PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Smerujúc k trvalo udržateľnému rozvoju je
dôležité vytvorenie rovnováhy medzi aktivitami
spoločnosti, sociálno-ekonomickým rozvojom a
únosnosťou životného prostredia, resp.
jednotlivých zložiek životného prostredia pri
rešpektovaní samoobnoviteľných schopností
prírodných zdrojov.
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Národný environmentálny akčný program II.
schválený uznesením vlády SR č. 1 112/1999

PRÍČINY A DÔSLEDKY
STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 VPLYVY HOSPODÁRSKYCH ODVETVÍ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Vývoj ekonomiky v SR

Na rozdiel od roku 1999 a prvých troch štvrťrokov 2000, kedy v dôsledku reštriktívnych opatrení vlády zaznamenali
zložky domáceho dopytu (spotreba domácnosti, spotreba verejnej správy a investície) prevažne záporné tempá rastu, od
posledného štvrťroka 2000 došlo k oživeniu domáceho dopytu. Toto oživenie však vyvolalo výrazné zvýšenie tempa rastu
dovozu, ktoré pokračovalo aj počas celého roku 2001. V dôsledku spomínaného vývoja došlo k zhoršeniu salda zahraničnej
obchodnej bilancie, pričom pod túto negatívnu tendenciu sa podpísalo aj spomalenie ekonomického vývoja u hlavných
obchodných partnerov SR (prejavujúce sa poklesom vývozu). Rast domáceho dopytu v roku 2001 bol však na rozdiel od
minulých rokov podporovaný expanziou tvorby hrubého fixného kapitálu (medziročný rast v stálych cenách o 11,6 %),
predstavujúceho investície tak verejného, ako aj súkromného sektora, ktorý zčasti ovplyvní vznik nových výrob, zvýši
produktivitu práce a kvalitu existujúcich výrob. Najväčší objem týchto investícií smeroval do rozvoja technického
potenciálu vo forme strojov a dopravných zariadení.
Tabuľka 106. Podiel vybraných odvetví na tvorbe hrubého domáceho produktu (%)

Graf 112. Vývoj salda zahraničného obchodu SR
v rokoch 1998 - 2000 (mld. Sk)

Zdroj: ŠÚ SR
Zdroj: ŠÚ SR

V ekonomike SR sa v roku 2001 vytvoril hrubý domáci produkt (HDP) v bežných cenách v objeme 989,3 mld. Sk (index
rastu 108,9) a v stálych cenách roku 1995 v objeme 707,4 mld. Sk (index 103,3).
Zahranično-obchodný obrat sa za rok 2001 podľa predbežných údajov realizoval v celkovej hodnote 1 324,6 mld. Sk,
pričom v jeho štruktúre dovoz predstavoval 713,9 mld. Sk a vývoz 610,7 mld. Sk. Saldo zahraničnej obchodnej bilancie
dosiahlo -103,2 mld. Sk. Bežný účet platobnej bilancie podľa predbežných výsledkov bol pasívny v objeme - 84,9 mld. Sk,
pri pasívnom salde zahraničnej obchodnej bilancie vo výške 103,2 mld. Sk a aktívnom salde vývozu a dovozu služieb
v objeme 23,2 mld. Sk.
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Graf 113.Vývoj hrubého domáceho produktu na obyvateľa vo vybraných
štátoch (v USD, v cenách a výmenných kurzoch roku 1995)

Graf 114. Porovnania vybraných štátov z hľadiska hrubého domáceho
produktu vyjadreného v parite kúpnej sily (PPP) na obyvateľa v roku 1998

Zdroj: ŠÚ SR
Zdroj: ŠÚ SR
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Objem vývozu vzrástol medziročne o 62,2 mld. Sk (za rovnaké obdobie roku 2000 nárast exportu predstavoval 124,9
mld. Sk). Pod spomalenie rastu slovenského exportu sa podpísal predovšetkým pokles vývozu motorových vozidiel
a pokles vývozu prevodoviek v dôsledku prechodu ich výroby na nový typ. Vývoz ostatných komodít rástol, avšak pomalšie
ako v roku 2000. Išlo hlavne o vývoz nerastných palív, ktorých nižší nárast bol dôsledkom stabilizácie ceny ropy na
svetovom trhu, pričom cena ropy vplývala aj na vývoz organických chemických výrobkov a plastov. Spomalenie rastu
ekonomiky najväčších obchodných partnerov SR sa prejavilo aj v nižšom náraste vývozu železa a ocele, hliníka a ďalších
komodít zo skupiny polotovarov. Vývozný potenciál Slovenska negatívne ovplyvnil aj pokles dynamiky exportu v skupine
strojov a zariadení a nábytku.

Dovoz sa medziročne zvýšil o 20,9% a v roku 2001 dosiahol výšku 713,9 mld. Sk. Vzhľadom k roku 2000 však došlo
k podstatnej zmene v štruktúre dovozu. Zatiaľ čo na raste dovozu v roku 2000 sa podieľali predovšetkým nerastné palivá,
v roku 2001 išlo hlavne o komodity, ktoré súviseli s rastom investičného dopytu. Výraznejšie vzrástol aj dovoz pre výrobnú
spotrebu hlavne plastov, železa, ocele a papiera. Z tovarov pre konečnú spotrebu vzrástol najmä dovoz osobných
automobilov, liekov a nábytku.

Z pohľadu zahranično-obchodnej orientácie možno konštatovať, že prevažná časť slovenského vývozu je realizovaná na
trhoch EÚ a CEFTA a že sa darilo zabezpečovať vysoký a kontinuálne rastúci podiel trhov EÚ na slovenskom exporte.
Export SR je však závislý na vývozných aktivitách niekoľkých veľkých podnikov, a preto je citlivý na ekonomické cykly
v krajinách obchodných partnerov týchto firiem.
Priaznivý vývoj zamestnanosti zmierňoval medziročné prírastky počtu nezamestnaných. V priemere za rok 2001 bolo
nezamestnaných 508 tis. osôb (podľa výberového zisťovania pracovných síl). Miera nezamestnanosti dosiahla 19,2 %
a bola o 0,6 % vyššia ako v roku 2000.
Štátny rozpočet (ŠR) SR na rok 2001 bol schválený ako deficitný (37,2 mld. Sk), avšak skutočný deficit hospodárenia
vlády SR za rok 2001 dosiahol 44,4 mld. Sk. Schodok bežného rozpočtového hospodárenia ŠR SR predstavoval 36,3 mld.
Sk, zostávajúcu časť deficitu vo výške 8 mld. Sk spôsobili výdavky štátu na náklady spojené s reštrukturalizáciou bánk.
Celkový schodok štátneho rozpočtu tvoril z HDP 4,6 % (z bežného hospodárenia 3,8 %).
Slovenská republika vykazovala k 31. decembru 2001 celkovú zahraničnú zadĺženosť vo výške 11,3 mld. USD, ktorá tak
od začiatku roka 2001 vzrástla o 0,5 mld. USD (v roku 2000 poklesla o 0,1 mld. USD). Podiel celkového hrubého
zahraničného dlhu na obyvateľa SR dosiahol ku koncu decembra 2 095 USD (v roku 2000 - 2 040 USD).
Z makroekonomického pohľadu možno rok 2001 považovať za obdobie, kedy sa začala na rozdiel od predchádzajúcich
rokov opätovne prejavovať makroekonomická nerovnováha. Jej vznik bol charakterizovaný nárastom deficitu
zahraničného obchodu - pri súčasnej akcelerácii deficitu verejných financií. Spomínaná makroekonomická nerovnováha sa
však neprejavila vo vývoji inflácie, ani vo výmenom kurze.
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Priemysel
 Priemyselná produkcia
Do priemyselnej produkcie sa zahrňujú v zmysle odvetvovej klasifikácie činností (OKEČ) tri základné skupiny OKEČ:
C - Ťažba nerastných surovín, D - Priemyselná výroba a E - Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody.
Produkcia SR je surovinovo náročná, s vysokým podielom medzispotreby na hrubej domácej produkcii (t.j., je potrebný
značný dovoz na to, aby sa zabezpečil vývoz) a z toho dôvodu pohyb v cenách ropy a plynu, ale aj kurzu SKK/USD
ovplyvňuje výšku dovozov a tým aj celú obchodnú bilanciu. Túto skutočnosť možno ilustrovať na príklade priemyselnej
výroby. Táto v roku 2001 dosiahla 36% podiel na hrubej domácej produkcii - avšak jej podiel na pridanej hodnote činil len
24%. Z týchto údajov prepočítaných na hrubú produkciu priemyselnej výroby vyplýva, že na produkciu 1 jednotky pridanej
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hodnoty sa v roku 2001 spotrebovali približne 3 jednotky medzispotreby, pričom podiel priemyselnej výroby na celkovej
medzispotrebe sa neustále zvyšuje (v roku 2001 činil 43%).

Podľa indexu priemyselnej produkcie bola produkcia priemyslu v roku 2001 o 6,8 % vyššia ako v rovnakom období roku
2000. Vyššia bola produkcia v priemyselnej výrobe o 9,8 %. V ťažbe nerastných surovín produkcia medziročne poklesla
o 12,8 % a vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody poklesla o 1,7 %.
Tabuľka 107. Index priemyselnej produkcie v rokoch 1994 - 2001

1)

predchádzajúce obdobie = 100

Zdroj: ŠÚ SR

 Špecifická analýza priemyselnej výroby

Celosvetový trend smerujúci k ochrane životného prostredia sa postupne prejavuje aj v priemyselnej výrobe SR, a to
predovšetkým v stále rastúcom tlaku na obmedzenie, prípadne zastavenie tých výrob, ktoré majú výrazne negatívny vplyv
na životné prostredie. Spomínaný tlak sa v tomto prípade stáva aj impulzom pre zavádzanie nových výrobných technológií
a postupov, čím dochádza postupne k orientácii priemyselnej výroby smerom k trajektórii vytýčenej Národnou stratégiou
trvalo udržateľného rozvoja (NSTUR).
 Vývoz a dovoz priemyselných výrobkov
Objem vývozu v priemysle SR dosiahol za rok 2001 podľa predbežných údajov MH SR hodnotu 602 280 mil. Sk (98,6%
z celkového vývozu) a medziročne vzrástol v bežných cenách (b.c.) o 11,3% (v roku 2000 o 30,2%).
Objem dovozu (bez reexportu) v priemysle SR za rok 2001 dosiahol podľa predbežných údajov objem 693 156 mil. Sk,
čo predstavovalo 97,1% z celkového dovozu SR a medziročne vzrástol v b.c. o 20,6% (za rovnaké obdobie minulého roku
o 26,5%).
Deficit zahraničného obchodu (ZO) v priemysle SR dosiahol na základe týchto údajov 90,9 mld. Sk a v porovnaní s
rovnakým obdobím minulého roku bol vyšší o 57,4 mld. Sk. Jednou z rozhodujúcich príčin tak vysokého deficitu ZO
priemyslu SR bol takmer dvojnásobne rýchlejší medziročný rast dovozu ako vývozu. Priemyselná výroba ovplyvňovala
celkové saldo ZO priemyslu SR od roku 1999 pozitívne, jeho hodnota sa však znižovala. Za rok 2001 dosiahla aktívnu
bilanciu 11,5 mld. Sk (v porovnateľnom období roku 2000 to bolo 67,0 mld. Sk, čo predstavuje zníženie o 55,5 mld. Sk,
resp. zníženie o 82,8%).
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Graf 115. Vývoj indexu priemyselnej produkcie (1990 = 100%)
vo vybraných štátoch

Graf 116. Vývoj salda zahranično-obchodnej bilancie priemyselnej
výroby SR v rokoch 1998 až 2001 (mld. Sk)

Zdroj: MH SR
Zdroj: ŠÚ SR
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 Náročnosť priemyselnej výroby na čerpanie zdrojov

V Energetickej politike SR je stanovený strategický zámer znižovania energetickej náročnosti a úspor energie pre oblasť
priemyselnej výroby - stanovený pre rok 2005, ku ktorému by sa energetická náročnosť priemyselnej výroby mala stať
porovnateľná s vyspelými priemyselnými krajinami.
Významnejšie zmeny vo vývoji energetickej náročnosti hospodárstva SR však nemožno dosiahnuť bez znižovania
nadbytočných kapacít slovenského priemyslu, paralelného presmerovania výrobných faktorov (kapitálu, pracovných síl,
technológií) do nových oblastí zohľadňujúcich vývoj zmien v priemysle v globálnom kontexte a systematického zlepšovanie
prostredia pre podnikanie.
Spotreba materiálových zdrojov a energie v priemyselnej výrobe vyjadruje náročnosť odvetví priemyselnej výroby na
vstupné zdroje a nepriamo vyjadruje vzťah k životnému prostrediu.
Tabuľka 108. Spotreba elektrickej energie (tis. MWh) v priemysle

Zdroj: ŠÚ SR

Tabuľka 109. Merná spotreba elektrickej energie na výrobu výrobku (MWh/merná jednotka výrobku)

Zdroj: ŠÚ SR
Tabuľka 110. Merná spotreba palív na výrobu výrobku (GJ/merná jednotka výrobku)

Zdroj: ŠÚ SR
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Ukazovateľ mernej spotreby - špecifikovaný pre vybraný druh výrobkov - predstavuje množstvo palív, tepla alebo
elektrickej energie spotrebovaných na jednotku výroby. Z tohto pohľadu spomínaný ukazovateľ umožňuje monitorovať
situáciu v oblasti zavádzania nových, energeticky šetrnejších výrobných technológií do priemyselnej výroby. Z vyššie
uvedených údajov vyplýva, že energeticky najnáročnejšie odvetvia priemyselnej výroby predstavujú: výroba kovových
výrobkov, výroba ferosilícia, železa, vysokopecných ferozliatin a bavlnárskej tkaniny. V sledovanom období rokov 1994 - 2000
sa nepodarilo dosiahnuť výraznejší pokles v energetickej a surovinovej náročnosti v priemyselnej výrobe ako celku.
Graf 118. Výroba cementu v roku 1999 vo vybraných štátoch
(kg/obyvateľa)
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Graf 117. Výroba surovej ocele v roku 1999 vo vybraných štátoch
(kg/obyvateľa)

Zdroj: ŠÚ SR

Zdroj: ŠÚ SR

Od roku 1994 odber povrchovej vody priemyslom má vcelku klesajúcu tendenciu. Analogická tendencia je pozorovaná
aj v oblasti odberov podzemnej vody. Ekonomické nástroje vo vodnom hospodárstve nútia odberateľov v priemysle
racionálne využívať tento zdroj, pričom zavádzanie nových technológií, spolu so znižovaním výroby vedie k znižovaniu
odberov vody v priemysle.

