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V roku 1997 pokračoval stabilizovaný trend vo vývoji počtu evidovaných havárií majúcich za násle-
dok znečistenie, resp. ohrozenie kvality vôd. Pod�a údajov Slovenskej inšpekcie životného prostredia
(SIŽP) hlavnými príčinami havarijného zhoršenia  kvality vôd boli nedodržanie pracovnej a technologickej
disciplíny (35 prípadov) nevyhovujúci stav  zariadení v dôsledku nedostatočnej údržby (10), nevhodné
technické riešenia zariadení (4), doprava 
a preprava (28). Pod havarijné zhoršenie
kvality vôd sa v rozhodujúcej miere podpísali
ropné látky (50 prípadov), žieraviny (10),
exkrementy hospodárskych zvierat (8),
odpadové vody (11), toxické látky (5) a
nerozpustné látky (8). Po jednom prípade sa
na havarijnom zhoršení kvality vôd podie�ali
pesticídy a silážne š�avy.

Z celkového počtu havarijného zhorše-
nia akosti podzemných vôd k znečisteniu
došlo v 14 prípadoch a akos� vôd bola
ohrozená v 32 prípadoch.

Tabu�ka č. 146: Vybrané prípady havárií majúcich za následok zhoršenie kvality vôd
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Havarijné zhoršenie
kvality vody

Havárie a živelné pohromy
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Graf č. 51: Trendy vo vývoji havarijného zhoršenia kvality vôd

V porovnaní s rokom 1996 vzrástol počet požiarov v SR o 1 145 prípadov a priame škody boli
vyššie o 586 908 000 Sk. Počet usmrtených osôb sa v porovnaní s rokom 1996 zvýšil o šes� a počet zra-
nených osôb bol nižší o 12 prípadov.

Najviac požiarov vzniklo v marci (2 196), apríli (1 492) a v auguste (1 028). Na zvýšenej
požiarovosti počas jarných mesiacov mali značný podiel každoročne sa opakujúce požiare pri vypa�ovaní
suchých porastov a zakladaní ohňov v prírode. Požiarovos� v auguste ovplyvnili hlavne požiare počas
pozberových prác v po�nohospodárstve najmä vypa�ovaním zvyškov slamy na poli. Najčastejšou príčinou
vzniku požiarov bola v 6 305 prípadoch nedbalos� a neopatrnos� dospelých osôb. Prevádzkovo-technické
poruchy spôsobené chybou materiálu alebo chybami konštrukcií zapríčinili 1 609 požiarov a deti spôso-
bili 874 požiarov. Úmyselne bolo zapálených 609 požiarov a od nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies
a komínov vzniklo 302 požiarov.

Najviac požiarov vzniklo v Banskobystrickom a Prešovskom kraji – 1 588 prípadov. Najmenej - 883
požiarov vzniklo v Trnavskom kraji.

Tabu�ka č. 147: Počet požiarov, výška škôd, uchránené hodnoty a počet usmrtených a zranených
osôb v období rokov 1992 – 1997 
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Požiarovos�




