MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ŽIVOTNE PROSTREDIE
Slovenskej republiky
v rokoch 1992-1993
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Environmentálna regionalizácia sa zakladá na vybraných ukazovateoch
environmentálneho monitoringu, zameraných najmä na hygienickú vhod
nos (naprklad znečistenie ovzdušia oxidom siričitým, inými plynnými
škodlivinami a polietavým prachom, zápachom ponohospodárskeho
a priemyselného pôvodu, hlukom z pozemnej a leteckej dopravy) a na kra
jinársku a urbanistickú vhodnos. Životné prostredie SR tak možno členi
na hygienicky vhodné a hygienicky nevhodné prostredie (poda stupňa
hygienickej závadnosti alej na narušené, silne narušené a extrémne na
rušené). Poda hygienickej a urbanistickej vhodnosti išlo o vysoko hod
notné, priemerne hodnotné a málo hodnotné prostredie. Kým prvé
obsahuje vysokú estetickú úroveň alebo sa vyznačuje alšmi vhodnými
podmienkami pre život človeka, druhé je na územiach poznamenaných
hospodárskou činnosou človeka, ale neznehodnotených negatvnymi
vplyvmi hospodárskych zásahov. Málo hodnotné prostredie sa vyznačuje
monotónnosou, chaotickosou, devastáciou a deštrukciou územia. Kým
v prvých dvoch prpadoch prevládajú pri riaden rozvoja územia preven
tvne, regulačné prpadne parciálne revitalizačné opatrenia, v treom prpade
výrazne nápravné opatrenia zamerané na asanáciu nepriaznivých podmienok.
Diferenciácia krajinárskej a urbanistickej vhodnoti územia v SR sa
uskutočnila na základe vyhlásených a navrhnutých chránených územ,
kategorizácie podmienok na rekreáciu, pamiatkových rezerváci, vymedze
nia dobývacch priestorov povrchovej ažby nerastov, zosuvných územ,
erodovaných územ, územ postihnutých eróziou a výskytu ruderálnej ve
getácie. Pre nedostatok komplexných hodnoverných údajov alebo z iných
prčin neboli do environmentálnej regionalizácie začlenené alšie ukazova
tele, ktoré by ju mohli výrazne ovplyvni a objektivizova (naprklad výskyt
ažkých kovov v prostred, skládky odpadov, územia devastované vojen
skou činnosou alebo pobytom vojsk bývalej Sovietskej armády, oblasti
s výrazným deficitom vody, oblasti so zvýšeným radónovým rizikom alebo
s rádioaktivitou, oblasti s podzemnými vodami znečistenými dusičnanmi
alebo inými karcinogénnymi látkami). V Slovenskej republike bolo vyme
dzených na tomto základe 5 tried úrovne životného prostredia:
1. životné prostredie vysokej úrovne (na hygienicky vhodnom územ bez
negatvnych civilizačných zásahov a s podmienkami vysokej krajinárskej
a urbanistickej vhodnosti),
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2. vyhovujúce životné prostredie (hygienicky vhodné a priemerne hod
notné z krajinárskeho a urbanistického hadiska),
3. narušené životné prostredie (s výskytom ukazovateov hygienického
narušenia v podmienkach vysokej alebo strednej krajinárskej a urbani
stickej vhodnosti),
4. silne narušené životné prostredie (s výskytom viacerých ukazovateov
hygienického narušenia s kombináciou všetkých stupňov krajinárskej
a urbanistickej vhodnosti),
5. extrémne narušené životné prostredie (s výrazným prekračovanm
limitov ukazovateov hygienického narušenia).
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Na úrovniach s 1.2. triedou úrovne životného prostredia žilo 45 % oby
vateov SR, s 3. triedou 14 %, so 4. triedou 26 % a s 5. triedou 15 %
obyvateov SR. V silne až extrémne narušenom životnom prostred, teda
na úrovniach označených ako ohrozených a zdravotne závadných, žilo
spolu 41 % obyvateov SR. Išlo najmä o 9 zdravotne závadných a ohro
zených oblast:
1. Bratislavská oblas,
2. TrnavskoGalantská oblas,
3. Hornonitrianska oblas,
4. Hornopovažská oblas,

5. Strednopohronská oblas,
6. Strednospišská oblas,

7. Strednogemerská oblas,
8. Košická oblas,

9. Strednozemplnska oblas.
Kým územia so silne až extrémne narušeným životným prostredm nie sú
v Strednospišskej, Hornopovažskej a Strednogemerskej oblasti kompaktné,
u ostatných predstavujú ucelený priestor, resp. priestor nerozčlenený vý
raznými prrodnými bariérami, ktoré čiastočne tlmia negatvne vplyvy.
Vplyvom zmien v životnom prostred po poklese výroby a realizáciou nie
ktorých opatren smerujúcich k zlepšeniu ieho stavu (napr. likvidácia š. p.
Niklová huta Sere poda uznesenia vlády SR č. 441/1993, znženie emi
si, ...) dochádza miestami k narúšaniu kompaktnosti týchto oblast a k ich
zmenšovaniu. V iných prpadoch je trend opačný, naprklad Strednozemp
lnska oblas sa rozšrila smerom na Vojany a Čiernu nad Tisou, Hornopo
važská oblas sa napája na Strednopovažskú oblas (Považské podolie).
Prepojenie vzniká medzi Hornonitrianskou a Strednopohronskou oblasou.
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Najvyšš podiel obyvateov žijúcich v silne až extrémne narušenom pro
stred dosahujú okresy Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Prievidza, Mar
tin, Košice, nasledujú okresy Nitra, Topočany, Trenčn, Trnava a Nové
Zámky. Najhoršia situácia je v niektorých okresoch bývalého Stredosloven
ského kraja a potom v okresoch Západoslovenského kraja, vrátane Brati
slavy.
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Vyčlenenie uvedených oblast naväzuje na systém osobitného sledova
nia oblast so zhoršeným životným prostredm, určených ešte začiatkom
osemdesiatych rokov a spresnených uznesenm vlády SR č. 290/1985
k súhrnnej koncepcii tvorby a ochrany životného prostredia SR v ôsmej
päročnici s výhadom do roku 2000. Tento systém osobitného sledovania
vládou SR, ktorý v nových právnych a ekonomických podmienkach po
stupne strácal opodstatnenos, sa ešte umelo udržiaval v rokoch 1990 až
1992 a ukončil v roku 1993.
Poda citovaného uznesenia išlo o oblasti Bratislava, Horná Nitra, Žiar
nad Hronom, Košice, Stredný Spiš, Ružomberok, Sere  Šaa a Strážske 
Vranov. Zvyškovo sa malo dosledova aj odstraňovanie dôsledkov dlhodo
bého pôsobenia a znečistenia životného prostredia na Dolnej Orave
a v Jelšave.
V priebehu rokov 1986  1990 sa vo vláde SR prerokovalo viacero mate
riálov o uvedených oblastiach, pričom však boli prijmané opatrenia reali
zovatené v systéme socialistického centrálneho plánovania a riadenia. Po
sledným takýmto materiálom bola Správa o vybraných základných pro
blémoch mesta Košice, ku ktorej prijala vláda SR uznesenie z 8. novem
bra 1990 č. 541. V tomto uznesen vláda SR realizáciu opatren uložila
primátorovi mesta Košice, avšak už v rozpore so zákonom SNR č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriaden, ktorý nadobudol účinnos dva dni pred
tým. Prekonanos uznesenia vlády sa potvrdila aj 1. októbra 1990 prijatm
zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice. Okrem toho primátor mesta
Košice nemohol zabezpeči realizáciu opatren uvedených v správe, keže
za väčšinu zodpovedali samostatne hospodáriace právnické osoby, napr
klad VSŽ a.s., SMZ š.p., VSE  závod Tepláreň Košice, VsVAK. Taktiež
nemohol uloži realizáciu opatren alšm zodpovedným za ne  bývalému
Ministerstvu ponohospodárstva a výživy SR a bývalému Ministerstvu les
ného a vodného hospodárstva SR. Vláda SR sce 16. júna 1992 prerokovala
Správu o stave životného prostredia v oblasti Košice, no uzavrela tento
protizákonný postup len záznamom.
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Obdobná situácia nastala pri Správe o stave a riešen vybraných naj
závažnejšch problémov životného prostredia v Ružomberku, končiacej
záznamom z rokovania vlády SR zo 16. mája 1990, pričom pre podpredsedu
vlády  predsedu SKŽP vyplynula úloha dopracova opatrenia na riešenie
problémov životného prostredia Ružomberka vo vzahu k zainteresovaným
výrobným podnikom a národným výborom. Po zmenách právneho systému,
naprklad zrušen Hospodárskeho zákonnka, zákona č. 69/1967 Zb.
o národných výboroch, Slovenskej plánovacej komisie (neskôr Minister
stva hospodárskej stratégie) a podobne, pri prechode na trhovú ekonomi
ku a rozdelen pôsobnosti orgánov štátnej správy a samosprávnych orgá
nov, úloha sa označila v nových podmienkach za nerealizovatenú.
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K "Vyhodnoteniu plnenia doterajšch opatren na ochranu životného
prostredia v priestore Žiaru nad Hronom" prijala vláda SR uznesenie z 19.
aprla 1991 č. 176, v ktorom vzala na vedomie, že SKŽP ulož závodu SNP
Žiar nad Hronom rad opatren uvedených v správe. Okrem iného mal mi
nisterpredseda SKŽP uloži tomuto samostatne hospodáriacemu právne
mu subjektu vypracova koncepciu riešenia životného prostredia v pre
vádzkach kysličnikáreň a energetika. V alšej časti uznesenia vláda SR
uložila ministrovi hospodárstva do 15. mája 1991 komplexne prehodnoti
efektvnos modernizácie výroby hlinka a v nadväznosti na to aj realizáciu
alšch 7 "ekologických stavieb". V prpade preukázania neefektvnej vý
roby hlinka navrhnú do 30. júna 1991 vláde alternatvne riešenie opti
málneho výrobného programu. Už následná informácia o plnen ulože
ných opatren na zlepšenie stavu životného prostredia v oblasti Žiar
nad Hronom ostala po prerokovan vo vláde SR bez uznesenia.
Podobne možno charakterizova opatrenia na zabezpečenie riešenia naj
závažnejšch problémov životného prostredia v hlavnom meste SR Bratisla
ve, ktoré vzala vláda SR na vedomie v uznesen zo 14. mája 1991 č. 223
k Správe o stave a riešen najzávažnejšch problémov životného pro
stredia v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v rokoch
1991 až 1993. Za tieto opatrenia "vláde zodpovedá" riadite Západosloven
ských energetických závodov, riadite š. p. Slovnaft, riadite š. p.
ISTROCHEM, riadite š.p. Matador, riadite š.p. Gumon... Ďalšie opatrenia
smerujú na primátora hl. mesta SR Bratislavy až starostov prslušných
mestských čast, čo jednoznačne potvrdzuje prekonanos a nesprávnos
postupu aj z právneho hadiska.
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Za realizovatenú možno považova úlohu z uznesenia vlády SR zo 17.
januára 1991 č. 24 k Správe o stave životného prostredia v oblasti
Jelšava  Lubenk, v ktorom vláda SR ukladá ministrovipredsedovi SKŽP
"zaradi medzi priority pri budovan komplexného monitoringu životného
prostredia i oblas Jelšava  Lubenk". Ostatné úlohy uložené ministrovi
hospodárstva sa hlavne týkajú nešpecifikovanej pomoci štátnemu podni
ku Slovenské magnezitové závody Košice pri realizácii programu moderni
zácie výroby magnezitových slinkov.
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Určité oživenie osobitného sledovania ohrozených oblast z osemdesia
tych rokov a zároveň vyhodnotenie prijatých uznesen mala prinies
Správa o plnen opatren na zlepšenie stavu životného prostredia
v oblastiach Slovenskej republiky s najviac znehodnoteným životným
prostredm, ku ktorej vláda SR prijala uznesenie z 23. júla 1991 č. 393.
V tomto uznesen už vláda SR konštatuje, že "doterajš systém osobitne
sledovaných oblast nezodpovedá súčasným potrebám". Okrem toho spo
chybňuje aj celú environmentálnu (ekologickú) rajonizáciu Slovenskej re
publiky ako bola v osemdesiatych rokoch navrhnutá orgánmi územného
plánovania. Napriek kompetenčným problémom vláda SR v uznesen č.
393/1991 ešte uložila ministrovipredsedovi SKŽP v spolupráci so zainte
resovanými ministrami vypracova a predloži na rokovanie vlády SR do 30.
aprla 1992 správy o stave a postupe riešenia životného prostredia v oso
bitne sledovaných oblastiach Sere  Šaa, Stredný Spiš, Strážske  Vranov
nad Topou, Košice a Horná Nitra.
Požadované správy v tomto prechodnom obdob, ešte s tendenciami pria
meho centrálneho zasahovania do podnikov a samospráv, boli vypracované
a vláda k nim prijala viacero rozporuplných uznesen, i ke ich formulácie
už boli opatrnejšie a orientovali sa "na napomáhanie v rámci svojej pôsob
nosti a možnosti rezortným organizáciám a územným orgánom pri realizácii
opatren na zlepšenie životného prostredia". Tieto opatrenia uvádzané
v materiáloch však nemožno považova za systémové, lebo nevychádzajú
z možnost uplatnenia právnych, ekonomických a územnoplánovacch ná
strojov v rámci zákonmi upravených kompetenci orgánov štátnej správy.
Tak ako predtým správy sa orientujú priamo na jednotlivé podniky
s tendenciou neoprávnene zasahova do ich činnosti. Naprklad opatrenia
na realizáciu uznesenia vlády SR z 22.októbra 1991 č. 593 k Správe o stave
životného prostredia z osobitne sledovanej oblasti Stredný Spiš sa
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majú plni najmä Kovohutami, š.p. Krompachy a Železorudnými baňami,
š.p. závod Rudňany, čo bolo pre ne irelevantné.
K Správe o stave životného prostredia v oblasti Sere  Šaa sa opa
trenia zameriavajú priamo na Duslo Šaa, š.p. Niklová h u t a Sere, š.p.,
Cukrovar a konzerváreň Sládkovičovo a podobne. Návrh uznesenia k tejto
správe už 16. júna 1992 vláda SR neschválila a rokovanie k nej uzavrela
konštatáciou v zázname. Účinnejšie boli neskoršie uznesenia vlády SR,
naprklad z 30. marca 1993 č. 186 k návrhu na zmenu štruktúry výroby
a riešenia skládky lúženca v š.p. Niklová huta Sere. Tieto sa však neza
raujú do súboru predchádzajúcich opatren.
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Obdobne možno hodnoti uznesenie vlády SR z 19. januára 1993 č. 41
k Správe o stave životného prostredia v oblasti Horná Nitra, v ktorom sa
ukladá prslušným ministrom "vytvára podmienky na realizáciu opatren
a projektov vyplývajúcich zo štúdie Stratégia na zlepšenie životného pro
stredia ... Horná Nitra a Žiarska kotlina". Tieto opatrenia smerujú najmä
k Elektrárňam Nováky, Slovenským uhoným baniam Prievidza, Nováckym
chemickým závodom a majú navádzac charakter.
Relatvne najprijatenejšie vyznieva ostatné uznesenie vlády SR z 22.
decembra 1992 č. 986 k Správe o stave životného prostredia v oblasti
Strážske, Vranov nad Topou, Humenné a Trebišov, v ktorom sa ukladá
prslušným ministrom realizova opatrenia uvedené v jeho prlohe. Tieto
opatrenia sa sčasti opierajú o nástroje a postupy uplatnitené poda jedno
tlivých zákonov, najmä zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovan
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znen zákona č. 103/1990 Zb.
a zákona č. 262/1992 Zb. a zákona SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej
ochrane prrody v znen neskoršch predpisov. Ide najmä o dopracovanie
územného plánu vekého územného celku regiónu Zemplna, vypracovanie
regionálneho územného systému ekologickej stability, vyhla senie ochrany
alšch cenných prrodných lokalt,dohadovanie odborných pracovsk
ochrany prrody v Zemplne a podobne. Väčšia čas týchto opatren sa však
dotýka znečisovateov a zhoršeného životného prostredia len nepriamo,
bez uplatnenia účinných ekonomických a právnych nástrojov obmedzujú
cich negatvne vplyvy. Dokonca možno uvies, že niektoré opatrenia (na
prklad predloži vláde SR do 30. júna 1993 návrh nariadenia vlády na
zriadenie Národného parku Poloniny vo východnej časti CHKO Východné
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Karpaty) nesmerujú do ohrozenej oblasti, nachádzajú sa dos aleko od
nej, a ani ju výrazne neovplyvňujú.
Celkove od roku 1990 do konca roku 1993 vláda SR teda prerokovala 14
materiálov o ohrozených oblastiach a prijala k nim 10 uznesen, v ktorých
zväčša ukladá bez oprávnenia podnikom a samosprávam realizova opatre
nia uvedené v materiáloch. Zo 72 úloh z uznesen a opatren cca 40 % malo
takúto orientáciu. Ďalšch 30 % smerovalo najmä do pôsobnosti Ministers
tva hospodárstva SR, Ministerstva zdravotnctva SR a Ministerstva pôdoho
spodárstva SR, resp. ich právnym predchodcom.
Z 19 úloh uložených Ministerstvu životného prostredia SR (predtým
SKŽP) 16 sa týkalo územného plánovania, ochrany prrody a krajiny, envi
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ronmentálneho monitoringu a informatiky, 2 rizikových faktorov a 1 odpa
dového hospodárstva. Tieto boli pravidelne vyhodnocované a zväčša spl
nené.