Graf 119. Vývoj v odbere podzemnej vody priemyslom

Graf 120. Vývoj v odbere povrchovej vody priemyslom

Zdroj: SHMÚ

Zdroj: SHMÚ

 Vplyv priemyselnej výroby na životné prostredie
Spracovateľský priemysel ovplyvňuje jednotlivé zložky životného prostredia, najmä emisiami znečisťujúcich látok do
ovzdušia, vody, pôdy a horninového prostredia, dôsledkami havárií, produkciou priemyselných odpadov a záberom
poľnohospodárskych pôd.
V oblasti emisií základných znečisťujúcich látok do ovzdušia z priemyslu sa zaznamenal v posledných rokoch pokles
emisií SO2 a NOx, pričom však tento pokles sa prejavil poklesom podielu priemyslu na celkových emisiách týchto
znečisťujúcich látok iba u NOx. Neuspokojivá tendencia - nárast emisií z priemyslu je zdokumentovaný pre tuhé
znečisťujúce látky (TZL) a CO, kde nárast emisií je doprevádzaný nárastom podielov týchto ZL na ich celkových
emisiách.
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Vývoj emisií ZZL z odvetví priemyslu a ich podiel na celkových emisiách ZZL

Graf 123. SO2

Graf 125. NOX

Graf 122. Podiel priemyslu na celkových emisiách TZL (%)
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Graf 121. TZL

Graf 124. Podiel priemyslu na celkových emisiách SO2 (%)

Graf 126. Podiel priemyslu na celkových emisiách NOX (%)

Graf 127. CO

Graf 128. Podiel priemyslu na celkových emisiách CO (%)

Zdroj: SHMÚ
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Pomerne komplikovaná situácia pretrváva v oblasti emisií ťažkých kovov (ŤK), skleníkových plynov (GHG),
nemetánových prchavých organických látok (NM VOC) a perzistentných organických polutantov (POP) z priemyselnej
výroby. Vývoj emisií spomínaných skupín znečisťujúcich látok v období rokov 1990 - 2000, uvedený v nasledujúcich
grafoch, vychádza z bilancie emisií z priemyselnej výroby, členenej na priemyselné termické procesy, resp. spaľovacie
procesy v priemysle (priemyselná energetika, výroba železa, aglomerácia rudy a výroba medi) a priemyselné netermické
procesy, resp. priemyselné technológie (spracovanie ropy, výroba koksu, výroba ocele, studené a teplé valcovanie, výroba
hliníka, priemyselná organická chémia a potravinársky priemysel). U niektorých skupín znečisťujúcich látok (napr. NM
VOC) bilancia emisií z priemyslu zahrňuje aj emisie z ťažby nerastných surovín (ťažba a doprava ropy, distribúcia
pohonných hmôt) a emisie z používania rozpúšťadiel a ostatných výrobkov (používanie náterov a lepidiel, chemické čistenie
a odmasťovanie, spracovanie rastlinných tukov a olejov, výrobky). Vcelku možno konštatovať, že od roku 1990 do roku
1999 mali emisie diskutovaných skupín znečisťujúcich látok do ovzdušia z priemyslu mierne klesajúcu tendenciu, pričom
však tento trend sa nepremietol do zníženia ich podielu na celkových emisiách v rámci jednotlivých skupín znečisťujúcich
látok. Údaje z roku 2000 však naznačujú, že (s výnimkou emisií skleníkových plynov a NM VOC z priemyslu) došlo
k ďalšiemu zhoršeniu v týchto ukazovateľoch - prakticky pre všetky diskutované skupiny znečisťujúcich látok.
Vývoj emisií vybraných ťažkých kovov z priemyslu v rokoch 1990 - 2000 (t)
Graf 129. Pb

Graf 131. Hg

Graf 130. Cd

Graf 132. Cr

Graf 133. As

Graf 134. Ni

Zdroj: SHMÚ
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Podiel termických priemyselných odvetví na celkových emisiách ťažkých kovov v rokoch 1990 - 2000 (%)
Graf 136. As a Cd

Graf 137. Hg, Se a Sn

Graf 138. Cr, Ni, Zn a Mn
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Graf 135. Cu a Pb

Zdroj: SHMÚ

Podiel netermických priemyselných odvetví na celkových emisiách vybraných ťažkých kovov v rokoch 1990 - 2000 (%)
Graf 139. Cr, Ni a Zn

Graf 140. Cu a Mn

Zdroj: SHMÚ
Graf 142. Podiel emisií skleníkových plynov z procesov v priemysle na
celkových emisiách skleníkových plynov (%) v rokoch 1990 - 2000
(bez zohľadnenia záchytov - t.j. zmien vo využití územia a lesníctva)

Graf 141. Vývoj agregovaných emisií skleníkových plynov z procesov
v priemysle v rokoch 1990 - 2000 (Gg C02 ekvivalentu)

Zdroj: SHMÚ
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Graf 143. Vývoj emisií NM VOC zo subsektorov priemyslu v rokoch
1990 - 2000

Graf 144. Podiel emisií NM VOC zo subsektorov priemyslu na
celkových emisiách NM VOC v rokoch 1990 - 2000 (%)

Zdroj: SHMÚ
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Zdroj: SHMÚ
Graf 145. Vývoj emisií PCDD/PCDF* z priemyslu v rokoch 1990 - 2000

Graf 146. Podiel priemyslu na celkových emisiách PCDD/PCDF*
v rokoch 1990 - 2000 (%)

Zdroj: SHMÚ

Zdroj: SHMÚ

Legenda:
*: PCDD - polychlórované dibenzo-p-dioxíny, PCDF - polychlórované dibenzofurány sú vyjadrené ako I-TEQ. I-TEQ je vypočítaný z hodnôt pre 2,3,7,8 substituované kongenéry PCDD a PCDF za použitia I-TEF podľa NATO/CCMS (1988)
Graf 147. Vývoj emisií polychlórovaných bifenylov (PCB) z termických
priemyselných procesov v rokoch 1990 - 2000

Graf 148. Podiel termických priemyselných procesov na celkových
emisiách PCB v rokoch 1990 - 2000 (%)

Zdroj: SHMÚ

Zdroj: SHMÚ
Graf 149. Vývoj emisií polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH)
z priemyslu v rokoch 1990 - 2000

Graf 150. Podiel priemyslu na celkových emisiách PAH v rokoch
1990 - 2000 (%)

Zdroj: SHMÚ
Zdroj: SHMÚ
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Ďalšou zo zložiek životného prostredia výrazne ovplyvňovanej priemyselnou výrobou je voda. V oblasti vypúšťania
odpadových vôd z priemyslu došlo od roku 1994 k celkovému poklesu znečistenia čistených odpadových vôd. Horšia situácia
je však dokumentovaná v znečistení nečistených odpadových vôd z priemyslu, kde u ukazovateľov CHSKCr a NL sa v posledných troch rokoch zaznamenal nárast znečistenia odpadových vôd.
Graf 152. Vypúšťané množstvo nečistených priemyselných odpadových
vôd v rokoch 1994 - 2000 (v tonách)

Sp
Sl rá
ov va
en o
sk st
ej av
re e ž
pu iv
bl otn
ik é
y ho
v
ro pr
ku ost
20 red
01 ia

Graf 151. Vypúšťané množstvo čistených priemyselných odpadových vôd
v rokoch 1994 - 2000 (v tonách)

Zdroj: SHMÚ

Zdroj: SHMÚ

V roku 2001 sa z priemyselnej výroby vyprodukovalo celkom 6 644 994,74 t odpadov (o 72 492 ton menej v porovnaní
s rokom 2000), z toho 1 814 576,2 t zvláštnych odpadov, 3 881 987,16 t ostatných odpadov a 948 431,29 t nebezpečných
odpadov. Percentuálny podiel priemyslu na celkovom množstve vzniknutých odpadov v roku 2001 podľa kategórií odpadov
uvádza nižšie uvedený graf. V porovnaní s rokom 2000 došlo k miernemu zníženiu podielu priemyslu na celkovom
množstve odpadov, vzniknutých nebezpečných a ostatných odpadov - a naopak, zdokumentoval sa mierny nárast podielu
priemyslu na vzniku zvláštnych odpadov.
Graf 153. Podiel priemyslu na objeme vyprodukovaných odpadov v roku 2001 (v %)

Zdroj: SAŽP

Prehľad úbytkov pôdy v období rokov 1986 až 2001 pre potreby priemyselnej výstavby uvedený v nasledujúcej tabuľke
dokumentuje fakt, že úbytky poľnohospodárskej pôdy, ako aj lesnej pôdy na priemyselnú výstavbu kulminovali v období
rokov 1986-1990 a 1991-1995, pričom najväčší podiel úbytkov pôdy pre priemyselnú výstavbu vzhľadom na celkový úbytok
pôd za celé sledované obdobie bol zaznamenaný v roku 1997 (8,73%). V období rokov 1996 - 2001 úbytky
poľnohospodárskej pôdy dosahovali priemerne 2,54 % z celkových úbytkov poľnohospodárskej pôdy, zatiaľ čo u lesnej
pôdy sú úbytky pre priemyselnú výstavbu značne rozkolísané.
Tabuľka 111. Úbytky pôdy pre priemyselnú výstavbu v rokoch 1986 - 2001 (ha)

Zdroj: ÚGKK SR
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Ťažba nerastných surovín
 Využívanie ložísk nerastov
V SR sa v roku 2001 nachádzalo celkom 603 výhradných ložísk nerastov, z ktorých 379 malo určený dobývací priestor
považovaný taktiež za chránené ložiskové územie. 201 výhradných ložísk malo v roku 2001 určené iba chránené ložiskové
územie a 23 výhradných ložísk bolo v riešení. Okrem týchto výhradných ložísk v roku 2001 sa v SR vyskytovalo 193 ložísk
nevyhradených nerastov.
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že trend ťažby nerastných surovín má v SR v poslednom desaťročí klesajúcu
tendenciu prakticky vo všetkých komoditách.
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Tabuľka 112. Vývoj ťažby nerastných surovín

Zdroj: HBÚ SR

Z celkovej ťažby hnedého uhlia a lignitu v roku 2001 (3 761,9 kt) odbytová ťažba tvorila 3 424,13 kt. Z celkového
množstva 54 085 t vyťaženej ropy v roku 2001 tvorila neparafinická ropa 3 019 t a 42 234 t ropa poloparafinická. Najväčší
podiel na ťažbe ropy malo ložisko Gajary - Báden, pričom ťažba ropy z tohto ložiska predstavovala približne 25 870 t
(cca 48 %) z celkovej ťažby ropy. V roku 2001 pokračoval klesajúci trend ťažby zemného plynu, vyťažené množstvo
ktorého bolo v porovnaní s rokom 2000 nižšie o 4,25 %. V ťažbe zemného plynu sa v roku 2001 najväčší objem ťažby
dosiahol v ťažobnej jednotke Nafta - Východ, ktorá sa na celkovej ťažbe zemného plynu podieľala cca 71 %.
Vývoj v uskladňovaní zmeného plynu a spätnej ťažbe aktívnych zásob z komplexov podzemných zásobníkov zemného plynu
(PZZP) je zdokumentovaný v nasledujúcej tabuľke. Údaje z roku 2001 dokumentujú, že hodnoty vtláčania dosiahnuté v roku
2001 na PZZP Láb 1. a 2. stavba boli v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazne nižšie. Dôvodom malého objemu
uskladnených zásob bola stratégia ukončiť vtláčanie do jednotlivých objektov po dosiahnutí úrovne hydrostatického tlaku.
Naopak na PZZP Láb 33 nastal oproti roku 2000 nárast objemu zatlačeného plynu. Objem vyťaženého plynu v roku 2001
bol na PZZP Láb 1. a 2 stavba mierne nižší v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Odlišný priebeh bol zaznamenaný pri
odťažovaní zásob na PZZP Láb 3. stavba. Oproti rokom 1999 a 2000 tu bol zaznamenaný výrazný nárast objemu
vyťaženého plynu, ktorý bol spôsobený najmä vysokými požiadavkami v prvých troch mesiacoch roku 2001.
Tabuľka 113. Vývoj v podzemnom uskladňovaní zemného plynu

