- STN EN 60335-2-27 : 2006 Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na
podobné účely. Časť 2: Osobitné poţiadavky na elektrické spotrebiče s UV a infračerveným
ţiarením určené na ošetrovanie pokoţky.
Stručný prehľad predpisov a noriem upravujúcich problematiku solárií platných v zahraničí
Zo zahraničných predpisov a noriem je potrebné spomenúť nemecké odporúčanie Komisie na
ochranu pred ţiarením (Strahlenschutzkommission) z roku 1990, v ktorej sú okrem všeobecného
odporúčania, správania a odporúčania pre uţívateľov, poţiadaviek na majiteľa solária a poţiadaviek
na zariadenia, uvedené bezpečnostné limity oţiarenosti s obsluhou:
- účinné erytemálne zloţky Eer ≤ 0,3 W/m2 (fSE ≤ 1),
- celková oţiarenosť UVEges ≤1200 W/m2 (fSE ≤ 1),
- pre domáce prístroje Eer ≤ 0,1 W/m2 (fSE ≤ 0,33) (Rakovský, 2001a).
Ďalším z predpisov je len málo odlišné odporúčanie Spolkového zdravotníckeho úradu, určené na
zníţenie rizík pri pouţívaní solárií a posledná úprava záväzného predpisu VDE 0700-27 z roku
1993, ktoré tvoria základnú platformu európskej normy EN 60335-2-27. Spolu s týmito
odporúčaniami a úpravami platí v Nemecku pre oblasť UV ţiarenia súbor noriem DIN 5030, DIN
5031, okrem iného aj DIN 5050, týkajúcej sa špeciálne solárií.
Vzhľadom na to, ţe norma DIN 5050 Solarien und Heimsonnenn bola podkladom pre STN EN
60335-2-27, obsahuje podobný klasifikačný model na hodnotenie solárií, navyše má praktické
pokyny o meraní, označovaní prístrojov a názvoslovie. Norma rozlišuje 6 typov solárií podľa
erytemálneho účinku na pokoţku. Typy 0 aţ 5, z ktorých typy 1 aţ 4 sú identické s normou STN
EN 60335-2-27 a s normou IEC. Hlavným kritériom na začlenenie k príslušnému typu je „slnečný
www.fpv.umb.sk/kat/kzp/
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erytemálny faktor“ (Sonnenerythemfaktor) fer, ktorý uvádza o koľko násobok sa líši spaľovací
účinok prístroja od poludňajšieho globálneho ţiarenia slnka pri jasnej oblohe na rovníku (Ekvádor,
21. júna).
S výnimkou technických noriem sa jednotná štandardizácia kontroly súvisiacej so soláriami
v Európe neuplatňuje. Systém štátnej kontroly sa vyskytuje vo Švédsku a Belgicku,
najkomplexnejšie je spracovaná relevantná legislatíva vo Francúzku. Pri kaţdom solárnom prístroji
sa vyţaduje súhlas zdravotníckej autority, vyţaduje sa zamedzenie pouţívania solárií osobám
mladším ako 18 rokov, špeciálne školené osoby vykonávajú dozor všetkých komerčných firiem
a zakazuje sa uvádzať a zverejňovať informácie o pozitívnych účinkoch UV expozície pre zdravie
človeka pre účely reklamy (WHO, 2003).
Európska komisia predkladá v súčasnosti výsledky prieskumu trhu ohľadom solárií, ktorými chce
upozorniť spotrebiteľov na moţné riziká pri umelom opaľovaní v soláriách. V roku 2008 aţ 2009 sa
v desiatich krajinách EÚ (Belgicko, Cyprus, Česká Republika, Dánsko, Fínsko, Nemecko,
Maďarsko, Lotyšsko, Holandsko, Poľsko) vykonal kontrolný prieskum solárií (viac ako 500
leţadiel a viac ako 300 stredísk), pri ktorom boli zistené tri hlavné problémy (Soláriá – kaţdé
siedme solárium prekračuje hodnoty bezpečnosti pre zvýšené UV ţiarenie, 2010):
