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Kľúčové otázky a kľúčové zistenia

• Kľúčové otázky:

- Ako sa prejavuje vývoj v oblasti priemyselnej produkcie vo vzťahu k jej vplyvu na životné prostredie?
- Aký je trend vo vývoji ťažby nerastných surovín? 
- Má vývoj  energetickej náročnosti a spotreby energie pozitívny trend z hľadiska ich väzby na životné 

prostredie?
- Aká je štruktúra zdrojov energie a aký je podiel obnoviteľných zdrojov energie?
- Aký je vývoj ukazovateľov v doprave a ich dopad na životné prostredie?
- Ako sa prejavuje vývoj v oblasti poľnohospodárstva vo vzťahu k jeho vplyvu na životné prostredie?
- Darí sa zvyšovať  podiel poľnohospodárskych pôd obhospodarovaných ekologickým spôsobom? 
- Je obhospodarovanie lesov trvalo udržateľné? 
- Aký je trend vo vývoji využívania lesov? 

• Kľúčové zistenia:

- Energetická náročnosť priemyslu SR je veľmi vysoká. Je vysoko nad priemerom EÚ-27 ako aj susedných štátov. 
Podiel priemyslu na tvorbe HDP v roku 2010 bol 27,8 % v porovnaní s 26 % v roku 2000. Z dlhodobejšieho hľa-
diska  (2000 – 2010) došlo k poklesu vplyvu priemyslu na životné prostredie – poklesol odber povrchovej vody 
približne o 32 %, odber podzemnej vody pre potravinársky priemysel o 17,5 %, pre ostatný priemysel o 33,7 %. 
Znížilo sa znečistenie, vypúšťané priemyselnými odpadovými vodami Emisie CO z priemyslu poklesli o 12,6 %, 
emisie SO2 o 43,6 %, NOX o 46,8 %, TZL o 81,2 %. Emisie ťažkých kovov majú taktiež klesajúci trend, podobne ako 
ďalšie znečisťujúce látky. V roku 2010 oproti roku 2005 poklesol objem vyprodukovaných odpadov priemyslom 
a znížil sa podiel odpadov vyprodukovaných priemyslom zo 64,5 % v roku 2005 na 62,4 % v roku 2010.

- V priebehu roka 2010 došlo k poklesu ťažby hnedého uhlia a lignitu o 377 kt. Z hľadiska dlhodobejšieho trendu 
(2000 – 2010) bol do roku 2007 zaznamenaný pokles ťažby, v rokoch 2008 – 2009 nárast a v roku 2010 opätov-
ný pokles.  Ťažba rúd poklesla v roku 2010 oproti roku 2009 o 4,5 kt. Z dlhodobejšieho hľadiska (2000 – 2010) 
došlo k výraznému útlmu ťažby rúd. Oproti roku 2000 v roku 2010 poklesla ťažba rúd približne o 95 %. Nárast v 
objemoch ťažby nastal u magnezitu, stavebného kameňa, vápencov a cementárenských surovín. Poklesla ťažba 
soli, štrkopieskov a pieskov a tehliarskych surovín. U väčšiny ťažených surovín objem ťažby v roku 2010 nedosia-
hol stav z roku 2000.

- Energetická náročnosť hospodárstva SR sa významne znížila ako dôsledok stability PEZ a rastu HDP, avšak je 
výrazne nad priemerom európskych členských štátov OECD. V porovnaní rokov 2000 a 2009 bol zaznamenaný 
jej pokles o 39 %. Celková konečná spotreba energie od roku 2000 kolísala. Po raste v roku 2006 do roku 2008 
v roku 2009 nasledoval pokles o 8 %.  Podiel priemyslu na celkovej konečnej spotrebe energie v roku 2009 bol 
30 %, dopravy 21 %. Celková spotreba energie v doprave vzrástla v porovnaní s rokom 2000 o 60 %. 

- V roku 2010 bolo celkovo vyrobené 27 720 GWh elektrickej energie. Oproti roku 2009 to predstavuje nárast 
o 6 %. Najväčší podiel na výrobe mali jadrové elektrárne - 50,7 %, vodné elektrárne 19,1 % a  tepelné elektrárne 
– 17,5 %. Zvyšok pripadol na ostatné zdroje. Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov (OZE) rastie, v roku 2009 
bol podiel elektriny vyrobenej z OZE 18,8 %. 