Zdroj: HBÚ SR

111

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

V roku 2001 ťažbu rúd vykonávala Želba, a.s., Spišská Nová Ves v jej organizačných jednotkách - závodoch Siderit
Nižná Slaná a Rudňany. Celková ťažba v Želbe, a.s., Spišská Nová Ves v roku 2001 dosiahla objem 1 025 kt, čo predstavuje
oproti roku 2000 pokles o 29,4 kt. V odštepnom závode Rudňany bolo vyťažených 42,5 kt komplexných barytovosideritovo-sulfidických rúd. V odštepnom závode Nižná Slaná bolo vyťažených 982,5 kt sideritovo-metasomatických rúd,
čo predstavuje oproti roku 2000 pokles o 27,8 kt.
Slovenská banská, spol. s r.o., Hodruša - Hámre vykonávala ťažbu neželezných (Au, Ag, Pb a Zn) rúd. Porovnanie
výkonov v ťažbe dosiahnutých v tejto organizácii v rokoch 2000 a 2001 uvádza nasledujúca tabuľka.
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Tabuľka 114. Porovnanie objemov ťažby Au, Ag, Pb a Zn rúd Slovenskou banskou, spol. s r.o.,
Hodruša - Hámre v rokoch 2000 a 2001

Zdroj: HBÚ SR

Základné ukazovatele vývoja v ťažbe nerastných surovín v rokoch 1991 - 2001
Graf 154. Vývoj v ťažbe hnedého uhlia a lignitu

Graf 155. Vývoj v ťažbe ropy a gazolínu

Graf 156. Vývoj v ťažbe zemného plynu

Graf 157. Vývoj v ťažbe rúd

Zdroj: HBÚ SR
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 Vplyv ťažby nerastných surovín na životné
o
s
Ťažba nerastných surovín akoukoľvek formou a metódou
ke sa snezaobíde
ta bez zásahov do životného prostredia. Vplyv na
ve úpravárenský proces - najmä odpady z úpravne
životné prostredie však nemá len samotná ťažobná činnosť, ale
j raj následný
tak v tuhom, ako aj kvapalnom stave.
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K 31. 12. 2001 sa v SR evidovalo celkom 138 háld, z toho 109 u
háld
v dobývacích
priestoroch a 29 mimo dobývacích
b
t
l
n
priestorov, zaberajúcich celkom 255,6 ha územia. K tomu istému termínu
celkom 114 odkalísk, z toho
ik bolo evidovaných
éh ha. Spomínané
91 v dobývacích priestoroch a 23 mimo dobývacích priestorov - zaberajúcich
čísla dokumentujú
y 297,68
o
v
mierny nárast v absolútnom počte háld a odkalísk v porovnaní s rokom 2000, pričompsa mierne zvýšil aj plošný záber
ro alebo
ro ako podsádzka, resp. aj ako
týchto objektov. Z viacerých háld sa vhodná rúbanina využíva tak pre stavebné účely,
k
surovina využívaná pre zakladanie vyrúbaných priestorov.
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Energetika, plynárenstvo a teplárenstvo
 Energetika a teplárenstvo
Energetická náročnosť
Orientácia hospodárstva SR na energeticky náročné odvetvia priemyslu je jedným z dôvodov vysokej energetickej
náročnosti tvorby HDP v hospodárstve SR. Energeticky náročné odvetvia priemyslu majú v SR tradíciu a vzhľadom k ich
značnému podielu na celkovej produkcii a exporte sú nesporne stabilizujúcim aj limitujúcim prvkom.
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Strategický dokument Energetická politika SR, prijatý vládou SR v roku 2000, si kladie za cieľ pripraviť energetiku SR
na integráciu do vnútorného trhu EÚ, zabezpečiť zásobovanie krajiny energiou v rámci trvalo udržateľného rozvoja.
Ukazovateľ energetickej náročnosti (EN) je makroekonomický ukazovateľ charakterizujúci územnú alebo odvetvovú
energetickú bilanciu, vyjadruje sa ako podiel primárnych energetických zdrojov k hrubému domácemu produktu
(PEZ/HDP). Od vzniku SR má EN klesajúcu tendenciu. Náročnosť energetiky v SR v 90. rokoch poklesla približne
o jednu štvrtinu, stále je však 1,75-krát vyššia ako je priemer európskych krajín OECD. Dôvody vysokej EN sú
predovšetkým nízka hodnota tvorby HDP (v SR 1/10 na obyvateľa z priemeru EÚ), vysoký podiel priemyslu na tvorbe
HDP, vysoký podiel energeticky náročných odvetví, dlhodobo deformované ceny palív. Energetická náročnosť
hospodárstva SR je pomerne vysoká, po prepočte na paritu kúpnej sily (PPP) má SR najvyššiu EN spomedzi krajín V4.
Tabuľka 115. Energetická náročnosť SR

Graf 158. Náročnosť hospodárstva SR na spotrebu energie

Zdroj: ŠÚ SR

Graf 159. Energetická náročnosť tvorby HDP v SR

Zdroj: ŠÚ SR
Zdroj: ŠÚ SR
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Graf 160. Porovnania energetickej náročnosti vybraných štátov (1999)

Tabuľka 116. Dovozná závislosť SR na zdrojoch energie (TJ)

Zdroj: IEA
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*PEZ/HDP (toe/USD), PEZ/HDP - PPP (toe/USD)

Náročnosť na čerpanie energetických zdrojov

Bilancia palivovo-energetických zdrojov SR je veľmi nepriaznivá. Domáce zdroje fosílnych palív pokrývajú cca 10%
spotreby, zvyšok sa musí dovážať. Najvýznamnejším domácim zdrojom je len hnedé uhlie (HU) a lignit, pričom jeho
zachovanie ako zdroja si vyžaduje štátnu pomoc. Ťažba HU a lignitu predstavovala v roku 2001 približne 50% požiadaviek
vnútorného trhu. Využívanie obnoviteľných zdrojov (OZE) predstavuje naďalej iba 3% z celkovej spotreby PEZ.
V štruktúre tvorby prvotných energetických zdrojov v SR klesá podiel tuhých palív, narastá podiel plynných palív. Až
v roku 1997 bol podiel plynných palív najvyšší, dokonca vyšší ako podiel tuhých palív a tento náskok plynných palív pred
tuhými a kvapalnými stále rastie.
Tabuľka 117. Primárne energetické zdroje použité v SR podľa druhov palív (PJ)

Graf 161. Štruktúra primárnych energetických zdrojov vybraných štátov (1999)

Zdroj: OECD

Celkový inštalovaný výkon podniku Slovenské elektrárne,
a.s., v roku 2000 bol 6 999 MW, čo je 85% inštalovaného
výkonu v SR.

114

Zdroj: ŠÚ SR
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Výroba a spotreba elektrickej energie
V sektore elektroenergetiky v SR pôsobia 4 rozhodujúce spoločnosti zaoberajúce sa výrobou a distribúciou elektriny,
a to Slovenské elektrárne (SE), a.s., Bratislava ako dominantný výrobca elektriny, vlastník a prevádzkovateľ prenosovej
sústavy a tri rozvodné podniky realizujúce dodávku elektrickej energie pre celé územie SR: Západoslovenská energetika,
a.s., Bratislava (ZSE) - pre západoslovenský región, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (SSE) - pre stredoslovenský
región a Východoslovenská energetika a.s., Košice (VSE) - pre východoslovenský región.
Tabuľka 118. Inštalované výkony elektrární podľa druhu v SR (MW)

Zdroj: ŠÚ SR, MH SR
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Poznámka: vo výkone tepelných elektrární sú zahrnuté aj výkony plynných a spaľovacích agregátov
* suma je predbežná

Podiel jadrových elektrární na celkovom inštalovanom výkone v SR sa zmenil v roku 1998 a v roku 2000, kedy vzrástol
oproti predchádzajúcemu roku o 440 MW a oproti roku 1993 vzrástol o 880 MW. Celkovo od roku 1993 rastie celková
výška inštalovaného výkonu v SR.
Tabuľka 119. Obstaraná elektrická energia v energetickej sústave SR

Zdroj: SE, a.s.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k výraznejšiemu nárastu podielu jadrových elektrární na celkovom objeme
vyrobenej aj obstaranej elektrickej energie.
V roku 2000 celková vyrobená elektrina v energetickej sieti SR dosiahla hodnotu 30 877 GWh, vzhľadom na záporné
saldo vývozu bola spotreba elektriny nižšia.
Štruktúra výrobných zariadení, ako aj samotná výroba elektriny v SR je vo viacerých aspektoch porovnateľná
so štruktúrou a výrobou v krajinách s vyspelou ekonomikou, jej slabinou je však monopolizácia výroby u jedného výrobcu
(SE, a.s.).
Celková spotreba elektriny v roku 2000 dosiahla hodnotu 28 204 GWh, čo je nárast oproti roku 1999 o 354 GWh.
Pokrývanie spotreby bolo realizované výrobou na domácich zdrojoch a čiastočne importom elektriny pre zabezpečenie
vyrovnanej bilancie elektrizačnej sústavy SR, disponibilita domácich zdrojov umožnila umiestniť elektrinu na
zahraničnom trhu s dosiahnutím salda - 2 673 GWh (čistý export SR).
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Tabuľka 120. Dodaná elektrická energia v SR v roku 1998 - 2000

Zdroj: SE, a.s.
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Vývoj spotreby elektrickej energie odráža trendy
v hospodárstve. Na jej celkovej spotrebe sa okrem
miernejších zím prejavila aj stagnácia výrobných odvetví
a poľnohospodárstva. Medzi vývojom HDP a spotrebou
elektriny existuje výrazná korelácia. Spotreba elektriny
v domácnostiach výrazne zaostáva za priemerom v EÚ.

Graf 162. Spotreba elektriny na obyvateľa vo vybraných štátoch (1999)

Graf 163. Konečná spotreba energie v sektoroch hospodárstva

Zdroj: ŠÚ SR

Zdroj: IEA

V hospodárstve SR dominuje priemysel v spotrebe všetkých
druhov energie - pri relatívne nízkej spotrebe energie v sektore
domácností. Príčinou tohto stavu je vysoký podiel energeticky
náročných odvetví v priemysle. Konečná spotreba palív a
energie celkovo klesá.

 Plynárenstvo
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava (SPP) zabezpečuje nákup, distribúciu, prepravu a predaj zemného
plynu (ZP). V rámci spomínanej činnosti ako monopolný podnik v plynárenstve SR zodpovedá za tranzit cez územie SR,
vysokotlakový domáci prenos, pri využívaní strategických podzemných zásobníkov ZP spolupracuje SPP, a.s., Bratislava
so spoločnosťami Nafta, a.s., Gbely a Pozagas, a.s., Malacky. SR je druhým najväčším prepravcom ZP na svete, keď objem
prepravy predstavuje až 25% spotreby ZP v západnej Európe. Tranzitné služby cez územie SR pre tretie krajiny sú
v objeme viac než 80 mld. m3 ročne. Nezastupiteľnú úlohu pri zabezpečení plynárenskej sústavy SR majú podzemné
uskladňovacie kapacity na ZP so súčasným objemom cca 2,1 mld. m3.
Ku koncu roka 2001 dosiahla dĺžka prevádzkovaných vnútroštátnych plynárenských sietí 27 944 km, z toho dĺžka
diaľkovodných sietí predstavovala 6 094 km a distribučná sieť 21 850 km.
V roku 2001 SPP, a.s., Bratislava zabezpečoval dodávky ZP pre 1 372 778 odberateľov, čo je v porovnaní s rokom 2000
viac o 28 792 odberateľov. Kategóriou s najväčším nárastom je obyvateľstvo (domácnosti).

116

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Graf 164. Vývoj v nákupe a predaji zemného plynu v SR

Nákup zemného plynu sa v roku 2001 realizoval vo výške
7,2 mld. m3, z uvedeného objemu sa z Ruskej federácie
nakúpilo 7,1 mld. m3 a z tuzemskej ťažby od Nafty, a.s. Gbely
0,1 mld. m3.

Skladovanie zemného plynu je zabezpečené v podzemnom
zásobníku Láb I. - III. stavba a Láb IV. stavba. V súčasnosti sú
využívané aj kapacity podzemného zásobníka Dolné
Bojanovice v Českej republike - pričom celkový objem
uskladneného zemného plynu bol ku koncu roka 2001 1,0
mld. m3 ZP. K 1. januráru 2001 bol počiatočný stav zásob
v podzemných zásobníkoch 1,4 mld. m3 ZP.
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Zdroj: SPP, a.s.