1. prekročenie prípustných noriem UV ţiarenia pri kaţdom siedmom zariadení,
2. nedostatočné poučenie návštevníkov solárií o nebezpečenstve UV ţiarenia,
3. nedostatočné sledovanie zákazu pouţívania solárií pre vekovú skupinu do 18 rokov a
nedostatočné informácie na prístrojoch o poraneniach spôsobovaných UV ţiarením.
Na základe odbornej štúdie Európskej komisie, ktorá priniesla poznatky o negatívnych vplyvoch
UV ţiarenia zo solárií na ľudské zdravie a o zvyšovaniu rizika vzniku rakoviny koţe o 75 % u ľudí,
ktorí sú pravidelne vystavovaní expozícii UV ţiareniu pred 30. rokom svojho ţivota, spolu so
súvisiacimi prípadmi popálenín koţe u adolescentov v nekontrolovaných i kontrolovaných soláriách
v zahraničí, sa inštitúcie usilujú o zvýšené dodrţiavanie potrebných bezpečnostných opatrení,
nakoľko sa podľa Johna Dalliho (Soláriá – kaţdé siedme solárium prekračuje hodnoty bezpečnosti
pre zvýšené UV ţiarenie, 2010), komisára pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, výskyt rakoviny
koţe kaţdých 15–20 rokov zdvojnásobuje. Výsledky štúdií a prieskumu sú vstupom pre projekt
v 12 členských štátoch na zvýšenie počtu zaškolených inšpektorov, zvýšenie informovanosti
spotrebiteľov a spolupráce inštitúcií s výrobcami zariadení na vypracovanie informačných
materiálov pre prevádzkovateľov k dodrţiavaniu bezpečnostných predpisov a k zvýšeniu
bezpečnosti svojich výrobkov.
V porovnaní s krajinami EÚ nie je na Slovensku súčasťou právneho poriadku predpis, ktorý by
zakazoval pouţívanie solárií osobami mladšími ako 18 rokov. Jediným relevantným právnym
predpisom je zákon č. 132/2010 Z. z ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý ukladá
prevádzkovateľom solárií len dodrţiavať limity UV ţiarenia a povinnosť poučiť osoby, vyuţívajúce
soláriá. Naproti tomu sú solária mládeţi neprístupne v Nemecku, Taliansku i Francúzsku, od
septembra 2010 aj v Rakúsku a o dosiahnutie rovnakého kroku sa pokúša i Česko.
3 Výsledky a diskusia
V období posledného desaťročia sa, vrátane Slovenska, hromadne rozšírila sieť solárií a UV
ţiaričov. S narastajúcim trendom stúpol počet prípadov s výskytom melanómu koţe (Obr 4, Obr 5)
a poklesla úroveň personálnej odbornosti. Na základe kontrol Štátneho zdravotného dozoru
v Banskej Bystrici sa zistili nedostatky v odbornej úrovni personálu – neposkytnutie informácií
zákazníkovi o dobe vystavenia UV ţiareniu v soláriu v závislosti od typu koţe a potenciálnych
kontraindikáciách pri pouţití solária. Napriek umiestneniu zoznamu zdravotných kontraindikácií
pre opaľovanie v soláriách, obsluţný personál nevie tieto informácie poskytnúť. Zverejnené sú
prípady, kedy personál nepodal korektné informácie na základe fototypu pokoţky zákazníka
a vystavil ho nadmernej expozícii UV ţiareniu s výslednými popáleninami I. stupňa.
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Obr 4 Počet prípadov výskytu malígneho melanómu v SR v rokoch 1992–2001 (Zdroj : Strmeňová, Minariková, 2005)
Fig 4 Number of occurrence of malignant melanoma in SR in the years 1992–2001 (Source : Strmeňová, Minariková,
2005 )

