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Havarijné zhoršenie kvality vôd

Štatistiky SIŽP o MZV naznačujú, že v roku 2004 došlo k určitému poklesu v počte týchto udalostí oproti

predchádzajúcemu roku - predovšetkým u povrchových vôd, avšak stále sa toto číslo pohybuje na pomerne vysokej úrovni.

Z hľadiska druhu látok škodiacich vodám (LŠV) sa na MZV dlhodobo a aj roku 2004 najväčšou mierou podieľali ropné

látky. V menšom počte majú na MZV podiel aj odpadové vody, exkrementy hospodárskych zvierat, nerozpustné látky,

žieraviny, pesticídy, iné toxické látky, predovšetkým však LŠV u ktorých sa šetrením nepodarilo zistiť druh. 

! HAVÁRIE A ŽIVELNÉ POHROMY

Požiar je každé nežiadúce horenie, pri ktorom
vznikajú škody na majetku, životnom prostredí
alebo ktorého následkom je usmrtená alebo
zranená fyzická osoba alebo uhynuté zviera;

požiar je tiež nežiadúce horenie, pri ktorom sú
ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb,

zvieratá, majetok alebo životné prostredie.

§ 2 ods. 1 písm. a/ zákona č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi

RIZIKOVÉ FAKTORY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

TTaabbuuľľkkaa  119955..  MMiimmoorriiaaddnnee  zzhhoorrššeenniiaa  aalleebboo  oohhrroozzeenniiaa  kkvvaalliittyy  vvôôdd  ((MMZZVV))  vv  SSRR  vv  rrookkoocchh  11999933  --  22000044

TTaabbuuľľkkaa  119966..  VVýývvoojj  vv  ppooččttee  MMZZVV  ppooddľľaa  ddrruuhhuu  LLŠŠVV  vv  rrookkoocchh  11999944  --  22000044

Zdroj: SIŽP

Zdroj: SIŽP
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Hlavnými príčinami havarijného zhoršenia vôd bola v roku 2004 doprava a preprava (21 prípadov) a nedodržanie

technologickej disciplíny (16 prípadov). Na MZV sa stabilne značným percentom (v roku 2004 cca 26,3 %) podieľajú aj

neznámi pôvodcovia a tzv. cudzie organizácie (v roku 2004 cca 5,8 %). Počet MZV vzniknutých mimo územia SR v rokoch

1993 - 2004 značne osciloval a v roku 2004 sa na MZV podieľal až 5,1 %.

Prehľad najzávažnejších MZV v roku 2004 uvádza nasledovná tabuľka:

TTaabbuuľľkkaa  119977..  PPrreehhľľaadd  oo  MMZZVV  vvzznniikknnuuttýýcchh  mmiimmoo  úúzzeemmiiaa  SSRR,,  ssppôôssoobbeennýýcchh  ccuuddzzíímmii  oorrggaanniizzáácciiaammii,,  rreesspp..  ss  nneezziisstteennýýmm  
ppôôvvooddccoomm  vv  rrookkoocchh  11999933  --  22000044

Zdroj: SIŽP

TTaabbuuľľkkaa  119988..  PPrreehhľľaadd  oo  pprrííččiinnáácchh  vvzznniikkuu  MMZZVV  eevviiddoovvaannýýcchh  SIŽP vv  rrookkoocchh  11999944  --  22000044

Zdroj: SIŽP

TTaabbuuľľkkaa  119999..  PPrreehhľľaadd  nnaajjzzáávvaažžnneejjššíícchh  MMZZVV  ssppôôssoobbeennýýcchh  vv  rrookkuu  22000044

Zdroj: SIŽP
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Havarijné zhoršenie kvality ovzdušia

Útvar inšpekcie ochrany ovzdušia SIŽP v roku 2004 zaevidoval jednu udalosť vedúcu k zhoršeniu kvality ovzdušia.