 Vplyv energetiky, teplárenstva a plynárenstva na životné prostredie
Základné aspekty ochrany životného prostredia v oblasti energetiky sú nasledovné:

• opatrenia na zníženie emisií a základných znečisťujúcich látok, smerovanie k vyššiemu využitiu zemného plynu
• udržanie uvažovanej výroby elektriny z vodných a jadrových zdrojov pre dosiahnutie Kjotského cieľa
• stimulácia využívania obnoviteľných zdrojov

• reštrukturalizácia priemyslu, zintenzívnenie prieniku technológií s nižšou energetickou náročnosťou a vyšším
stupňom zhodnotenia produktov
• zvýšenie podielu spotreby palív s nižším obsahom uhlíka na jednotku energie (zámena palív)

Znečistenie ovzdušia z elektroenergetiky a teplárenstva

Palivovo-energetický sektor (výroba a rozvod elektriny, pary, teplej vody) je najväčším znečisťovateľom ovzdušia. Je
hlavným prispievateľom k emisiám oxidov síry, dusíka a tuhých znečisťujúcich látok. Energetika sa podieľa výraznou
mierou na produkcii emisií CO2, keďže jeho najväčším antropogénnym zdrojom je spaľovanie a transformácia fosílnych
palív.
Graf 165. Vývoj emisií ZZL z energetiky a vykurovaniav období 1996 - 2000

V roku 2000 odvetvie výroby a rozvodu elektriny,
pary a teplej vody vyprodukovalo 9 690 t TZL, 48 450 t
emisií SO2, 25 400 t NOx a 2 940 t CO. V zariadeniach
lokálneho vykurovania vysoko prevládajú emisie CO,
v roku 2000 to bolo 40 076 t. Najväčším zdrojom
antropogénnych emisií CO2 je energetika (výroba
a rozvod elektriny, pary a teplej vody), ktorá zodpovedá
v roku 2000 približne za 80% celkových emisií CO2
antropogénneho charakteru v SR, čo predstavuje 32
646 tis. t CO2 z energetiky.
*emisie z výroby a rozvodu elektriny, pary, teplej vody
**emisie z lokálneho vykurovania a zariadení na spaľovanie palív (0.2 - 5 MW)
Zdroj: SHMÚ
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Tabuľka 121. Vývoj emisií skleníkových plynov z energetiky (tis. ton)

* údaje o emisiách skleníkových plynov sú z výroby a rozvodu elektriny a tepla

Zdroj: SHMÚ
Graf 167. Náročnosť energetiky podľa CO2 - medzinárodné porovnanie
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Graf 166. Podiel emisií CO2 z energetiky* na emisiách CO2 (tis. ton)

*emisie z energetiky sú z výroby elektriny a tepla

Zdroj: OECD

Zdroj: SHMÚ

Sektor energetiky v roku 2000 prispieval k emisiám nemetánových
prchavých organických látok (NM VOC) podielom 0,26%.
Tabuľka 122. Emisie NM VOC (t)

Graf 168. Podiel emisií NM VOC z energetiky a vykurovania
na celkových emisiách NM VOC

Z hľadiska emisií perzistentných organických látok
(POP) si energetika udržiava relatívne stabilný trend, kým
absolútne množstvo emisií POP zo všetkých sektorov klesá
od roku 1990. Energetika má stále výrazný podiel na
emisiách POP v rámci všetkých sektorov. V roku 2000
sektor energetiky vyprodukoval 16,738 kg PCB, 4,226 kg
PAH a 4,649 g PCDD/PCDF. Výraznejšou mierou ako
energetika sa na emisiách POP podieľajú spaľovacie
procesy (vykurovanie obchodu, služieb a domácností).

Zdroj: SHMÚ
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Tabuľka 123. Emisie POP z energetiky a vykurovania

Zdroj: SHMÚ
Graf 170. Podiel emisií PAH z energetiky a vykurovania na celkových
emisiách PAH v roku 2000

Sp
Sl rá
ov va
en o
sk st
ej av
re e ž
pu iv
bl otn
ik é
y ho
v
ro pr
ku ost
20 red
01 ia

Graf 169. Podiel emisií PCB a PCDD/PCDF z energetiky
a vykurovania na celkových emisiách v roku 2000

Zdroj: SHMÚ

* energetika zahŕňa systémovú a komunálnu energetiku, spaľovacie
procesy zahŕňajú vykurovanie obchodu, služieb, domácností

Zdroj: SHMÚ

* energetika zahŕňa systémovú a komunálnu energetiku, spaľovacie
procesy zahŕňajú vykurovanie obchodu, služieb, domácností

Odpadové vody z elektroenergetiky a plynárenstva

Odpadové vody vznikajúce pri výrobe elektriny sú najmä vody z chladiacich procesov a dopravy popola na odkaliská,
v menšej miere vody z ostatných technológií.
Tabuľka 124. Emisie ťažkých kovov v sektore energetiky (t)

Zdroj: SHMÚ

* energetika zahŕňa systémovú a komunálnu energetiku

Tabuľka 125. Spotreba technologickej vody a vypúšťané odpadové vody v SE, a.s., Bratislava (tis. m3)

Zdroj: SE, a.s.
Tabuľka 126. Vypúšťané odpadové vody v SPP, a.s., Bratislava (tis. m3)

Zdroj: SPP, a.s.
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Doprava
 Štruktúra dopravy a jej podiel na tvorbe HDP
Do odvetvia dopravy patria organizácie s prevažujúcou dopravnou činnosťou, vykonávajúce služby v železničnej,
cestnej, vodnej, leteckej a potrubnej doprave a vedľajšie pomocné činnosti v doprave. Do odvetvia nie je zahrnutá závodná
doprava vykonávaná pre cudzie a pre vlastné potreby v podnikoch, ktoré sú svojou hlavnou činnosťou zaradené do iných
odvetví hospodárstva SR (neverejná doprava). Odvetvie dopravy sa na tvorbe HDP v roku 2000 podieľalo 7,5%.
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Tabuľka 127. Podiel dopravy na tvorbe HDP (%)

Poznámka: Analytický rámec publikovaných údajov národných účtov je založený na metodike ESNÚ „Európsky systém
národných a regionálnych účtov ESA 1995“.

 Dopravná infraštruktúra

Zdroj: ŠÚ SR

Cestnú sieť SR v roku 2001 tvorilo 17 735 km ciest a diaľnic, z čoho diaľnice predstavovali 296 km. Dĺžka
železničných tratí bola 3 665 km, z toho elektrifikovaných bolo 1 535 km. Dĺžka splavných tokov zostala nezmenená
na hodnote 172 km a dĺžka kanálov dosahovala 38,45 km.
Tabuľka 128. Základné údaje o dopravnej sieti (km)
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Zdroj: ŠÚ SR
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Graf 171. Porovnanie hustoty cestnej siete vo vybraných štátoch
(km/1 000 km2)

Graf 172. Porovnanie hustoty cestnej siete vo vybraných štátoch
(km/1 mil. obyvateľov)

Zdroj: MDPaT SR
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Zdroj: MDPaT SR
Graf 173. Porovnanie hustoty železničnej siete vo vybraných štátoch
(km/1 000 km2)

Graf 174. Porovnanie hustoty železničnej siete vo vybraných štátoch
(km/1 mil. obyvateľov)

Zdroj: MDPaT SR

 Počty vozidiel

Zdroj: MDPaT SR

Z hľadiska vplyvov dopravy na životné prostredie je okrem pozitívneho trendu v poklese prírastku vozidlového parku
osobných vozidiel ďalším pozitívom stále rastúci vplyv generačne nových vozidiel s výrazne environmentálnejšími
parametrami, vybavených trojcestným riadeným katalyzátorom.
Nepriaznivá je situácia v technickej základni pravidelnej osobnej cestnej dopravy, kde je vozidlový park už na 80%
odpísaný a pre nedostatok finančných zdrojov nie je zabezpečená ani jeho jednoduchá obnova.
Kapacita vozového parku železničnej dopravy presahuje prevádzkové potreby železnice. Vážnym problémom vozového
parku železničnej dopravy je jeho technická a morálna zastaranosť, ktorú vykazuje viac ako 70 % vozidiel.
Tabuľka 129. Počet motorových vozidiel v cestnej doprave (ks)

1

v rokoch 1993-1996 zahrnuté medzi špeciálne vozidlá, od roku 1997 novozakúpené sledované samostatne
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Zdroj: ŠÚ SR
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Tabuľka 130. Stavy vozového parku v železničnej doprave (ks)

Zdroj: VÚD

* údaje za rok 2001 sú predbežné
Graf 175. Vývoj v počte vozidiel v cestnej doprave (ks)
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Graf 176. Vývoj v počte vozidiel v železničnej doprave (ks)

Zdroj: ŠÚ SR

 Preprava osôb a tovaru

Zdroj: VÚD

V cestnej doprave v preprave osôb pokračoval dlhodobý trend poklesu počtu prepravených osôb, ako aj celkových
výkonov. Obdobný trend poklesu bol zaznamenaný aj u ostatných druhov dopráv s výnimkou leteckej dopravy, kde bol
v roku 2001 zaznamenaný nárast výkonov.
V preprave tovaru verejnou cestnou dopravou, rovnako ako vodnou dopravou, po poklese ukazovateľov v roku 1998 bol
v roku 1999 zaznamenaný nárast objemu prepraveného tovaru. Tento trend sa v roku 2001 nepotvrdil a preprava tovaru
verejnou cestnou a vodnou dopravou mierne poklesla.
Pozitívny trend nárastu objemu prepravovaného tovaru a výkonov bol zaznamenaný v roku 2000 v železničnej doprave.
Narastajúci trend sa však v roku 2001 nepotvrdil a objem prepravovaného tovaru ako aj výkonov mierne poklesol.
Transpetrol a. s. je od januára 1993 monopolným prepravcom ropy v SR Celková dĺžka potrubí ropovodu je 1 000 km
a skladá sa z potrubí DN 400, 500 a 700. Maximálne množstvo ropy (12 244 tis. t) bolo prepravené v roku 1995. Od tohto
obdobia je zaznamenaný neustály pokles v preprave ropy v SR.
Tabuľka 131. Vývoj prepravy osôb a tovaru

Zdroj: ŠÚ SR
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Graf 177. Prepravný výkon osobnej dopravy (mil.osobokm)

Graf 178. Prepravný výkon osobnej dopravy (mil.osobokm)

Zdroj: ŠÚ SR

Zdroj: ŠÚ SR

Graf 180. Prepravný výkon nákladnej dopravy (mil.tkm)
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Graf 179. Prepravný výkon nákladnej dopravy (mil.tkm)

Zdroj: ŠÚ SR

Zdroj: ŠÚ SR

Prepravná náročnosť osobnej aj nákladnej dopravy v SR sa znižuje. Kým v osobnej doprave v roku 1993 bolo
potrebné prepraviť 3 121,27 osôb na 1 mil. Sk HDP, tak v roku 2000 to bolo len 1 619,12 osôb na 1 mil. Sk HDP.
V oblasti prepravných výkonov osobnej dopravy sa prepravná náročnosť znížila v roku 2000 oproti roku 1993 zo 43,86
oskm/1 000 Sk HDP na 20,15 oskm/1 000 Sk HDP.
V nákladnej doprave v roku 1993 bolo potrebné prepraviť 397,25 t na 1 mil. Sk HDP. V roku 2000 to bolo len 339,99 t
na 1 mil. Sk HDP. V oblasti prepravných výkonov nákladnej dopravy sa prepravná náročnosť znížila v roku 2000 oproti
roku 1993 zo 47,47 tkm/1 000 Sk HDP na 42,55 tkm/1 000 Sk HDP.
 Mestská hromadná doprava
Mestská hromadná doprava (MHD) je zabezpečovaná podnikmi MHD v Bratislave, Košiciach, Prešove, Banskej
Bystrici a Žiline. V ostatných mestách SR MHD zabezpečujú podniky cestnej osobnej dopravy resp. súkromníci. Takto
prevádzkovaná doprava nie je vedená ako MHD.
Graf 181. Počet prepravených osôb MHD v rokoch 1993 až 2001 a porovnanie tohto objemu prepravy s objemom dosiahnutým v roku 1993 (tis.)

Zdroj: ŠÚ SR
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Za časové obdobie 8 rokov (1993-2001) nastal v dopravných podnikoch až 26,4 % pokles v počte prepravených osôb.
Mierny nárast nastal v porovnaní s rokom 1993 len v roku 1996-3,3 % a v roku 1997-0,3 %. Počas sledovaného obdobia si
popredné miesto v preprave osôb zachováva autobusová doprava (56% v roku 1993 a 59% v roku 2001), ďalej nasleduje
električková doprava (36% v roku 1993 a 26% v roku 2001) a trolejbusová doprava (8% v roku 1993 a 14% v roku 2001).
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Tabuľka 132. Ukazovatele MHD

Graf 182. Výkony MHD v počte prepravených osôb podľa kategórií vozidiel

Zdroj: ŠÚ SR

Graf 183. Výkony MHD v miestových kilometroch podľa kategórií vozidiel

Zdroj: ŠÚ SR

Zdroj: ŠÚ SR

 Náročnosť dopravy na čerpanie zdrojov
Oproti predchádzajúcemu roku bola zaznamenaná stabilizácia spotreby automobilových benzínov a pokles spotreby
motorovej nafty (zavedenie dovoznej prirážky, zvýšenie dane z uhľovodíkových palív, opakované zvýšenia cien pohonných
hmôt, zvýšenie cestnej dane). Najvyššia spotreba nafty bola zaznamenaná v roku 1999 a najvyššia spotreba benzínu v roku
1990. Najvyššia spotreba plynných palív bola zaznamenaná v roku 1999, čo súvisí s postupným rozvojom a rozširujúcou
sa sieťou plniacich plynových staníc. Naďalej však pretrváva negatívny vplyv rastu environmentálne najnepriaznivejšej
individuálnej automobilovej dopravy so stále sa zvyšujúcim parkom vozidiel a ich výkonov. Spotreba pohonných látok je
pozitívne tlmená výraznejším uplatňovaním generačne nových, environmentálne a energeticky vhodnejších vozidiel.
Tabuľka 133. Vývoj spotreby palív v cestnej doprave v rokoch 1990-1999

Zdroj: VÚD
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Graf 184. Vývoj celkovej spotreby palív v cestnej doprave

Zdroj: VÚD

 Spotreba elektrickej energie, motorovej a vykurovacej nafty železničnou dopravou
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Spotreba elektrickej energie zahŕňa trakčnú spotrebu hnacích vozidiel a netrakčnú spotrebu hlavne na osvetlenie
a vykurovanie prevádzkových priestorov.
Z hľadiska vývoja spotreby elektrickej energie od roku 1990 možno konštatovať (s výnimkou roku 1995) pokles celkovej
spotreby.
Prehľad spotreby motorovej a vykurovacej nafty obsahuje trakčnú spotrebu hnacími vozidlami a spotrebu nafty na
vykurovanie.
Trend celkovej spotreby motorovej nafty je obdobný ako u spotreby elektrickej energie.
Graf 185. Vývoj v spotrebe elektrickej energie v železničnej doprave (kWh)

Graf 186. Vývoj v spotrebe motorovej nafty v železničnej doprave (t)

Zdroj: VÚD
Zdroj: VÚD

 Vplyv dopravy na životné prostredie
Odvetvie dopravy ako celok pôsobí negatívne na všetky zložky životného prostredia (ovzdušie, voda, pôda, fauna a
flóra). Najviac postihované je však ovzdušie a to vplyvom spaľovania uhľovodíkových palív v spaľovacích motoroch
dopravných prostriedkov. V spaľovacom procese dochádza k tvorbe toxických alebo karcinogénnych látok (VOC, CO,
NOx, SO2, TZL, ťažké kovy) a látok, ktoré sa podieľajú na otepľovaní atmosféry Zeme (CO2, N2O, CH4).