Obr 5 Počet prípadov výskytu malígneho melanómu u muţov a ţien v SR v rokoch 2003–2006
(Zdroj : Diba, Pleško, 2003–2006)
Fig 5 Number of occurrence of malignant melanoma in SR males and females in the years 2003–2006
(Source : Diba, Pleško, 2003–2006)

Ďalej sa zistili nedostatky v evidencii záznamov o čase pouţívania solárnych prístrojov, nedostatky
v dodrţiavaní prevádzkového priadku, napr. dezinfekcia zariadenia, čistota zariadenia, nedostatky
v dodrţiavaní prevádzkových hodín, nedostatky v dodrţiavaní prevádzkových podmienok, napr.
nedostatočné odvetranie priestorov.
Najzávaţnejším problémom je však povaţované prekročenie limitov UV ţiarenia, vzhľadom na
ohrozovanie bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa. Ak hodnoty podľa STN EN 60335-2-27 vykazujú
viac ako 2,2 % sú limity prekročené a podľa zákona č. 132/2010 Z. z o ochrane zdravia je
povinnosťou prevádzkovateľa preventívne aj priebeţne zisťovať zdraviu škodlivé faktory ţivotného
a pracovného prostredia, zabezpečiť ochranu zdravia pouţívateľov tieto zdroje UV ţiarenia
vymeniť.
V rokoch 2003–2004 sa v okresoch Banská Bystrica a Brezno sa vykonali merania solárnych
prístrojov v 17 prevádzkach, z ktorých 1/3 prístrojov prekračovala hodnoty UVB ţiarenia
minimálne v jednom expozičnom bode. V troch prípadoch prevádzkovatelia solárií pristúpili
k výmene trubíc. Výsledky meraní sú uvedené v tabuľke 2.
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Tab 2 Výsledky meraní v soláriách v okresoch Banská Bystrica a Brezno (Nadlimitné hodnoty sú zvýraznené) (Zdroj :
Drimal, Babjaková, 2005)
Tab 2 The results of measurements in solariums in the districts of Banská Bystrica and Brezno (Overflow values are
highlighted) (Source : Drimal, Babjaková, 2005)

Zariadenie
UNI Trading, s. r. o., Horná 19
Námestie SNP 18, box 1
Námestie SNP 18, box 2
Salón Giamour, Sládkovičova 7
TURBO SOLARIUM, Námestie SNP 14, box1
TURBO SOLARIUM, Námestie SNP 14, box2
SUPERNOVA, Š. Moyzesa 4
ESTETIK, Horná 34
Relax centrum, Skuteckého 39
Helia, Kyjevské námestie, box 1
Helia, Kyjevské námestie, box 2
Helia, Rudohorská
GAIA, THK 1
Sole, Horná 12
Salón Hela, Horná 54
Sunside, Bezno
Mida Brezno
Shark, Brezno, box1
Shark, Brezno, box2
Monika, Národná 9
Salón Lea, Kukučínova 5

vrch – vrch – vrch – spodok
hlava trup
nohy – hlava
1,398 2,129 2,176
1,944
1,379 2,189 2,182
2,071
2,028
2,19
1,937
2,236
1,519 2,112 2,192
1,779
0,956 1,566 1,677
1,631
1,468 1,964 1,878
1,979
1,648 1,831 1,822
1,678
2,415 2,564 2,451
2,367
0,96
1,756 1,818
1,479
1,27
1,777 1,922
1,707
1,651 2,529 2,687
2,08
2,17
2,31
2,335
2,434
1,122 1,763 1,814
1,949
1,398 1,345 1,361
1,358
1,416 1,668 1,697
1,538
1,397 1,586 1,583
1,702
1,644 1,814
2,01
1,676
1,351 2,002 2,328
1,981
1,222 1,701 1,669
1,312
1,461
1,58
1,613
1,495
1,509 2,083 2,198
2,048

spodok
– trup
1,752
2,17
2,219
1,853
1,537
1,962
1,777
2,292
1,424
1,752
2,113
1,856
2,026
0,967
1,623
1,754
1,764
2,307
1,768
1,506
2,166

spodok
– nohy
1,968
2,216
2,276
2,116
1,708
2,236
1,766
2,282
1,762
1,843
2,198
2,305
2,107
1,304
1,662
1,669
1,758
1,898
1,938
1,593
2,315

V rokoch 2011–2012 sa v rámci projektu mojej dizertačnej práce vykonali merania zdrojov UV
ţiarenia v 7 prevádzkach mesta Banská Bystrica, z ktorých takmer polovica prístrojov prekračovala
hodnoty UVB ţiarenia minimálne v jednom expozičnom bode. Výsledky meraní sú uvedené
v tabuľke 3. a tabuľke 4.
Tab 3 Výsledky meraní vertikálnych solárií v meste Banská Bystrica (Nadlimitné hodnoty sú zvýraznené)
Tab 3 The results of measurements of vertical solariums in the city of Banská Bystrica
(Overflow values are highlighted)
predná
časť –
Zariadenie – vertikálne hlava
1,9452
Salón A
Salón B2
0,7948
Salón C2
2,2037
Salón D2
1,9769
Salón E
1,5453
Salón F
1,8453
Salón G1
1,9708