Keže väčšina uvedených uznesen vlády SR a opatren na ich realizáciu
sa v podmienkach transformácie ekonomiky a spoločnosti ukázali ako
neopodstatnené a nesystémové, vláda pri prerokovan Správy o plnen
Programového vyhlásenia vlády SR pri zmierňovan zlého stavu život
ného prostredia v najviac postihnutých oblastiach SR (uznesenie z 27.
aprla 1992 č. 315) rozhodla ukonči proces sledovania životného prostre
dia v osobitne sledovaných oblastiach s tým, že sa zásadne menia doteraz
zaužvané prstupy k riešeniam problémov životného prostredia, uplatnia
sa postupy poda platných zákonov a zavedú sa nové právne regulatvy, ako
naprklad posudzovanie vplyvu na životné prostredie.
Tento reálny postoj sa následne už uplatnil v plnej miere v Stratégii,
zásadách a prioritách štátnej environmentálnej politiky, schválenej
uznesenm vlády SR zo 7. septembra 1993 č. 619 a odsúhlasenej uznese
nm Národnej rady SR z 18. novembra 1993 č. 339, pričom úlohy na rea
lizáciu stratégie ukladá uznesenie vlády SR č. 894/1993.
Situácia si tiež vyžaduje zavies novú metodiku environmentálnej regio
nalizácie na báze vybraných reprezentatvnych a sledovaných ukazovateov
z environmentálneho monitoringu, porovnatených s ukazovatemi Európ
skej únie.
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Bratislavská oblasť
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Hospodársky rozvoj a prudký nárast obyvatestva v Bratislave po roku
1950 spôsobil značné znečistenie jej životného prostredia a okolia smerom
na Záhorie, do Malých Karpát k Dunajskej Strede a k Rusovciam. Škodli
viny emitované do ovzdušia pochádzajú predovšetkým z energetiky, che
mického priemyslu, technologických procesov a z dopravy. Na územ mesta
sa ročne spauje cca 100 tis. ton pevného paliva v blokových kúreniskách
a lokálnom kúren. V okresoch Bratislava, Bratislavavidiek a Dunajská
Streda, ktoré značnou časou spadajú do oblasti, sa vypustilo do do ovzdu
šia v roku 1992 6,7 tis. t a v roku 1993 5,8 tis. t tuhých látok, 33,8 tis. t
(1992) 29,1 tis. t (1993) SO 2 , 7,5 tis. t (1992) a 10 tis. t (1883) NOX, 9,5 tis. t
(1992) a 7,9 tis. t (1993) CO, značné množstvo uhovodkov i organických
zlúčenn. Dominantné postavenie v tomto smere má Bratislava, v ktorej
hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia bol Slovnaft, a.s. Bratislava
(1 076,177 t tuhých látok, 18 394,788 t SO 2 , 5 248,244 t NOX, 330,980 t
CO, 93,673 t uhovodkov a 32,856 t organických zlúčenn) a ZEZ š.p.
Bratislava  výhrevná juh (112,463 t tuhých látok, 1 966,979 t SO 2 ,
386,470 t NOX, 20,483 t CO, 14,3 t uhovodkov a 5,023 t organických
zlúčenn). Medzi významných znečisovateov ovzdušia patrili aj ZEZ, š.p.
Bratislava  tepláreň západ a tepláreň II., ISTROCHEM, š.p. Bratislava
(19,5 t uhovodkov), Matador, š.p. Bratislava, BEZ transformátory, š.p.
Bratislava  tepláreň, OLO, a.s.  Spaovňa Vlčie hrdlo, Drevokombinát,
š.p. Pezinok, Termotech, s.r.o. Bratislava  kotolňa Senec, ZIPP, š.p. Bratis
lava  závod Rovinka at.
Kvalitu podzemných vôd Žitného ostrova, kde sú situované významné
zdroje (Rusovce  Ostrovné lúčky, Siho, Pečenský les, Kalinkovo, Šamorn,
Lehnice, Jelka), podmieňuje akos povrchových vôd Dunaja. Ochrana tých
to vôd pred znečistenm z areálu Slovnaft, a. s. Bratislava je založená na
hydraulickej ochrane, ktorou sa ročne odstráni cca 2 000 m 3 ropných
látok. Slovnaft vypúša ročne do Dunaja a Malého Dunaja 877,8 t BSK5,
1 719,5 t CHSK, 21 025 t RAS, 156,2 t NL a 34,4 t NEL. Najväčšmi
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znečisovatemi vodných tokov sú VaK Bratislava  kanalizácie Bratislava
s vyústenm do Dunaja, Malého Dunaja a Mláky (ročne 4 275,2 t BSK5,
9 208,3 t CHSK, 31 720,1 t RAS, 9 451,2 t NL, 69,6 t NEL), ISTROCHEM,
š.p. Bratislava s vyústenm do Dunaja (1 446,7 t BSK5, 4 819,8 t CHSK,
19 568 t RAS, 163 t NL a 7,4 t NEL). Z uvedených podnikov Slovnaft za
bezpečuje mechanickobiologickochemické čistenie vôd, ostatné podniky
mechanickobiologické alebo len mechanické čistenie vôd, okrem podniku
ISTROCHEM, š.p. ktorý čist vody mechanickochemickým spôsobom.
Do pôdy vzhadom na vysoký obsah priemyselných a komunálnych ex
halátov a výfukových plynov motorových vozidiel v ovzduš sú vnášané
značné množstvá cudzorodých látok (SO2, NOX, CO, Pb a lokálne aj Hg,
Cr, As).
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K nezanedbateným problémom v oblasti patr veterná a vodná erózia,
ktorá pôsob na ornej pôde a na pôde vinc a ovocných sadov, najmä na
svahoch Malých Karpát.
Rozhodujúcim zdrojom hluku v meste je automobilová, železničná
a letecká doprava, sčasti priemysel a technické prevádzky. Výsledky mera
nia hluku z cestnej dopravy potvrdili nepriaznivú situáciu v exponovanej
komunikačnej sieti, ke na 90 % lokalt namerali ekvivalentné hladiny
hluku vyššie ako 65 dB a na 65 % lokalt nad 70 dB. Ani v jednom prpade
nebola nameraná hodnota pod 50 dB, ktorá sa považuje za hornú hygie
nickú hranicu kvalitného obytného prostredia. Nadmernému hluku z do
pravy je vystavených asi 30 % obyvateov Bratislavy, pričom priemerná
hladina hluku má stúpajúci trend.
Komunálny odpad (cca 115 tis. t/r) sa spauje v mestskej spaovni,
ktorej technický stav je nepriaznivý. Rôznorodos priemyselných odpadov
vyplýva z odlišnost výrob v meste. Podnik ISTROCHEM, š.p. Bratislava má
vybudovanú podnikovú riadenú Skládku chemických odpadov v Budmericiach.

TrnavskoGalantská oblasť
TrnavskoGalantská oblas sa nachádza v Podunajskej nžine; v Galant
skej časti na Podunajskej rovine a v Trnavskej časti na Podunajskej pahor
katine. Ide najmä v Galantskej časti o prevažne odlesnenú oblas s výraz
nými prejavmi veternej i vodnej erózie, so zbytkami lesných ekosystémov,
nedostatkom remz a vetrolamov. Charakterizuje ju výrazný úbytok biocen
tier, biokoridorov a interakčných prvkov, ktoré by dokázali zabezpeči jej
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ekologickú stabilitu. Podiel chránených územ z územia oblasti je taktiež
minimálny. Prevažujú bariéry a stresové faktory.
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Tuhé znečisujúce látky v nej produkovali najmä závodné teplárne
podnikov Duslo Šaa (1041,111 t/r), Niklová huta Sere (552,25 t/r), Cu
krovar Sládkovičovo. Oxid siričitý vzniká spaovanm tuhých palv, a to
v teplárňach najväčšch priemyselných podnikov, naprklad v Duslo Šaa
(4696,16 t/r), Niklová huta Sere (920,143 t/r), ZEZTepláreň Trnava
(1592,84 t/r), Cukrovar Sládkovičovo, Chemolak Smolenice, Trnavský cu
krovar, Biopo Leopoldov, MsBP Šaa, Drôtovňa Hlohovec. Najväčšmi pro
ducentami oxidu duska sú technologické procesy v Dusle Šaa (2932,018
t/rok) a Skloplast Trnava (437 t/rok). V komunálnej sfére najväčšm pro
ducentom NOX je MsBP Šaa s množstvom 72 t. Najväčšm zdrojom CO
v oblasti boli Duslo š. p. Šaa (151,419 t/rok) a predtým Niklová huta
Sere, kde toto znečistenie vznikalo pri technologickom procese redukcie
železoniklovej rudy. V roku 1992 bol objem vyprodukovaného CO v tomto
podniku 3 462 t. Celkove v okresoch Trnava a Galanta, do ktorých oblas
spadá, zaznamenali v roku 1992 produkciu 10,3 tis. ton tuhých emisi
(v roku 1993 7,9 tis. ton), 20,2 tis. ton emisi SO 2 (v roku 1993 116,9 tis.
ton), 8 tis. ton emisi NOX (v roku 1993, 5,9 tis. ton) a 14,1 tis. ton emisi CO
(v roku 1993 11,3 tis. ton). Na 1 k m 2 pripadalo v roku 1992 9,5 ton tuhých
emisi (v roku 1993 7,1 ton), 18,6 ton emisi SO 2 (v roku 1993 15 ton), 7,6 ton
emisi NOX (v roku 1993 5,3 ton) a 13 ton emisi CO (v roku 1993 9,7 ton).
V roku 1993 došlo k výraznému znženiu znečistenia ovzdušia v dôsledku
zastavenia výroby niklu a kobaltu v Niklovej huti Sere (uznesenie vlády SR
č. 441/1993 k návrhu na likvidáciu š.p. Niklová huta Sere). Zdrojom
znečistenia tu naalej zostávala podniková tepláreň a najmä druhotné
znečistenie ovzdušia rozprášenm lúženca (600 t/rok), ktorý kontaminuje
najmä ponohospodársku pôdu ažkými kovmi. V súčasnosti sa nachá
dza odval lúženca na výmere 54 ha zabratej ponohospodárskej plochy
a jeho množstvo sa odhaduje na 6 mil ton. V roku 1992 sa uskutočnil
vekoplošný pokus o rekultiváciu skládky. Pokus pozostával z vhodného
vysvahovania odvalu, zavážky zeminy a ozelenenia. Výsledky pokusu sú
pozitvne, a preto sa upravuje pre rekultiváciu alšia väčšia plocha.
Sie povrchových vôd v TrnavskoGalantskej oblasti tvoria toky povodia
Váhu. Vemi nepriaznivá akos vody v týchto tokoch obmedzuje ich vy
užitenos pre závlahy, ale aj pre priemyselné využitie. Väčšinou už ide
o znečistené vody tokov pritekajúcich do oblasti, no na znečisten sa po
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dieajú aj domáce zdroje. Naprklad výrazné znečistenie Dolného Dudváhu
spôsobuje Cukrovar Sládkovičovo. Prejavujú sa aj účinky znečistenia pod
zemných vôd v aluviálnych sedimentoch.
Na základe analýzy ovzdušia a vôd v obdob Jadrovej elektrárne v Jaslov
ských Bohuniciach v roku 1992 možno konštatova, že množstvá rádio
aktvnych látok, ktoré boli vypustené do atmosféry a hydrosféry neprekro
čili povolené ročné limity a prevádzka elektrárne nemala nepriaznivý rádio
logický vplyv na okolie.

Hornonitrianska oblasť
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Sledovaná oblas zahŕňa čas Hornonitrianskej kotliny od Prievidze
po Bystričany. Dominantný podiel na zhoršenom životnom prostred má
energetika, chemický priemysel a banctvo. Oblas bola v posledných ro
koch zaažená 51 zdrojmi znečistenia, ktoré vyprodukovali v priemere
ročne 229 tis. ton exhalátov. Len v okrese Prievidza zaznamenali v roku
1992 7,8 tis. t tuhých emisi (6,4 tis. ton v roku 1993), 58,0 tis. ton emisi
SO 2 (v roku 1993 zvýšenie na 58,5 tis. ton), 15,8 tis. ton emisi NOX (15,7
tis.ton v roku 1993) a 4,6 tis.ton CO (v roku 1993 zvýšenie na 5,2 tis.ton).
Na 1 k m 2 pripadalo v roku 1992 8,2 ton tuhých emisi (v roku 1993 6,4
ton), 60,5 ton emisi SO 2 (v roku 1993 58,5 ton), 16,5 ton emisi NOX (v roku
1993 15,7 ton) a 4,8 emisi CO (v roku 1993 5,2 ton).

^ Najväčšmi znečisovatemi ovzdušia v oblasti sú SEP ENO Zemian
ske Kostolany, Novácke chemické závody a lokálne kúreniská. V roku 1993
namerané koncentrácie NOX a SO 2 v blzkosti ENO (monitorovacia stanica
Bystričany  5 km od ENO) sú pomerne nzke. Na uvedenej skutočnosti má
zrejme hlavný podiel znženie množstva emisi z ENO, kde sa vykonávajú
rozsiahle rekonštrukčné práce a elektráreň nepracuje na plný výkon. Jedi
nou škodlivinou, ktorá prekročila imisné limity, bol prach. Jeho ročný
priemer 73,4 g.m"3 je približne 1,2krát vyšš ako stanovená hodnota. Ďal
šou škodlivinou je przemný ozón, ktorý tu dosiahol najvyššiu priemernú
ročnú hodnotu na Slovensku (62,9 g.m"3).
V oblasti je vážna situácia aj v znečisten povrchových a podzemných
vôd, a to vplyvom banskej a súvisiacej činnosti  vypúšanie zaolejovaných
vôd, ukladanm uhoných kalov, popolčekov z ENO a činnosou NCHZ
Nováky. Rieka Nitra ju opúša v najhoršej kvalite, t. j. v V. triede čistoty
vo všetkých skupinách ukazovateov. Rieka Handlovka nad priemyselno
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sdelnou aglomeráciou Handlová má V. triedu čistoty v ukazovateoch ky
slkového režimu a základného chemického zloženia. Tok Nitrica vykazuje
V. triedu znečistenia v biologických a mikrobiologických ukazovateoch.
Výrazné zaaženie životného prostredia v oblasti predstavujú odpady
z banského, elektrárenského a chemického priemyslu. Novácke chemické
závody sú producentom zvláštnych odpadov. Odpady z banskej činnosti sú
sce zaraované do kategórie ostatný odpad, ale svojm množstvom a spô
sobom zneškodnenia predstavujú významný negatvny krajinotvorný pr
vok. Najväčšm pôvodcom odpadu je SEP ENO Zemianske Kostoany, ktorý
ročne produkuje 770 tis. ton popolčeka, škvary a trosky z uhlia. Jeho
prevažná čas je vo forme hydrozmesi ukladaná na zložiskách. •"•
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Výraznejšm ekostabilizačným faktorom v oblasti sú najmä lesné
ekosystémy v CHKO Ponitrie v geomorfologickom celku Vtáčnik, ktoré
však značne poškodzujú emisie. Napriek tomu tvoria významnú bariéru
pre spojenie Hornonitrianskej oblasti so Strednopohronskou, ktoré takto
smeruje len od Handlovej cez Novú Lehotu do Žiarskej kotliny k Žiaru nad
Hronom.

Hornopovažská oblasť

Hornopovažská oblas zahŕňa lniové územie severozápadného Sloven
ska od Žilinskej kotliny až po Liptovský Mikuláš s výrazným zhoršenm
životného prostredia, najmä v okol väčšch miest (Žilina, Martin, Dolný
Kubn a najmä Ružomberok), na Turčianskej nive a Liptovských nivách.
Výrazný podiel na súčasnom stave životného prostredia má energetika,
chemický a celulózopapiernický priemysel. Len v okol Ružomberka bolo
v minulosti emitovaných ročne cca 9 300 ton exhalátov (SO2, prach), čo má
pri kumulatvnom pôsoben stále negatvny dopad na životné prostredie.
Tuhé znečisujúce látky, S 0 2 a NOX, produkovali najmä teplárne SEZ
v Martine a v Žiline, alej Severoslovenské celulózky a papierne Ružombe
rok, Texikom bavlnárske závody Ružomberok a Maytex, Liptovský Mikuláš.
Najviac CO vyprodukovali OFZ Široká a SEŽ teplárne v Žiline a v Martine.
Povrchové toky oblasti patria do povodia Váhu. Vykazujú rôzny stupeň
znečistenia. Vo všetkých sledovaných ukazovateoch najnepriaznivejšie
vystupuje hlavná rieka oblasti Váh, ktorý je zaradený poda ukazovateov
kyslkového režimu do II.  III. triedy čistoty, poda základných chemických
ukazovateov do III.  IV. triedy a poda biologických a mikrobiologických
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ukazovateov do IV.  V. triedy, i ke na rôznych úsekoch dochádza
k zmenám.
Oproti predchádzajúcim rokom sa pozorovalo určité zlepšenie v kvalite
vody. Jeho hlavným znečisovateom naalej ostávajú splaškové vody s
diel, priemyslu a ponohospodárstva.
Problémy spôsobuje aj likvidácia odpadov. Všetky riadené skládky mali
nevyhovujúce parametre a v celej oblasti zaevidovali množstvo nepovole
ných skládok, z ktorých sa mnohé vyznačovali vysokou toxicitou. Zneškod
ňovanie odpadových toxických látok z priemyslu prevažne nezodpovedá
environmentálnym požiadavkám.

Strednopohronská oblasť
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Strednopohronská oblas pokrýva časti okresov Banská Bystrica, Zvolen
a Žiar nad Hronom s koncentráciou znečistenia v Žiarskej a Zvolenskej
kotline v blzkosti vekých miest. Ide o oblas s vysokým stupňom znečiste
nia, na ktorom sa podieajú predovšetkým hutncky, drevársky a cementá
renský priemysel, doprava a lokálne tepelné zdroje.
Najväčšmi znečisovatemi v oblasti boli predovšetkým Železiarne, a.s.
Podbrezová, Petrochema, š.p. Dubová, Biotika, a.s. Slovenská Lupča, Ce
mentáreň Banská Bystrica, Papierne, a.s. Harmanec a Zlieváreň a.s. Hro
nec, SEZ tepláreň Zvolen, Drevokombinát Bučina, š.p., Mäsový priemysel
Zvolen, Slovasfalt Lieskovec. Žiarsku kotlinu znečisovali najmä exhaláty
zo ZSNP Žiar nad Hronom vznikajúce pri výrobe hlinka. Územie, ktoré je
bezprostredne pod vplyvom týchto emisi, zahŕňa pásmo v okruhu 1015
km od zdroja. K alšm podstatným znečisovateom v tejto časti oblasti
patr Izomat, š.p. Nová Baňa, Preglejka, a.s. Žarnovica, Sloval, a.s. Žiar
nad Hronom a ZŤS Pohronské strojárne, š.p. Hlink nad Hronom. Nega
tvne na životné prostredie pôsobia najmä zlúčeniny fluóru a dechtových
pár z elektrolýzy a exhaláty z teplárn. Ich škodlivý účinok pri spolupôso
ben rastie.
Hlavná rieka Hron od profilu Valkovňa po profil Banská Bystrica je
v ukazovateoch kyslkového režimu zaradená do II. triedy čistoty. Zhorše
nie akosti vody nastáva od profilu Banská Bystrica, od ktorého sa Hron rad
do III. triedy čistoty. Kvalita jeho vôd a Slatiny sa v skupinách ukazovateov
A, B, C prevažne pohybuje v II. až IV. triede čistoty.
Odpady z výroby Železiarn, a.s. Podbrezová (odpadový chrómmagnezit,
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troska, prach z filtrov, neutralizačné a fosfatizačné kaly), ako aj gudróny
z výroby v Petrocheme, š.p. Dubová, taktiež negatvne vplývajú na životné
prostredie.
Najzávažnejšm problémom oblasti je však produkcia priemyselných od
padov ZSNP Žiar nad Hronom. Len v roku 1992 vyprodukovali 250,1 tis.
ton červeného a hnedého kalu, 65,3 tis. ton škvary a popolčeka a 20,3 tis.
ton ostatných odpadov (spolu 335,7 tis. ton odpadu). Pôvodná produkcia
483 tis. ton odpadov za rok zrejme bude znehodnocova priestor Žiarskej
kotliny aj po roku 2000.

Strednospišská oblasť
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Oblas stredného Spiša, s hlavnými priemyselnými lokalitami Rudňany
a Krompachy, je znečisovaná stáročia z prevádzok banských a hutnckych
závodov na ažbu a spracovanie farebných kovov, v ostatných desaročiach
hlavne medi a ortuti. Okrem toho sa viaže na Spišskú Novú Ves a preniká
k Popradu a Svitu. Jej centrom je Hornádske podolie v Hornádskej kotline,
s prechodom do Hnileckých vrchov. Medzi hlavné zdroje znečistenia patr
úpravárenský komplex Železorudných ban Spišská Nová Ves v úst Rud
nianskej doliny s prevádzkami (aglomerácia, mlynica, barytáreň, ortu
ovňa, flotácia, odkalisko), alej Kovohuty v Krompachoch a bane v Smol
nku a Slovinkách. Rozhodujúcimi škodlivinami v ovzduš, vode a pôde sú
ažké kovy (Hg, As, Pb, Cd) a oxidy sry, lebo kovonosné rudy sú srniky.
Spôsob ich šrenia do ovzdušia je u hlavných dvoch znečisovateov roz
dielny. V Rudňanoch ide o nzke komny, umožňujúce rozptyl škodlivn
len do vzdialenosti niekoko km (poda veterných a geomorfologických po
merov), v Krompachoch o komn vysoký 200 m, ktorý umožňuje šrenie
emisi SO 2 a As do značných vzdialenost, znečisujúcich okolité pohoria
s rozsiahlym poškodenm lesných ekosystémov. Uveden dvaja hlavn zne
čisovatelia spolu s menšmi prevádzkami produkovali v minulosti ročne
cca 35 tis. ton emisi, čo spôsobuje jej trvalú ohrozenos.
V Strednospišskej oblasti vymedzili 3 imisné areály  Rudniansky,
Krompašský a Spišskonovoveský.
Rudniansky imisný areál charakterizujú rôzne ažké kovy, z ktorých
prpustnú koncentráciu prekračuje hlavne Hg a Cu. Počas letných dn
dochádza v Poráčskej a Rudnianskej doline  na miestach, kde boli v mi
nulosti pražiarne rudy a výrobne ortuti  k emanácii ortuových pár, ktoré

389

Ži
re vo
pu tn
bl é p
ik r o
y st
v re
ro d
ko ie
ch Slo
19 ve
92 ns
-1 ke
99 j
3

pri ochladen kondenzujú a znovu padajú do pôdneho horizontu, niekedy aj
alej od miesta pôvodného výronu. Za najviac kontaminované sa považuje
územie Rudnianskej doliny od starého závodu v Rudňanoch po šachtu
Mier.
Krompašský imisný areál zaznamenal znženie prašného spádu a poli
etavého prachu. Z ažkých kovov občas prekračuje prpustné hodnoty Pb
a k hraničnej hodnote sa blži koncentrácia Cu.Ostatné sledované kovy (Zn,
Mn, Fe, Cd) sú hlboko pod prpustnými dennými hodnotami. Výsledky
meran ažkých kovov však možno poklada len za orientačné. Napriek
úniku arzénu chýba jeho systematickejšie sledovanie. Priemerné hodnoty
SO 2 sú už pomerne nzke.

Ži
re vo
pu tn
bl é p
ik r o
y st
v re
ro d
ko ie
ch Slo
19 ve
92 ns
-1 ke
99 j
3

Spišskonovoveský imisný areál je zo sledovaných areálov najmenš.
Najvyššie koncentrácie ortuti v ovzduš sa zistili pri výrobni a aglomerácii
závodu Želba (pri vytesňovacch strojoch a plničke). Spišská Nová Ves má
však výrazný podiel na znečisten Hornádu. Pod zaústenm odpadových vôd
z mestskej ČOV sa kvalita jeho vody zhoršovala vo všetkých ukazovateoch,
okrem Bskupiny, o jednu až dve triedy. Z ostatných tokov bol Levočský
potok (od zaústenia odpadových vôd z mestskej ČOV Levoča) vyhodnotený
v B a E ukazovateoch ako vemi znečistený tok (V. trieda). Po odstaven
prevádzky cementácie medi v železorudných baniach Smolnk (v roku
1991) sa akos v Smolnku, aj pri naalej zisovanej prtomnou" ažkých
kovov, zlepšovala z biologického hadiska. Rudniansky potok je znečistený
najmä ažkými kovmi zo Železorudných ban Rudňany. Slovinský potok
priteká do Hornádu znečistený v V. triede čistoty, najmä ažkými kovmi
ako As, Pb, Hg, Cd, Zn, Cu.
Tuhý odpad z banskej činnosti Železorudných ban Rudňany  lokalita
Banská Jalovina negatvne vplýva na prostredie aj z hadiska estetiky kra
jiny (výrazná zmena morfológie). K alšm negatvnym javom patrilo vyvie
vanie prachu a vyluhovanie niektorých zložiek do povrchových a podzem
ných vôd v daždivom obdob. Flotačný kal bol deponovaný na odkalisku
závodu zaberajúceho plochu viac ako 65 ha s množstvom cca 9 509 kt
kalu a ročným prrastkom okolo 350 kt. Arzénové výpalky z etážovej pece
ortuovne sa od roku 1990 likvidujú schválenou technológiou vo forme
betónových zmes. Tempo likvidácie je však vemi pomalé a odhaduje sa
na viac ako 10 rokov.
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Strednogemerská oblasť
Centrom Strednogemerskej oblasti je dolina Muráňa od Revúcej cez Lu
benk po Jelšavu. Z východu sa pridružujú menšie centrá v doline Slanej
(Rožňava a Nižná Slaná), zo západu jadro v doline Rimavy na úseku Hnú
šaHačavaTisovec. Celá oblas spadá do Revúckej vrchoviny s prechodom
do Rožňavskej kotliny.
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Správou o stave životného prostredia v oblasti Hornej Rimavy (Hnúša 
Hačava  Tisovec) sa zaoberala vláda SR 18.februára 1992 (uznesenie
č. 104). Poda nej územie je dlhodobo degradované exhalátmi zo Sloven
ských magnezitových závodov, v Jelšave a v Lubenku, ktoré zaprčiňujú
znečistenie ovzdušia, sekundárne i vody a pôdy. Za uplynulých 25 rokov
vyprodukovali viac ako 150 tis. ton magnezitového prachu, čo spôsobilo
poškodenie cca 1 270 ha ponohospodárskej pôdy a 6 624 ha lesov.
V dôsledku imisi je trvalé zvyšovaný obsah prijateného horčka v pôde,
ktorá sa takto prealkalizováva (zvýšenie pH) a dostáva do neprijateného
stavu. Okolie závodov zväčša obklopujú veké skládky priemyselných od
padov (Hačava, Hnúša, Jelšava, . . .)
Intenzitu škodlivého vplyvu prevádzok oboch závodov na pôdu, vody,
lesné porasty a organizmy, vrátane ud, znásobuje malá vzdialenos medzi
nimi. Kvalitu všetkých zložiek životného prostredia znehodnocujú hlavne
emisie prachu s pevnými časticami MgO, Fe 2 O 3 , CaO, A12O3, SiO 2 , s vyso
kým obsahom horčka, kadmia a olova. Ďalšmi znečisovatemi prostredia
sú najmä Slovenské lučobné závody, a.s. Hnúša (najviac tuhých látok
a SO 2 ), Slavošovské papierne, š.p. Slavošovce, Železorudné bane, š.p.
Nižná Slaná, Magnezitové závody Hačava a Vápenka Tisovec, ktorá produ
kuje najviac CO. V neposlednej miere ide o negatvny vplyv povrchovej
ažby nerastných surovn na okolité prostredie.
Na základe dostupných údajov je možné konštatova, že v rozhodujúcich
ukazovateoch akosti vody, a to BSK5, CHSK, RAS a NL došlo v rokoch
1992  1993 oproti roku 1991 k zlepšeniu situácie vo vodných tokoch.
Množstvo znečistených priemyselných vôd predsavuje 2 540 tis. t/rok.