Emisie z dopravnej prevádzky
Vývoj produkcie emisií v cestnej doprave je v posledných troch rokoch, vrátane roka 2000, ovplyvňovaný dvomi
zásadnými faktormi. Negatívny vplyv rýchleho rastu environmentálne nepriaznivej cestnej dopravy, predovšetkým
najnepriaznivejšej individuálnej automobilovej dopravy, jej zvyšujúcimi sa výkonmi a spotreby pohonných látok, ktorý tlmí
uplatňovanie generačne nových, environmentálne a energeticky vhodnejších vozidiel.
V roku 2000 bol oproti predchádzajúcemu roku zaznamenaný pokles u všetkých bilancovaných znečisťujúcich látok.
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Tabuľka 134. Vývoj základných znečisťujúcich látok z dopravnej
prevádzky v rokoch 1990-2000

Graf 187. Vývoj emisií CO z dopravnej prevádzky v porovnaní
s celkovými emisiami CO

Zdroj: SHMÚ
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Poznámka: Celková ročná produkcia emisií zahrňuje z leteckej dopravy
iba emisie miestneho znečistenia letísk (z LTO cyklov) bez emisií na
Zdroj: SHMÚ
letových cestách

Graf 188. Vývoj emisií NOx z dopravnej prevádzky v porovnaní
s celkovými emisiami NOx

Graf 189. Vývoj emisií NM VOC z dopravnej prevádzky v porovnaní
s celkovými emisiami NM VOC

Zdroj: SHMÚ

Zdroj: SHMÚ

Graf 191. Vývoj emisií TZL z dopravnej prevádzky v porovnaní
s celkovými emisiami TZL

Graf 190. Vývoj emisií SO2 z dopravnej prevádzky v porovnaní
s celkovými emisiami SO2

Zdroj: SHMÚ
Zdroj: SHMÚ
Tabuľka 135. Vývoj emisií POP z dopravnej prevádzky v rokoch 1990-2000

Zdroj: SHMÚ
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Zdroj: MV SR
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Tabuľka 136. Vývoj dopravnej nehodovosti v rokoch 1990-2000

Podiel dopravy na emisiách ťažkých kovov je uvedený v kapitole „Ovzdušie“ a je cca 8%, pričom najväčší podiel na
emisiách ťažkých kovov v roku 2000 mala meď-19,65%, nikel-11,66% a zinok-9,19%. U ostatných ťažkých kovov došlo
oproti predchádzajúcemu roku k poklesu hodnôt nameraných emisií.

Tuhé znečisťujúce látky sa na celkových emisiách v roku 2000 podieľali 5,30% a emisie SO2 0,71%. Podiel dopravy na
emisiách skleníkových plynov je približne 10%, pričom najvýznamnejší je cca 10% podiel CO2.

Z hľadiska podielu dopravy na celkových emisiách bilancovaných znečisťujúcich látok za rok 2000 je významný 39,44%
podiel dopravy na emisiách CO, 35,73% podiel NOx a 28,01% podiel NM VOC.
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Zdroj: OECD

V roku 2001 zostal podiel poľnohospodárstva na tvorbe HDP na úrovni roku 2000. Zvýšil sa podiel poľnohospodárstva
na obstaraných investíciách a na tvorbe pridanej hodnoty. Napriek tomu SR patrí medzi krajiny s najnižšou pridanou
hodnotou na hektár poľnohospodárskej pôdy, Graf 192. Porovnania podielu poľnohospodárstva na HDP vo vybraných štátoch (1999)
čo významnou mierou ovplyvnili rozdiely v
úrovni cien a v dynamike vývoja cenových
nožníc medzi vstupmi a výstupmi v jednotlivých
krajinách, ale aj úroveň produkčných
parametrov poľnohospodárskej výroby. Podiel
dotácií do agropotravinárstva z HDP sa
medziročne nezmenil, pritom SR malo v roku
2001 v rámci krajín V4 najnižšiu podporu
v prepočte na hektár poľnohospodárskej pôdy.

 Podiel poľnohospodárstva na tvorbe HDP

Poľnohospodárstvo
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 Štruktúra poľnohospodárskeho pôdneho fondu
V roku 2001 predstavoval celkový pokles výmery poľnohospodárskej pôdy 1 259 ha v porovnaní s rokom 2000. Úbytok
poľnohospodárskej pôdy najviac ovplyvnilo zalesňovanie (435 ha) a občianska a bytová výstavba (248 ha). Podobne ako
v predchádzajúcich rokoch bol zaznamenaný pokles výmery ornej pôdy a prírastok trvalých trávnych porastov. Výmery
špeciálnych kultúr ako vinice, chmeľnice a záhrady takisto zaznamenali mierny pokles. Z ornej pôdy prešlo do trvalých
trávnatých porastov 12 113 ha a do ostatnej poľnohospodárskej pôdy 280 ha a na druhej strane odlesnením lesných
pozemkov pribudlo 140 ha poľnohospodárskej pôdy a z nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov pribudlo 555 ha.
Percento zornenia sa za posledných 10 rokov znížilo z 61,5 % na 59,43 %, čiže o 2,07 %.
Tabuľka 137. Štruktúra poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) k 31.12.2001

Vývoj štruktúry poľnohospodárskeho pôdneho fondu
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Graf 193. Rok 1970

Zdroj: ÚGKK SR

Graf 196. Porovnania výmery ornej pôdy na jedného obyvateľa vo vybraných štátoch

Graf 194. Rok 1990

Graf 195. Rok 2001

Zdroj: VÚPOP

Za posledných desať rokov sa výmera ornej pôdy na jedného obyvateľa
po počiatočnom miernom poklese udržiava zhruba na rovnakej hodnote.
V roku 1970 predstavovala táto hodnota 0,37 ha ornej pôdy na jedného
obyvateľa, v roku 1990 to bolo 0,28 ha a v roku 2001 0,27 ha.

Zdroj: ÚGKK SR

V rastlinnej výrobe v porovnaní s rokom 2000 nastali výraznejšie zmeny
zberových plôch len u strukovín a zeleniny (pokles výmery osiatych plôch)
a u olejnín (mierny nárast).

Graf 197. Vývoj zberových plôch vybraných plodín (tis. ha)

Zdroj: ŠÚ SR, MP SR
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 Spotreba priemyselných hnojív
Spotreba priemyselných hnojív v roku 2001 sa v porovnaní s rokom 2000 zvýšila a dosiahla 51,5 kg čistých živín na
hektár poľnohospodárskej pôdy. Priemyselnými hnojivami sa v roku 2000 hnojilo v priemere iba na 79,1 % ornej pôdy.
Tabuľka 138. Spotreba NPK na 1 ha poľnohospodárskej pôdy (kg čistých živín)

Zdroj: MP SR, ÚKSÚP
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Tabuľka 139. Porovnanie spotreby hnojív za roky 2000 a 2001 (t čistých živín)

Zdroj: MP SR, ÚKSÚP

Graf 198. Porovnanie spotreby NPK na hektár poľnohospodárskej pôdy vo vybraných štátoch (1997)

Zdroj: OECD

 Spotreba pesticídov

Spotreba pesticídov sa v roku 2001 zvýšila o 2,9 %. Spolu sa aplikovalo 3 443,9 ton prípravkov na ochranu rastlín,
z toho 178,4 ton insekticídov, 2 144,1 ton herbicídov, 536,5 ton fungicídov a 584,9 ton ostatných prípravkov. Údaj vhodný
pre porovnávanie je spotreba pesticídov v kg na hektár poľnohospodárskej pôdy.
Graf 199. Vývoj spotreby pesticídov podľa skupín (t)
Graf 200. Porovnanie spotreby pesticídov vo vybraných štátoch

Zdroj: OECD
Zdroj: MP SR
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 Ekologizácia poľnohospodárstva
Vzhľadom na výrazný vplyv poľnohospodárstva na ekologickú stabilitu a autoregulačné schopnosti ekosystémov je
nevyhnutné zabezpečiť ekologizáciu hospodárenia v krajine.
Ekologické poľnohospodárstvo možno definovať ako vyvážený agroekosystém trvalého charakteru, ktorý je založený
predovšetkým na miestnych a obnoviteľných zdrojoch.
Konvenčné hospodárstvo je spôsob poľnohospodárskej výroby, pri ktorom sa používajú aj iné postupy, ako sú uvedené
v definovaní ekologickej poľnohospodárskej výroby.
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Ekologická poľnohospodárska výroba je taká výroba rastlín, v ktorej sa používajú osobitné osevné postupy, zelené
hnojenie, hnojenie organickými hnojivami, povolenými prírodnými anorganickými hnojivami, mechanické, fyzikálne
a biologické metódy na ochranu rastlín; ako aj chov hospodárskych zvierat, pre ktoré sa používajú výlučne krmivá
pochádzajúce z ekologickej rastlinnej výroby a ktorým sa súčasne venuje osobitná veterinárna starostlivosť. Ekologický
výrobca je fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti na výrobu a spracovanie
bioproduktov alebo biopotravín.
Konverzia v ekologickej poľnohospodárskej výrobe je obdobie, v priebehu ktorého sa uskutočňuje prechod z konvenčného hospodárenia na ekologickú poľnohospodársku výrobu. Počas obdobia konverzie sa vykonávajú aj rozbory pôd
a poľnohospodárskej produkcie na obsah cudzorodých látok, najmä ťažkých kovov.
V roku 1995 bola spracovaná a vládou Slovenskej republiky schválená Koncepcia ekologického poľnohospodárstva na
Slovensku. Tento zásadný dokument určil základné smerovanie ekologického poľnohospodárstva v SR v horizonte do
roku 2010 a prijal súbor opatrení na jeho realizáciu. Zásadná zmena v právnom výkone ekologického poľnohospodárstva
nastala v roku 1998 keď bol prijatý zákon NR SR č. 224/1998 Z.z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín.
Ku koncu roka 2001 je v systéme ekologického poľnohospodárstva v SR evidovaných 81 subjektov hospodáriacich na
výmere 58 706 ha poľnohospodárskej pôdy. Z tejto výmery je 20 794 ha ornej pôdy a 37 782 ha trvalých trávnych
porastov. V porovnaní s rokom 1991 je to zvýšenie počtu subjektov v ekologickom poľnohospodárstve z 38 na 81 v roku
2001 a zvýšenie podielu výmery poľnohospodárskej pôdy v ekologickom poľnohospodárstve z 0,59 % na 2,4 % v roku 2001.
 Hydromeliorácie

V roku 2001 predstavovala výmera zavlažovaných území 290 557 ha. Výmera území, na ktorých sú vybudované závlahy
v roku 2001 predstavovala 315 195 ha a výmera území s vybudovaným odvodnením bola 458 500 ha.
 Náročnosť poľnohospodárstva na čerpanie zdrojov
V oblasti náročnosti poľnohopodárstva na čerpanie energetických zdrojov možno hovoriť o trende mierneho poklesu
spotreby väčšiny druhov palív a elektrickej energie.
Tabuľka 140. Spotreba vybraných druhov palív v pôdohospodárstve (t)

Zdroj: ŠÚ SR

V roku 2001 v porovnaní s rokom 2000 nastal pokles objemu povrchovej i podzemnej vody použitej
v poľnohospodárstve, či pre účely závlah, alebo v živočíšnej a rastlinnej výrobe a v ostatnom poľnohospodárstve.
K tomuto poklesu došlo napriek tomu, že v živočíšnej výrobe bol vývoj počtu hospodárskych zvierat priaznivejší ako
v predchádzajúcich rokoch. Zvýšil sa počet kráv, oviec a hydiny, zastavil sa pokles počtu prasníc a spomalil úbytok stavov
výkrmového hovädzieho dobytka a ošípaných.
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Tabuľka 141. Využívanie povrchovej a podzemnej vody v poľnohospodárstve

Zdroj: SHMÚ
Graf 202. Vývoj využívania podzemnej vody v poľnohospodárstve
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Graf 201. Vývoj využívania povrchovej vody v poľnohospodárstve

Zdroj: SHMÚ

* závlahy a ostatné poľnohospodárstvo spolu

Zdroj: SHMÚ

 Vplyv poľnohospodárstva na životné prostredie

V roku 2000 sa z poľnohospodárskej činnosti emitovalo 62,5 tis. ton metánu a 8,7 tis. ton N2O. Celkový podiel
poľnohospodárstva na bilancii skleníkových plynov predstavoval v roku 2000 8 %. Za obdobie posledných desiatich
rokov bol zaznamenaný trvalý pokles emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva.
Graf 203. Vývoj emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva podľa druhu činnosti

Zdroj: SHMÚ
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Graf 204. Vývoj emisií skleníkových plynov z poľnohospodárskej činnosti - CO2
equivalent (tis.t)

Graf 205. Podiel pôdohospodárstva na celkovom objeme
vyprodukovaných odpadov
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Zdroj: SHMÚ

Zdroj: SAŽP

Ďaľšou zo zložiek životného prostredia negatívne ovplyvňovanou poľnohospodárskou výrobou je voda. Aj keď
z hľadiska celkového množstva vypúšťaných odpadových vôd z poľnohospodárstva došlo v období rokov 1994 - 1999
k miernemu zníženiu celkového objemu odpadových vôd, tento trend bol prerušený v roku 2000 prudkým nárastom
celkového objemu (čistených i nečistených) vypúšťaných odpadových vôd (o 180% v porovnaní s rokom 1999).
Pozitívny trend vo vypúšťanom znečistení čistených odpadových vôd je pozorovaný len od roku 1997. Negatívna
tendencia je naopak zaznamenaná v oblasti produkovaného znečistenia nečistených odpadových vôd z poľnohospodárstva.
Tabuľka 142. Vypúšťané množstvo odpadových vôd súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou v roku 2000

Zdroj: SHMÚ

V roku 2001 sa z poľnohospodárstva a lesníctva spolu vyprodukovalo celkom 4 654 632,44 t odpadov, z toho
287 654,41 t ostatných odpadov, 4 329 027,66 t zvláštnych odpadov a 37 950,36 t nebezpečných odpadov.

Foto: J. Klinda
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Lesné hospodárstvo
 Podiel lesného hospodárstva na tvorbe HDP
Lesné hospodárstvo sa v roku 2001 podieľalo na tvorbe HDP 0,54 %, čo je pokles oproti predchádzajúcemu roku o dve stotiny.
 Štruktúra lesného pôdneho fondu
SR patrí medzi európske krajiny s najvyššou lesnatosťou. Lesný pôdny fond v roku 2001 v SR predstavoval 40,83 %
(2 002 130 ha) z celkovej výmery štátu.
V porovnaní s rokom 2000 to predstavuje nárast o 877 ha. Porastová pôda (pôda, na ktorej je plánovaná plná produkcia
dreva a bežné plnenie ostatných funkcií lesov) v roku 2001 tvorila cca 96 % (1 927 388 ha) z celkovej rozlohy lesných
pozemkov. V prepočte na počet obyvateľov to predstavuje 3,72 km2 na 1 000 obyvateľov.
Graf 207. Porovnanie lesnatosti vybraných štátov
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Graf 206. Vývoj plôch lesných pozemkov a lesných pozemkov
pripadajúcich na 1 000 obyvateľov

Zdroj: MP SR

Zdroj: Forest Resources of Europe, UN, 2000

Štátne organizácie LH majú v užívaní (vrátane neznámeho vlastníctva) 1 171 575 ha, čo je viac o 355 232 ha, ako je
vo vlastníctve štátu (18 %), resp. o 247 386 ha, ak odrátame výmeru neznámych vlastníkov (13 %).
Graf 208. Štruktúra vlastníctva a užívania porastovej pôdy v roku 2001

Zdroj: MP SR

Členenie lesov na jednotlivé kategórie vychádza z prevažujúcich funkcií lesov a režimu ich obhospodarovania.
Zastúpenie porastových typov vyjadruje stav drevinového zloženia lesov i z hľadiska zmiešania a kombinácie drevín a ich
priestorového rozmiestnenia.
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Tabuľka 143. Plošné zastúpenie kategórie lesov SR k 31. 12. 2001

Tabuľka 144. Zastúpenie hospodárskych súborov porastových typov
v lesoch k 31. 12. 2001

Graf 209. Štruktúra funkčných typov v hospodárskych lesoch

Sp
Sl rá
ov va
en o
sk st
ej av
re e ž
pu iv
bl otn
ik é
y ho
v
ro pr
ku ost
20 red
01 ia

Zdroj: MP SR

Zdroj: MP SR

 Druhové a vekové zloženie lesov

Z druhového zloženia lesov pretrváva priaznivý podiel
listnatých drevín (58,2 %) oproti ihličnatým drevinám (41,8 %).
Tabuľka 145. Podiel plošného zastúpenia drevín v lesoch v roku 2000

Graf 210. Vývoj vekovej štruktúry lesov

Zdroj: MP SR

Zdroj: MP SR
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 Lesná dopravná sieť
Dopravnú prístupnosť lesných porastov zabezpečuje lesná cestná sieť. Jej stav je nevyhovujúci z hľadiska hustoty, ale aj
technických parametrov. Dĺžka odvozných lesných ciest a zvážnic v roku 2001 bola 37 049 km. Celková hustota lesnej
dopravnej siete sa za posledných 10 rokov prakticky nezmenila a v roku 2001 dosiahla hodnotu 18,54 m.ha-1.

 Zalesňovanie a porastové zásoby dreva
V roku 2001 sa zalesnilo 15 077 ha, z toho 3 023 ha prirodzenou obnovou. Táto výmera predstavuje 20 % podiel
prirodzenej obnovy z celkového zalesnenia.
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Porastové zásoby dreva v roku 2001 dosiahli 415,6 mil. m3 hrubiny bez kôry, pričom priemerná zásoba dreva na hektár
dosiahla 217 m3. Vývoj porastových zásob dreva znázorňuje nasledujúci graf. Na pretrvávajúce zvyšovanie zásob dreva má
rozhodujúci vplyv existujúce vekové zloženie lesov SR s nadnormálne vysokým zastúpením najprírastkovejších stredných
vekových stupňov a s nižším než normálnym zastúpením rubných porastov.
Tabuľka 146. Celková porastová zásoba dreva, produkcia guľatiny
a palivového dreva k 31. 12. 2001

Graf 211. Trend v celkovej porastovej zásobe

Zdroj: MP SR

Zdroj: MP SR

 Ťažba dreva

V porovnaní s rokom 2000 bol celkový objem ťažieb v roku 2001
len mierne vyšší (o 5 tis. m3). Vysoký je objem náhodných ťažieb,
ktorý predstavoval podiel 39,5 % z celkového objemu ťažieb, i keď
poklesol oproti roku 2000 o 9 %.

Graf 212. Vývoj podielu náhodnej ťažby dreva z celkového objemu v lesoch

Tabuľka 147. Celkový objem ťažieb a náhodné ťažby v roku 2001 (tis. m3)

Zdroj: MP SR

Zdroj: MP SR

Tabuľka 148. Porovnania využívania lesných zdrojov vo vybraných štátoch

Zdroj: OECD
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 Škodlivé činitele a zdravotný stav lesov
Abiotické škodlivé činitele
V rámci škôd spôsobených abiotickými škodlivými činiteľmi sa v roku 2001 spracovalo 1,66 mil. m3 kalamitnej hmoty.
Graf 213. Vývoj škôd spôsobených abiotickými činiteľmi
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Tabuľka 149. Poškodenie lesa imisiami k 31.12.2001 (ha)

Zdroj: MP SR

Zdroj: MP SR

Biotické škodlivé činitele

Z biotických škodlivých činiteľov lesných porastov má najväčší podiel
na náhodných ťažbách podkôrny a drevokazný hmyz, listožravý a cicavý
hmyz, hniloby a tracheomykózy a poľovná zver.

Tabuľka 150. Rozsah škôd spôsobených biotickými škodlivými činiteľmi
v roku 2001 (tis. m3)

Zdroj: LVÚ

Monitorovanie a hodnotenie zdravotného stavu lesov
Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene v rámci ČMS Lesy v roku 2001 zabezpečil už 15. monotorovací cyklus a hodnotil
výsledky získané z národnej monitorovacej siete, ktorá je od roku 1988 súčasťou európskej monitorovacej siete v rámci
programu UN/ECE ICP Forests.
Nasledujúca tabuľka udáva zastúpenie ihličnatých, listnatých a všetkých drevín v jednotlivých stupňoch poškodenia od
začiatku vykonávania monitoringu v roku 1987 po rok 2001 v SR. Pre posúdenie zhoršovania, resp. zlepšovania
zdravotného stavu lesov je rozhodujúci podiel stromov v stupňoch poškodenia 2 - 4. Za najkritickejší možno považovať
rok 1989, kedy do stupňov poškodenia 2 - 4 bolo zaradených až 49 % stromov. Ale už o dva roky, v roku 1991, došlo
k výraznému zlepšeniu (iba 28 % stromov v stupni poškodenia 2 - 4). Od tohto roku sa zdravotný stav lesov postupne
zhoršoval až do roku 1994. Rok 1995 nevykázal žiadne výraznejšie zmeny oproti roku 1994. Väčšia defoliácia drevín ako
v týchto dvoch rokoch bola pozorovaná iba v už spomínanom roku 1989. Roky 1996 - 2000 patria k rokom s najlepším
zdravotným stavom drevín a v roku 2000 bol zaznamenaný najnižší podiel poškodených stromov (23 %) od začiatku
monitoringu. V roku 2001 došlo k zhoršeniu zdravotného stavu hlavne listnatých drevín (31 %).
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Tabuľka 151. Výsledky monitoringu zdravotného stavu lesov za roky 1987 - 2001

Slovný popis stupňov poškodenia hodnotených stromov :
0 - odlistenie stromov v rozsahu 0 - 10 % bez defoliácie (stromy zdravé)
1 - odlistenie stromov v rozsahu 11 - 25 % slabo defoliované (stromy slabo poškodené)
2 - odlistenie stromov v rozsahu 26 - 60 % stredne defoliované (stromy stredne poškodené)
3 - odlistenie stromov v rozsahu 61 - 99 % silne defoliované (stromy silno poškodené)
4 - odlistenie stromov v rozsahu
100 % odumierajúce a mŕtve

Zdroj: LVÚ

Na základe výsledkov hodnotenia stavu koruny od roku 1987 doteraz možno konštatovať:
• z celkového počtu 4 241 sledovaných stromov v roku 2001 bolo 31,7 % stromov hodnotených ako poškodené, t.j.
mali defoliáciu väčšiu ako 25 % (stup. defoliácie 2 až 4). Horšia situácia je u ihličnatých stromov, kde poškodených
je 38,7 %, pri listnatých 26,9 % stromov. V roku 2001 došlo k veľkému nárastu podielu listnatých stromov
s defoliáciou nad 25 % (už spomenutých 26,9 % oproti 13,9 % v roku 2000),
• priemerná defoliácia všetkých drevín spolu je 23,9 %, ihličnatých 26,3 %, listnatých 22,3 %,
• po rokoch 1997-2000, kedy bolo pozorované zlepšovanie zdravotného stavu lesov a v roku 2000 bol zaznamenaný
najlepší zdravotný stav lesov Slovenska od začiatku monitoringu, došlo v roku 2001 k zhoršeniu zdravotného stavu,
• zdravotný stav listnatých lesov je stabilizovaný. Je preukázaná štatistická významnosť trendu zlepšovania pre
kategóriu ihličnatých drevín a všetky dreviny spolu. Príčinou najväčších výkyvov v jednotlivých rokoch sú klimatické
faktory a u niektorých drevín (hlavne duba) prítomnosť listožravého hmyzu. Výrazný vplyv na zhoršenie
zdravotného stavu listnatých drevín v roku 2001 mala silná plodivosť hraba a buka,
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* - výška devízových príjmov v roku 2001 je čiastočne ovplyvnená koncoročným prechodom na Euro a ukladaním valút
občanov SR na devízové účty

Zdroj: ŠÚ SR

infraštruktúrou predovšetkým horského cestovného ruchu, vyžadujúcou však modernizáciu a potrebný marketing.
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pamiatky, priaznivá dostupnosť rozhodujúcich stredísk cestovného ruchu návštevníkmi zo zahraničia s už vybudovanou

množstvo minerálnych a termálnych vôd takmer po celom území, zachovalá ľudová architektúra, kultúrno-historické

predovšetkým prírodné podmienky z hľadiska diverzity krajinných typov, flóry a fauny, úroveň zalesnenia krajiny,

Strategickou výhodou územia SR vytvárajúcou priaznivý potenciál pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu sú

návštevníkov.

obsahuje aktivity návštevníkov, zahŕňajúc „turistov“ (viacdňových prenocujúcich návštevníkov) a jednodňových

využívajú toto prostredie na obdobie nepresahujúce jeden rok na rekreáciu, obchod a iné činnosti“. Turizmus v sebe

Turizmus je definovaný ako „aktivity osôb cestujúcich a zostávajúcich na miestach mimo svojho bydliska, pričom

 Turizmus a jeho podiel na tvorbe HDP

Rekreácia a cestovný ruch
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 Špecifická analýza rekreácie a cestovného ruchu
Z analýzy štruktúry ubytovacích zariadení vyplýva, že počet ubytovacích zariadení neustále stúpa, pričom najväčšie
nárasty boli zaznamenané v rokoch 1998 a 2001. Tento rast bol spôsobený predovšetkým nárastom počtu malých
ubytovacích zariadení - penziónov, turistických ubytovní, chatových osád, kempov a ostatných ubytovacích zariadení.
Tento stav síce na jednej strane prináša negatívne dopady z hľadiska menších ekonomických efektov v podobe nižších
príjmov pre konkrétnu turistickú lokalitu či oblasť, na druhej strane je výrazne pozitívny z environmentálneho hľadiska,
pretože malokapacitné ubytovacie zariadenia menej zaťažujú životné prostredie či už produkovaným znečistením alebo
menšou koncentráciou návštevníkov a v porovnaní s veľkými hotelovými komplexmi hmotovo a architektonicky podstatne
menej zaťažujú štruktúru a scenériu krajiny, predovšetkým NP a CHKO.
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Tabuľka 153. Kapacity ubytovacích zariadení