Trendy v počtoch mimoriadnych zhoršení, resp. ohrození kvality ovzdušia (MOO) evidovaných SIŽP uvádzajú

nasledujúce tabuľky.

Najzávažnejšie prípady MOO sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Požiarovosť

V období rokov 1992-2004 vzniklo na Slovensku 126 288 požiarov, následkom ktorých vznikli priame materiálne škody
za vyše cca 7 mld. Sk. Pri požiaroch v uvedenom období rokov bolo usmrtených 714 osôb a 2 191 osôb bolo zranených.

V roku 2004 bolo v SR zdokumentovaných 10 118 požiarov, pri ktorých bolo usmrtených 45 ľudí a 148 bolo zranených.

Priame materiálne škody dosiahli 588 652 100 Sk, pri čom výška uchránených hodnôt bola vyčíslená na 3 322 524 Sk.

Z hľadiska škôd vzniknutých požiarmi v jednotlivých odvetviach ekonomických činností najviac požiarov vzniklo tak

ako počas predchádzajúcich rokov v poľnohospodárstve - 2 330, s priamymi materiálnymi škodami vo výške cca 49 mil. Sk,

3 usmrtenými osobami a 6 zranenými osobami. Spomínané čísla sú v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nižšie aj

v počte zdokumentovaných požiarov aj vo výške spôsobených škôd. Na druhom mieste sa v požiarnych štatistikách

umiestnilo bytové hospodárstvo s 1 725 požiarmi s priamymi hmotnými škodami vo výške cca 109 mil. Sk, pri ktorých bolo

usmrtených 34 osôb. Najnižší počet požiarov bol zaznamenaný v sektore obchodu, kde bol počet požiarov 126 s priamymi

materiálnymi škodami 8 457 300 Sk. Celkove bol počet požiarov na Slovensku v roku 2004 nižší o 5 071 avšak s vyššími

materiálnymi škodami.

Z hľadiska územnosprávneho členenia, najviac požiarov vzniklo v roku 2004 v Košickom kraji (1 529) a najmenej

(904) v Trenčianskom kraji. Najvyššie škody v dôsledku požiarovosti však vznikli v Žilinskom kraji (89 934 100 Sk)

a najmenšie v Trenčianskom kraji (55 959 100 Sk).

TTaabbuuľľkkaa  220000..  TTrreennddyy  vv  ppooččttee  MMOOOO  
vv  rrookkoocchh  11999944  --  22000044

Zdroj: SIŽP

TTaabbuuľľkkaa  220022..  PPrreehhľľaadd  nnaajjzzáávvaažžnneejjššíícchh  uuddaalloossttíí  ((hhaavváárriiíí))  vveeddúúcciicchh  kk  mmiimmoorriiaaddnneemmuu  zzhhoorrššeenniiuu  aalleebboo  oohhrroozzeenniiuu  kkvvaalliittyy  
oovvzzdduuššiiaa  vv  rrookkuu  22000044

Zdroj: SIŽP

Zdroj: SIŽP

TTaabbuuľľkkaa  220011..  TTrreennddyy  vv  ppooččttee  MMOOOO  ppooddľľaa  ddrruuhhuu  llááttookk  vv  rrookkoocchh  11999966  --  22000044
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Povodne

V roku 2004 bolo 111 dní s povodňovou aktivitou, pričom najviac povodňových situácií bolo vo východoslovenskom

regióne v júli a auguste.

Celkove počas povodní v SR v období január - august 2004 bolo postihnutých 333 obcí a miest, v ktorých bolo

zaplavených 5 418 obytných domov z toho zničených alebo dočasne neobývateľných bolo 29 domov, 101

administratívnych budov, škôl a zdravotníckych zariadení, 107 závodov a prevádzok, 2 151 domových studní, 10,5 tis. ha

poľnohospodárskej pôdy a 1 124 ha intravilánov obcí a miest. Povodňami bolo poškodených alebo zničených 59 km

štátnych ciest, 166 km miestnych komunikácií, 7 960 m chodníkov, 173 mostov a 205 lávok a železničná trať v dĺžke 444 m.

Následkami povodní bolo postihnutých celkom 12 434 obyvateľov, z toho muselo byť evakuovaných 1 701 osôb, z toho

89 zostalo dočasne bez prístrešia. Bolo zaznamenané utopenie dvoch osôb, ktoré vyplynuli z neopatrnosti pri prechádzaní

cez vodný tok. Počas záchranných prác bolo 302 osôb zachránených. Celkove boli škody a náklady vyčíslené na 1 191,973 mil.

Sk, z toho sú náklady na zabezpečovacie práce 102,938 mil. Sk a na záchranné práce 37,231 mil. Sk. Najväčší objem škôd

predstavujú škody na protipovodňových opatreniach na vodných tokoch a vodohospodárskych stavbách, a to 425,738 mil.

Sk. Škody na majetku štátu, obyvateľov, obcí, vyšších územných celkov a iných subjektov boli vyčíslené na 1 051,80 mil.

Sk. Náklady aktualizovaného „Programu protipovodňovej ochrany SR do roku 2010“ boli v roku 2004 upravené na 20,766 mld.

Sk, z toho na realizáciu opatrení pre SVP, š. p., Banská Štiavnica pripadá 18,415 mld. Sk. Ďalších 223,79 mil. Sk je

vyčlenených na riešenie vedecko-technických projektov, ktoré sa majú uplatňovať v návrhoch riešení jednotlivých lokalít.

Z časového hľadiska k 31.12.2004 zaostáva plnenie Programu za aktualizovaným rozpisom o 3 579 661 tis. Sk. Ďalšie

financovanie Programu sa bude orientovať na Fondy Európskej komisie, Štrukturálne fondy, Štátny rozpočet

a vlastné zdroje SVP, š.p., Banská Štiavnica. Bol spustený program s podporou EÚ v rámci podmienok ISPA nazvaný

Technická podpora prípravy preventívnych opatrení pre povodňovú ochranu vysokej priority v Slovenskej republike,

jednou zo zložiek je Povodňový varovný a predpovedný systém Slovenskej republiky (POVAPSYS). Na riešenie úloh

projektu POVAPSYS boli v roku 2004 k dispozícii finančné prostriedky v celkovej sume 317 439 tis. Sk a čerpané z týchto

prostriedkov bolo 316 151 tis. Sk.

GGrraaff  223311..  VVzzťaahh  mmeeddzzii  ppooččttoomm  ppoožžiiaarroovv  aa  ppooččttoomm  uussmmrrtteennýýcchh,,  
rreesspp..  zzrraanneennýýcchh  oossôôbb  vv  rrookkoocchh  11999955  --  22000044

GGrraaff  223322..  VVzzťaahh  mmeeddzzii  ppooččttoomm  ppoožžiiaarroovv  aa  vvýýšškkoouu  šškkôôdd,,  rreesspp..  
vvýýšškkoouu  uucchhrráánneennýýcchh  hhooddnnôôtt  vv  rrookkoocchh  11999955  --22000044

Zdroj: P HaZZ MV SR Zdroj: P HaZZ MV SR

TTaabbuuľľkkaa  220033..  PPoožžiiaarroovvoossť vv  pprríírrooddnnoomm  pprroossttrreeddíí

Zdroj: P HaZZ MV SR
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TTaabbuuľľkkaa  220055..  PPoorroovvnnaanniiee  vvýýšškkyy  šškkôôdd  ssppôôssoobbeennýýcchh  ppoovvooddňňaammii  vv  rrookkoocchh  11999988  --  22000044

Zdroj: MP SR, MŽP SR

TTaabbuuľľkkaa  220044..  NNáásslleeddkkyy  ppoovvooddnníí  zzaa  oobbddoobbiiee  rrookkoovv  11999988  --  22000044  

Zdroj: MP SR, MŽP SR

Foto: J. Klinda