Košická oblasť
Košická oblas sa nachádza v Košickej kotline. Zahŕňa územie mesta
Košice a čas okresu Košicevidiek. Priestor je po Bratislave druhým naj
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väčšm priemyselným centrom Slovenska. Jeho životné prostredie zhoršujú
viaceré zdroje znečistenia, z ktorých rozhodujúce sú Východoslovenské
železiarne, a.s., Košický magnezit, š.p., Slovenské energetické závody 
Tepláreň Košice a Cementáreň Turňa nad Bodvou v južnej časti okresu
Košicevidiek s vekolomom Včeláre na Dolnom vrchu. Smerom na sever
dolinou Torysy sa napája na aglomeráciu Prešova.
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Poda množstva nameraných koncentráci škodlivn emitovaných
do ovzdušia sa klasifikuje táto oblas ako silne znečistená. Oproti východi
skovému roku 1991 v nej došlo v rokoch 19921993 celkove k pasvnemu
znženiu vypúšania škodlivn, čo spôsobil pokles výroby alebo dočasné
pozastavenie výroby niektorých znečisovateov. Napriek tomu len mesto
Košice vyprodukovalo v roku 1992 18,4 tis. ton tuhých emisi (v roku
1993 15,6 tis. ton) a 35,4 tis. ton SO 2 (v roku 1993 31,2 tis. ton). Množstvo
emisi NOX sa zvýšilo zo 17,4 tis. t na 35,3 tis. t a CO stagnovalo na
33,3 tis. t. Naj význam ej šm tokom oblasti je Hornád, ktorého kvalitu vôd
v profile Ždaňa SHMÚ priebežne sledoval. Trieda čistoty sa v ňom oproti
predchádzajúcemu obdobiu zhoršila zo IV. na V., a to hlavne vplyvom
zvýšenia hodnoty ukazovatea BSK5. Pri analýzach kvality pitnej vody
z hlavných zdrojov, slúžiacich pre hromadné zásobovanie obyvatestva,
zistili prekročenie limitovaných hodnôt látok škodlivých zdraviu. V celej
oblasti pretrváva zvýšený výskyt dusičnanov v pitnej vode. VSŽ, a.s. svoji
mi emisiami sekundárne kontaminovali v bezprostrednej blzkosti závodu
i podzemné vody, a to konkrétne oxidmi sry, železom, kyanidmi a NH 4 +
v množstvách presahujúcich normu prpustnej koncentrácie.
Osobitným problémom v oblasti je zneškodňovanie priemyselných
i komunálnych odpadov.

Strednozemplŕnska oblasť
Strednozemplnsku oblas v severnej časti Východoslovenskej nžiny
pôvodne ohraničoval trojuholnk na strednom toku Laborca a Ondavy me
dzi mestami Vranov nad Topou, Humenné a Michalovce s centrom okolo
Strážskeho. V poslednom obdob sa v južnej časti rozšril smerom na Vojany
a Čiernu nad Tisou, kde dochádza k výraznému znečisovaniu ovzdušia
z elektrárne Vojany a riek Uh a Latorica ropnými látkami z Ukrajiny. Ďalšie
napojenie smeruje k Trebišovu a dolu tokom Ondavy. Presné vymedzenie
oblasti si vyžaduje zabezpečenie environmentálneho monitoringu. Rozho
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dujúcimi znečisovatemi všetkých zložiek životného prostredia sú najmä
Chemko Strážske, š.p., Bukóza Vranov a.s., Chemlon Humenné, a.s., Che
mes, š.p. Humenné a ZEOCEM Bystré.
V spomenutom trojuholnku sa v minulosti emitovalo do ovzdušia cca
19 tis. ton škodlivn, ktoré dodnes majú nežiadúci vplyv na kvalitu životné
ho prostredia. Ovzdušie oblasti znečisuje hlavne prach, SO 2 , NOX, mer
kaptány, formaldehyd a benzén. K výraznému poklesu emisi v roku 1993
prispelo ChemkoStrážske.
K porušeniu noriem prpustnej koncentrácie (NPK) prašného spádu
došlo v roku 1992 len v prpade Elektrárne Vojany. U SO2, NOX a ostat
ných škodlivn k prekročeniu NPK nedošlo.
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Najvýznamnejšm tokom oblasti je Laborec, ktorého akos vody v hlav
nom profile Laborec  Petrovce sa oproti predchádzajúcemu obdobiu zlep
šila zo IV. na II. triedu čistoty a na tejto úrovni sa v roku 1993 ustálila.
Kvalitu pôdy a následne i potravinového reazca znehodnocujú najmä
polychlórované bifenyly (PCB), formaldehyd a dusičnany. Zdrojom konta
minácie sú i odpady všetkých druhov, ktoré nie sú vôbec alebo len sčasti
zneškodňované. Toxický odpad z neutralizačných stanc v Chemko Stráž
ske sa skladuje priamo v závode. Najzávadnejšie odpady s obsahom PCB
skladuje na skládke Pláne (niekoko tisc ton) a taktiež v areáli závodu (cca
1 000 ton). Spôsob zneškodňovania nebolo možné zisti u 65 ton a 114 m 3
alšch nebezpečných odpadov.
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