* kempy zaradené v ostatných ubytovacích zariadeniach

Zdroj: ŠÚ SR

Z hľadiska výkonov ubytovacích zariadení je pozitívnym faktom predovšetkým tá skutočnosť, že stúpa počet ubytovaných
návštevníkov, pričom tento nárast bol zapríčinený predovšetkým trendom neustáleho rastu počtu zahraničných
návštevníkov. Rovnaké vývojové trendy boli zaznamenané i v ukazovateli „Počet prenocovaní“, kde oproti výraznejšiemu
poklesu počtu prenocovaní domácich návštevníkov naopak počet prenocovaní zahraničných návštevníkov zaznamenal
v sledovanom období trvalý kontinuálny rast. Podiel prenocovaní domácich hostí na celkovom počte prenocovaní bol
v roku 2001 cca 62 % (v roku 2000 až 68 %) , čo znamená, že hlavným segmentom trhu sú domáci návštevníci.
Tabuľka 154. Výkony ubytovacích zariadení podľa kategórií a tried

Zdroj: ŠÚ SR

Celkové výdavky na štátnu propagáciu cestovného ruchu v roku 2001 dosiahli sumu 38,6 mil. Sk.
V rámci Programu podpory rozvoja cestovného ruchu v SR bolo zo schválených príspevkov vyplatených 91 665 000 Sk
a v roku 2001 z podporných investícií 498 574 862 Sk.
V Programoch finančnej podpory cestovného ruchu zo zahraničných zdrojov v SR v roku 2001 zahŕňajúc Pilotnú
grantovú schému bolo v rámci programu Phare vyplatených 22 995 376 Sk s dofinancovaním zo štátneho rozpočtu vo
výške 16 219 350 Sk.
 Vplyv rekreácie a cestovného ruchu na životné prostredie
Priestorové aktivity rekreácie a cestovného ruchu ovplyvňujú životné prostredie v pozitívnom i negatívnom smere.
Pozitívne vplyvy spočívajú v príleve nevyhnutných finančných prostriedkov do chránených území, umožňujúcich
prostredníctvom výstavby environmentálnej infraštruktúry a iných kompenzačných opatrení aspoň čiastočne zmierňovať
negatívne vplyvy predovšetkým masového turizmu na prírodné hodnoty týchto území a v záchrane a následnej podpore
pôvodných prírodných a kultúrnych hodnôt navštevovaných miest.
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Na druhej strane turizmus nevyhnutne potrebuje kvalitné prostredie zahrňujúce atraktivitu krajiny a prírodných zdrojov
(horské územia, jazerá, lesy, biodiverzita a pod.). Environmentálne podmienky sú dôležitým rozvojovým faktorom
turizmu. Strata biodiverzity a negatívne zmeny v štruktúre a scenérii krajiny majú negatívny vplyv na atraktivitu mnohých
turistických cieľov.
Negatívne vplyvy v sebe zahŕňajú predovšetkým spotrebu prírodných zdrojov (energia, voda, pôda, záber priestoru...),
produkciu odpadov, nárast turistickej dopravy a zvyšovanie intenzity využívania dostupnej turistickej infraštruktúry. V
prípade, ak rozvoj environmentálnej infraštruktúry a na ňu nadväzujúcich činností, aktivít a služieb po kvalitatívnej stránke
nestačia alebo výraznejšie zaostávajú za rozvojom konkrétnych turistických aktivít, prináša to výlučne negatívne vplyvy
nepriaznivo ovplyvňujúce pobyt turistov a imidž turistických destinácií.
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Biodiverzita je v najväčšej miere zasiahnutá v environmentálne citlivých územiach, ak sa tieto obetujú pre turistické
aktivity. Tlaky na prostredie vyvolané turistickými aktivitami často nerešpektujú podmienky a požiadavky na ochranu
prírody. Trendy k aktívnemu tráveniu dovoleniek spôsobujú sklony cykloturistov i peších turistov rozptyľovať sa na väčších
plochách a spôsobujú tak zvyšovanie tlaku na dosiaľ nenarušené veľmi hodnotné a zároveň značne citlivé prírodné
územia, kde prípadný rozptyl návštevníkov v území je veľmi ťažké regulovať. Turistické aktivity tak v prípade, ak nie sú
rozsahom a priestorovo usmernené, priamo ohrozujú chránené územia.
Rozmach a priestorová koncentrácia turistických aktivít prispievajú k znečisťovaniu ovzdušia v lokálnych regionálnych
i globálnych pomeroch predovšetkým spaľovaním fosílnych palív a nárastom intenzity turistickej dopravy.
Vodné zdroje sú využívané na zásobovanie pitnou vodou pre ubytovacie zariadenia, športové a relaxačné komplexy a iné
doplnkové služby pre turistických návštevníkov. Na druhej strane tieto turistické komplexy produkciou odpadových vôd
znečisťujú vodné toky.
Produkcia odpadov spôsobená nadmernou turistickou návštevnosťou môže spôsobovať lokálne a sezónne problémy
súvisiace s manažmentom zabezpečujúcim ich zneškodňovanie.
Hluk negatívne ovplyvňuje biologické spoločenstvá zahrňujúc rozmnožovacie a migračné trasy živočíchov, ale zároveň
má negatívny vplyv predovšetkým na viacdňových turistických návštevníkov.
Turizmus neprináša spravidla veľký rozsah environmentálnej degradácie. Viaceré z negatívnych vplyvov turizmu sú
spôsobené predovšetkým sezónnou časovou a lokálnou koncentráciou priestorových aktivít. V hodnotných prírodných
územiach a v turistických lokalitách, kde sa turistické aktivity z časového hľadiska koncentrujú na vysoké sezónne vrcholy,
môžu byť negatívne vplyvy turizmu na environment na lokálnej úrovni zvlášť významné.
Najčastejšie vykonávanými rekreačnými aktivitami sú prechádzky a poznávanie prírody. Tieto aktivity výrazným
spôsobom nezaťažujú životné prostredie.
Priaznivý vplyv poznávacieho turizmu z hľadiska záťaže na životné prostredie spočíva v skutočnosti, že títo návštevníci
sa v prevažnej miere sústreďujú v lokalitách koncentrácie kultúrnych a historických pamiatok, ktorými sú prevažne väčšie
sídla a tak nezaťažujú prírodné prostredie.
Pre rozvoj kúpeľného cestovného ruchu je zachovalé prírodné prostredie významným podporným činiteľom vykonávanej
liečby a výrazne zvyšuje atraktívnosť a prestíž príslušného kúpeľného miesta.

 Domáci cestovný ruch
Z existujúcich prieskumov realizovaných v časovom období rokov 1996 - 2000 vyplýva, že výrazne dominantnými
motívmi dovolenkového pobytu v domácom cestovnom ruchu boli pobyt na horách a pri vode. Predovšetkým v prípade
pobytu na horách ide teda o aktivity (pri ponechaní živelného vývoja a absencii environmentálneho manažmentu
dotknutých území) potenciálne rizikové pre chránené územia a životné prostredie ako celok.
V prípade pobytu pri vode v priestoroch okolo vodných nádrží dochádza k negatívnemu vplyvu intenzívnej rekreácie
v letnom období s koncentráciou tohto vplyvu vo vybraných rekreačných strediskách, kde nie je vybudovaná základná
infraštruktúra na zásobovanie pitnou vodou a likvidáciu odpadových vôd.
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Tabuľka 155. Motívy dovolenkového pobytu v domácom cestovnom ruchu (%)

Zdroj: MH SR

* výskum nebol realizovaný

 Zahraničný cestovný ruch
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Poznanie motívu zahraničných návštevníkov umožňuje komplexne hodnotiť
potenciálne negatívne vplyvy vykonávaných rekreačných aktivít na prírodné a
kultúrno - historické zdroje.

Z existujúcich prieskumov realizovaných v časovom období rokov 1997 - 2001 vyplýva, že hlavným motívom
zahraničných návštevníkov je tranzit, potom návšteva rodiny a priateľov a rekreácia. S výnimkou tranzitu ide teda
o udržateľné aktivity z hľadiska vplyvu na životné prostredie a zaťažiteľnosť týchto zdrojov.
Tranzitní zahraniční návštevníci prevažne s nulovým resp. minimálnym ekonomickým prínosom iba prispievajú
k zvyšovaniu intenzity dopravy na už aj tak zaťažených hlavných dopravných trasách a zhoršovaniu narušeného životného
prostredia pozdĺž týchto trás.
Pozitívne z hľadiska vplyvu na prírodné prostredie možno hodnotiť relatívne
malý záujem zahraničných návštevníkov o lyžovanie, nakoľko predovšetkým
zjazdové lyžovanie prináša viaceré negatívne vplyvy v podobe budovania a
prevádzky horských dopravných zariadení, nadmernej koncentrácii návštevníkov
na relatívne malých plochách často v hodnotnom prírodnom prostredí.
Tabuľka 156. Motívy zahraničných návštevníkov Slovenskej republiky (%)

Pozn.:
Zdroj: MH SR
* - údaje neboli k dispozícii
** - ŠÚ SR, motivácia r. 2000 - výberové štatistické zisťovanie len za 2 etapy, preto sú údaje zvlášť za zimu/leto.

Zastúpenie jednotlivých typov zahraničných návštevníkov SR zostáva z percentuálneho hľadiska až na drobné výkyvy
prakticky výrazne nezmenené. Až v roku 2001 došlo k výraznejšej zmene v negatívnom smere spočívajúcej vo výraznejšom
poklese s iba viac ako pätinovým zastúpením dlhodobých zahraničných návštevníkov. Títo návštevníci prinášajú
ekonomický efekt v podobe výdavkov na ubytovanie, stravovanie a rôzne doplnkové služby a zároveň tak do určitej miery
kompenzujú prípadnú záťaž životného prostredia s tým spojenú.
Neustále nadpolovičné zastúpenie (60,7 % v roku 2001) má skupina zahraničných návštevníkov nevyužívajúcich
ubytovacie zariadenia (tranzitní a jednodňoví netranzitní). Títo návštevníci naopak zaťažujú životné prostredie bez
adekvátnych výdavkov v cestovnom ruchu.
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Tabuľka 157. Typy návštevníkov na Slovensku (%)

Pozn.* - r. 2000 výberové zisťovanie len za 2 etapy, preto sú údaje zvlášť za zimu/leto. Zdroj: MH SR, výberové konanie

Druh použitej dopravy zahraničnými návštevníkmi poskytuje prehľad o priestorovom rozložení a hlavných smeroch
príchodu zahraničných návštevníkov na územie Slovenska. Umožňuje definovať záťaž na jednotlivých úsekoch štátnych
hraníc so susednými štátmi a určiť stupeň tejto záťaže predovšetkým na cestných komunikáciách vedúcich k najviac
frekventovaným hraničným priechodom. Väčšina návštevníkov využíva cestnú dopravu a to predovšetkým individuálnu
automobilovú dopravu. Len výrazne nižšia skupina zahraničných návštevníkov prichádza autobusom alebo železničnou
dopravou.
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Tabuľka 158. Príchody zahraničných návštevníkov podľa druhu dopravného prostriedku (počet vybavených osobných dopravných prostriedkov, tis.)