predná
časť –
panva
1,7931
0,8853
2,0350
2,0285
1,6680
1,8623
1,9576

predná
časť –
nohy
1,9435
0,9328
2,2086
2,1464
1,9623
2,0731
2,0525

zadná časť
– hlava
1,9505
0,7341
2,0670
1,9072
1,4810
1,7889
2,0235

www.fpv.umb.sk/kat/kzp/

zadná časť zadná časť
– panva
– nohy
1,7019
1,9447
0,8959
0,9414
2,0947
2,1889
1,9190
2,0659
1,6945
1,9352
1,8546
2,1067
2,0038
2,1898
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Tab 4 Výsledky meraní horizontálnych solárií v meste Banská Bystrica (Nadlimitné hodnoty sú zvýraznené)
Tab 4 The results of measurements of horizontal solariums in the city of Banská Bystrica (Overflow values are
highlighted)
Zariadenie –
horizontálne
Salón B1
Salón C1
Salón D1
Salón G2

vrch –
hlava
1,3676
1,5256
2,3330
1,9127

vrch –
panva
1,3539
1,9790
2,2617
2,1169

vrch –
nohy
1,5967
2,0194
2,3711
2,0837

spodok –
hlava
1,1382
1,7347
1,5734
2,3989

spodok –
panva
1,1726
1,7490
1,6532
2,2333

spodok –
nohy
1,2799
1,8198
1,7243
2,8003

Niektoré merania boli vykonané aj v prevádzkach z rokov 2003–2004. Vzhľadom k udrţaniu
anonymity nebudem konkretizovať dané zariadenia, v ktorých je na základe výsledkov meraní
a zistených údajov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici opakovane
porušovaná bezpečnosť pouţívateľov solárií a zrejmá i pasivita poskytovateľov zariadení k
legislatívnym podmienkam pre dodrţiavanie hygienických a bezpečnostných opatrení.
4 Záver
Pri rozmachu komercializácie solárnych štúdií sa do popredia vsúva otázka bezpečného opaľovania,
dodrţiavania technického zabezpečenia UV ţiaričov a správneho a odborného personálneho
prístupu podávania informácií zákazníkom. Na základe odborného prístupu personálu
a legislatívneho obmedzenia prístupu mládeţi do 18. roku, vzhľadom k ich vývinu organizmu, sa
môţe zabrániť zvýšeniu expozícii UV ţiareniu rizikových skupín, ku ktorým sa ďalej zaraďujú
ľudia s fototypom I a II, ľudia v minulosti liečení na solárnu keratózu alebo rakovinu koţe, trpiaci
alergiou na slnko, uţívajúci lieky s fotosenzibilizujúcimi účinkami a tehotné ţeny. Dôleţitá je pri
opaľovaní v soláriách potreba dodrţiavania ochrany očí, obmedzenie ďalšej expozície UV ţiareniu
na dobu minimálne 48 hodín a minimalizovanie počtu návštev v soláriách na dobu maximálne 10.
hodín za jeden rok.
Na základe budúceho prieskumu a objektívneho merania UV ţiaričov sa naskytne moţnosť
porovnať vývoj informovanosti zákazníkov, odbornosti personálu a výskyt počtu prípadov
malígneho melanómu koţe v období posledných 10 rokov a navrhnúť podklady pre zmenu
legislatívnych opatrení.
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EXPOSITION OF UV RADIATION IN SOLARIUMS
AND ITS IMPACTS ON HUMAN HEALTH
Abstract: This work presents issues of exposure to UV radiation in tanning salons in the state of health. The aim is to
describe the determinants of exposure to ultraviolet radiation, which are important in the Slovak Republic. It focuses
mainly on the assessment of voluntary exposure for cosmetic purposes in solariums. The result is an increasing number
of skin cancers. Its content is the issue of legislation relating to health in tanning salons in the European Community.
Contains information on measurements of individual spectral components of the UV radiation in tanning in Banska
Bystrica. On the basis of future research and objective measurement of the work to show awareness of customers and
professional level staff and present the results of the technical condition of sunbeds. Part of the subsequent assessment
of the situation with proposals for concrete actions.
Key words: UV radiation, tanning rooms, effects on human health, legislative protection.
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