Zdroj: MH SR, ŠÚ SR

Z hľadiska priestorového rozloženia a hlavných smerov príchodu zahraničných návštevníkov na územie Slovenska
a vycestovania slovenských občanov do jednotlivých susediacich krajín sa miera vplyvu na životné prostredie sa dopravné
záťaže na jednotlivých úsekoch štátnych hraníc so susednými štátmi a to predovšetkým na cestných komunikáciách
vedúcich k najviac frekventovaným hraničným priechodom prejavujú rozdielnym spôsobom závislým predovšetkým od
charakteru územia, kde sú lokalizované. Z uvedeného dôvodu je miera negatívnych vplyvov turistickej dopravy podstatne
vyššia na spoločných úsekoch štátnej hranice s Českom a Poľskom prechádzajúcou najmä hrebeňovými polohami cez
viaceré hodnotné prírodné a krajinné celky ako na hraniciach s Rakúskom a Maďarskom prevažne prechádzajúcej
nížinnými alebo podhorskými územiami.
Tabuľka 159. Zahraničný cestovný ruch podľa úsekov štátnych hraníc (tis. osôb)

Zdroj: ŠOP SR

 Horský turizmus a návštevnosť chránených území
Horský turizmus zahŕňa aktivity z hľadiska vplyvu na prírodné prostredie pri ponechaní živelného vývoja a absencii
environmentálneho manažmentu dotknutých území potenciálne rizikové pre chránené územia a životné prostredie ako
celok. Horský turizmus môže byť z hľadiska vplyvu na prírodné prostredie značne vnútorne diferencovaný zahŕňajúc
udržateľné aktivity z hľadiska zaťažiteľnosti prírodných zdrojov (rekreácia), aktivity stredne rizikové pre prírodné
prostredie (pešia a lyžiarska turistika, cykloturistika a pod.) až po turistické aktivity vyžadujúce prísnu reguláciu týkajúcu
sa vysokého rizika potenciálnych negatívnych vplyvov predovšetkým v chránených územiach (zjazdové lyžovanie,
skialpinizmus, horolezectvo, paraglajding a pod.).
Z hľadiska stupňa antropickej záťaže na prírodné prostredie sa prejavuje určitá diferenciácia medzi jednotlivými
kategóriami predovšetkým NP a CHKO. Z hľadiska priestorovej lokalizácie aktívnych športov (horolezectvo,
skialpinizmus, paraglaiding, horská cyklistika a pod.) sa tieto koncentrujú predovšetkým na územiach Tatranského
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národného parku a Národného parku Nízke Tatry. Z hľadiska hustoty značených cykloturistických trás a značkovaných
turistických chodníkov sú v najväčšej miere fragmentované územia Pieninského národného parku, Národného parku
Slovenský raj, Národného parku Nízke Tatry a Tatranského národného parku. Na území Národného parku Nízke Tatry
a Národného parku Malá Fatra sa prejavuje kritická ohrozenosť značených turistických trás eróziou.
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Tabuľka 160. Počty lokalít pre tzv. aktívne športy v NP v roku 2001

Pozn. V prípade cykloturistiky a pešej turistiky sú uvedené údaje o dĺžke značených cyklotrás
resp. turistických značených chodníkov v km resp. v km/km2.
* - okrem 8 lokalít vymedzených v návštevnom poriadku, kde je horolezectvo zakázané

Zdroj: ŠOP SR

Tabuľka 161. Ohrozenosť turistických značkovaných chodníkov a cykloturistických trás eróziou v NP

Zdroj: ŠOP SR
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Tabuľka 162. Počet ohrozených CHÚ v NP a v CHKO vplyvom aktivít cestovného ruchu

Zdroj: ŠOP SR

* - od 1.4.2002 národný park
** - od 1.3.2002 národný park
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NP a CHKO predstavujú územia, kde sa konflikt medzi rekreačným využitím územia a oprávnenými požiadavkami
ochrany prírody a krajiny prejavuje najvýraznejším spôsobom. Z uvedeného dôvodu je treba uvedené aktivity početne,
obsahovo i plošne regulovať a usmerňovať s cieľom určiť realizačné podmienky ich pôsobenia. Tie uvádzajú predovšetkým
programy starostlivosti a územné priemety ochrany prírody jednotlivých NP a CHKO.
Z celkového počtu 9 NP má vypracovaný a následne uznesením vlády SR schválený program starostlivosti: TANAP
(pripravuje sa jeho novelizácia), NP Malá Fatra, NP Slovenský raj a PIENAP, pričom Program starostlivosti NAPANT-u
bol vzatý vládou SR na vedomie. NP Muránska planina, NP Veľká Fatra a NP Slovenský kras (obe naposledy menované
v roku 2001 ešte ako CHKO) majú vypracované územné priemety ochrany prírody.
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Orgány ochrany prírody sa v zmysle zákona č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vyjadrujú ku všetkým
činnostiam vymedzeným týmto zákonom, ktoré by mohli ovplyvniť ekologickú stabilitu územia. Rozsah činností
vyžadujúcich tento súhlas je priamo úmerný so zvyšujúcim sa stupňom ochrany, pričom napr. na území s 3. stupňom
ochrany (národné parky) sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody nielen na presne vymedzené činnosti vymedzené
v § 14 zákona č. 287/1994 Z. z., ale i na činnosti vyžadujúce súhlas tohto orgánu na území s nižším stupňom ochrany
(§ 12 a § 13 zákona č. 287/1994 Z. z.).
Tabuľka 163. Počet posudzovaných zásahov do prírody a krajiny súvisiacich s aktivitami cestovného ruchu v roku 2001

Pozn. NPR, PR, NPP, PP, CHA - územia so 4. resp. 5. stupňom ochrany prírody
Národné parky - územia s 3. stupňom ochrany prírody
OP NP, CHKO - územia s územia s 2. stupňom ochrany prírody
Krajina - územia s 1. stupňom ochrany prírody
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Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé
životné podmienky, ktoré sú dané stavom
ovzdušia, vody, pôdy
a ostatných zložiek životného prostredia, ...
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§ 9 ods. 1 zákona NR SR č. 272/1994 Z.z.
o ochrane zdravia ľudí
v znení neskorších predpisov

 ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA

Predpokladá sa, že zdravie človeka je okrem iných faktorov ovplyvňované aj kvalitou životného prostredia a to
v priemere asi 25 - 30%. Dôležitú úlohu zohráva životný štýl, pričom medzi zdravotné rizikové fatory patrí nezdravá výživa,
stres, nedostatočná fyzická aktivita, abúzus (fajčenie, alkohol, drogy), rizikové sexuálne správanie a iné.

Stredná dĺžka života pri narodení

Stredná dĺžka života pri narodení (nádej na dožitie) dosiahla v roku 2001 u mužov hodnotu 69,54 a u žien 77,6 roka,
čo predstavuje v porovnaní s rokom 2000 nárast u mužov aj u žien. K predĺženiu strednej dĺžky života došlo aj u 15 a 60
ročných mužov a žien. Vďaka pozitívnemu trendu u obidvoch pohlaví sa Slovensko dostalo pred Litvu, Lotyšsko, Ruskú
federáciu, Moldavsko a Estónsko ale aj Turecko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Naďalej zaostáva za krajinami ako sú
Island, Švédsko, Švajčiarsko, Španielsko, Nórsko, Rakúsko a Grécko.
Graf 214. Porovnanie strednej dĺžky života pri narodení vo vybraných štátoch

Zdroj: WHO

Chorobnosť a úmrtnosť
Základnými ukazovateľmi zdravotného stavu je chorobnosť a úmrtnosť. V roku 2001 zomrelo v SR 27,7 tisíc mužov
a 24,3 tisíc žien. Naďalej je pozorovaná nepriaznivá úroveň úmrtnosti mužov v strednom veku (30 - 55 ročných), keď je
táto v porovnaní s úmrtnosťou žien v rovnakom veku o 2,6 - 3,0 krát vyššia. Pri pozorovaní celkového medzinárodného
európskeho trendu žijú muži na Slovensku v priemere o 6-8 rokov kratšie ako muži v najvyspelejších krajinách, u žien je
rozdiel zhruba 4 - 5 rokov.
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Mapa 17. Počet zomretých na 1000 obyvateľov podľa okresov v roku 2001

Zdroj: ŠÚ SR

Najvyššia úmrtnosť obyvateľstva (u mužov aj u žien) je dlhodobo na choroby obehovej sústavy, keď v roku 2001 zomrelo
na túto príčinu 28 693 osôb, čo predstavuje takmer 55,2 % a v porovnaní s rokom 2000 to v absolútnom vyjadrení
predstavuje pokles o 744 osôb. Najviac úmrtí pripadá na akútny infarkt myokardu a na cievne ochorenia mozgu. Druhou
najčastejšou príčinou úmrtí obyvateľstva v prípade obidvoch pohlaví sú nádory, keď v roku 2001 zomrelo na uvedené
choroby 11 870 osôb. Najčastejšími príčinami sú nádory priedušnice, priedušiek a pľúc, ako aj zhubný nádor žalúdka
a hrubého čreva. Na tretie miesto sa u mužov dostala úmrtnosť v dôsledku poranení a otráv (8,8%) a u žien choroby dýchacej
sústavy (4,8%). Celková úmrtnosť na choroby dýchacej sústavy klesla , keď v roku 2001 zomrelo na tento druh ochorenia
o 186 prípadov menej ako v roku 2000, pričom hlavnými príčinami úmrtí boli chronické zápalové ochorenia pľúc,
priedušiek a chrípka. V prípade úmrtí na choroby tráviacej sústavy zostal počet úmrtí v roku 2001 na úrovni roku 2000,
najčastejšími príčinami boli choroby pečene a pažeráka, ďalej žalúdka a dvanástorníka. V prípade poranení a otráv zomrelo
v roku 2001 o 76 osôb menej ako v roku 2000, pričom je v tejto skupine počet úmrtí u mužov 4 krát vyšší ako u žien.
Vyššia úmrtnosť je spôsobená vysokým podielom úmrtí pri dopravných nehodách, ale aj popálenín, otráv a úmrtnosti
z dôvodu násilia hlavne u mužskej časti populácie.
Základné faktory ovplyvňujúce úmrtnosť obyvateľov SR
Graf 215. Nádorové ochorenia

Graf 216. Choroby obehovej sústavy

Zdroj: ŠÚ SR

Zdroj: ŠÚ SR

Štruktúra príčin smrti v roku 2001 (%)
Graf 218. Ženy

Graf 217. Muži

Zdroj: ŠÚ SR

Zdroj: ŠÚ SR
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Celkovo pozitívne možno hodnotiť vývoj dojčenskej úmrtnosti, keď došlo k jej poklesu z 12,1 promile v roku 1990 na
úroveň 6,24 promile v roku 2001. Obdobná situácia je aj v prípade novorodeneckej úmrtnosti, keď bol zaznamenaný pokles
na 4,13 promile v roku 2001 oproti 8,4 v roku 1990. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že v okresoch
západoslovenského kraja sa dojčenská úmrtnosť pohybuje na úrovni vyspelých európskych krajín (4 - 6 promile), naďalej
však zostáva problémom nepriaznivá dojčenská aj novorodenecká úmrtnosť v okresoch východného Slovenska.
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Mapa 18. Dojčenská úmrtnosť podľa okresov v roku 2001

Zdroj: ŠÚ SR

Graf 219. Porovnania dojčenskej úmrtnosti vo vybraných štátoch

Zdroj: ŠÚ SR
Tabuľka 164. Zdravie obyvateľstva - vybrané ukazovatele

Zdroj: ŠÚ SR

V rámci prenosných ochorení za posledných 10 rokov je možné na Slovensku pozorovať vo väčšine sledovaných
ochorení mierne klesajúci trend. V roku 2001 sa nevyskytlo žiadne ochorenie na brušný týfus. Mierne stúpajúci trend má
výskyt salmonelóz najmä u detí. Výskyt vírusových hepatitíd má s výnimkou hepatídy typu C klesajúci trend. V prípade
hepatitídy typu B bola v roku 2001 zaznamenaná historicky najnižšia chorobnosť na túto chorobu (148 prípadov). V roku
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2001 bolo realizované aj mimoriadne očkovanie 7 388 detí proti vírusovej hepatitíde typu A v rámci projektu „Stratégia
na zníženie rizika šírenia vírusovej hepatitídy typu A v lokalitách s nízkym hygienickým štandardom“.
V roku 2001 vyšetrili 399 vzoriek antraxu - sneti slezinnej s negatívnym výsledkom. V súvislosti s hroziacim
bioterorizmom bola diagnostika sústredená na poštové materiály, v ktorých sa predpokladá prítomnosť Bacillus antracis.
V roku 2001 bolo na území SR zistených 8 nových prípadov HIV infekcie, 4 prípady rozvinutého AIDS, čo predstavuje
2 - násobný pokles oproti roku 2000, ako aj pokles oproti 5 - ročnému priemeru o 10 %.

Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR
Uznesením č. 815 z 11. októbra 2000 vláda SR schválila aktualizovaný
Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky
(NEHAP) II., ktorý má 9 prioritných oblastí
Zdravotná bezpečnosť potravín

2.

Pôda

3.

Znečistenie voľného ovzdušia

4.

Zabezpečenie obyvateľstva pitnou vodou

5.

Zdravie podporujúce pracovné prostredie a pracovné podmienky
- závodné zdravotné služby
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1.

6.

Bývanie

7.

Environmentálne zdravotnícke služby

8.

Styk s verejnosťou a mimovládnymi organizáciami

9.

Vzdelávanie a výchova k environmentálnemu zdraviu.

Jedým z významných integrujúcich faktorov zdravia a životného prostredia je kvalita pitnej vody. V dôsledku používania vody
s vysokým obsahom dusičnanov (individuálne vodné zdroje) súvisí aj výskyt ochorení na dusičnanovú alimentárnu
methemoglobinémiu dojčiat, kedy sa vyskytlo v priebehu rokov 1991 - 2000 v SR celkom 246 ochorení. Ďalším významným
integrujúcim faktorom zdravia a životného prostredia je znečistenie voľného ovzdušia. V rámci projektu CESAR výsledky
preukázali, že koncentrácie prachových častíc v SR prekračujú limit EÚ pre frakcie PM10, i keď sú nižšie ako v ostatných krajinách
zúčastnených na projekte a ich dlhodobá expozícia má vplyv na zvýšený výskyt respiračných symptómov a ochorení detí.
Následne vláda SR schválila Stratégiu implementácie Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR II,
ktorá má tieto hlavné prvky:
• vypracovávanie a zavádzanie lokálnych akčných plánov pre prostredie a zdravie (LEHAP) so snahou riešiť problémy
na miestnej úrovni, najmä v mestách a obciach, v ktorých podobné aktivity nie sú rozvinuté,
• zlepšenie environmentalistických a zdravotníckych služieb,
• identifikovanie finančných zdrojov,
• informovanie a zapojenie verejnosti,
• zriadenie systému monitorovania a vyhodnocovania.
Implementácia národných akčných plánov na lokálnu úroveň sa môže realizovať vypracovaním samostatného
lokálneho akčného plánu, alebo je možné využiť existujúce systémy a plány ako napr. mestské plánovanie, Projekt Zdravé
mestá, Lokálnu agendu 21 a iné. V roku 2001 boli vypracované:
• Lokálny akčný plán prostredia a zdravia mesta Banská Bystrica,
• Lokálny akčný plán prostredia a zdravia mesta Nitra.
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