- Prepravné výkony osobnej dopravy v roku 2010 poklesli celkovo a okrem vodnej dopravy aj v jednotlivých dru-
hoch dopravy. Prepravné výkony nákladnej dopravy v roku 2010 celkovo narástli a narástli aj v prípade železničnej 
a vodnej dopravy. Z dlhodobejšieho hľadiska – porovnania stavu v roku 2000 a 2010 došlo k nárastu výkonov 
osobnej dopravy len u leteckej dopravy a výkonov nákladnej dopravy u cestnej a vodnej dopravy. Dlhodobo po-
kračoval negatívny trend poklesu prepravených osôb MHD. Pokračoval dlhoročný trend nárastu vozidiel v cestnej 
premávke. V roku 2010 oproti roku 1998 došlo k nárastu vozidiel o 39 %.

- Na celkových emisiách bilancovaných znečisťujúcich látok za rok 2009 je významný 29 % podiel dopra-
vy na emisiách CO, 50 % podiel NOX a 13 % podiel NM VOC. Na celkových emisiách TZL sa doprava  v roku 
2009 podieľala 13 % a emisiách SO2 0,37 %. Podiel dopravy na emisiách ťažkých kovov je cca 8,4 %. Množ-
stvo emisií CO2 z dopravy v porovnaní s rokom 2000 zaznamenalo nárast o 32,6 %. Hluk pôsobí rušivo a pri 
zvýšenej intenzite môže spôsobiť zdravotné problémy. V mnohých oblastiach na území SR sú prekračova-
né limitné hodnoty pre hlukové zaťaženie obyvateľstva. V roku 2010 bolo v cestnej doprave vybudovaných 
13 749 m protihlukových stien a v železničnej doprave pribudlo 8 517 m protihlukových stien.

   • VPLYVY HOSPODÁRSKYCH ODVETVÍ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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- Spotreba priemyselných hnojív v poľnohospodárskej produkcii v roku 2010 v porovnaní s rokom 2009 poklesla 
o 9,3 kg čistých živín na ha. Z hľadiska dlhodobejšieho trendu  táto spotreba narástla v roku 2010 v porovnaní 
s rokom 2000 o približne 2 %. Spotreba pesticídov v roku 2010 v porovnaní s rokom 2009 narástla o 990 ton.  
Z hľadiska dlhodobejšieho trendu  táto spotreba narástla v roku 2010 v porovnaní s rokom 2000 o približne 32 %.

- Z dlhodobejšieho hľadiska (2000 – 2010) došlo k poklesu vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie – po-
klesol odber povrchovej vody približne o 93,6 %, odber podzemnej vody o 31,1 % a znečistenie odpadovými vo-
dami z poľnohospodárstva v porovnaní rokov 2004 – 2010, kde v roku 2003 došlo k zmene metodiky, o 30,3 %.
Pretrváva dlhodobý trend poklesu emisií jednotlivých skleníkových plynov z poľnohospodárstva. Emisie skleníko-
vých plynov v časovom horizonte rokov 2000 – 2009 sa udržujú zhruba na rovnakej úrovni s miernymi výkyvmi 
v jednotlivých rokoch, pričom v porovnaní s rokom 2000 sa znížili o 12,3 %, emisie metánu (CH4) klesli o 21 %, 
oxidu dusného (N2O) o 7,3 % a emisie amoniaku (NH3) o 22 %. V roku 2010 oproti roku 2005 poklesol objem 
odpadov vyprodukovaných poľnohospodárstvom o 26,4 %.

- V roku 2010 výmera poľnohospodárskej pôdy v systéme ekologického poľnohospodárstva dosiahla podiel 9,27 %
z celkovej rozlohy poľnohospodárskej pôdy. SR tak splnila svoj cieľ, ktorý bol stanovený na podiel 7 %. 

- Štruktúra vlastníctva lesov sa stále mierne mení, pretože sa doposiaľ neukončilo usporiadanie vlastníctva a uží-
vania lesov v zmysle reštitučných zákonov (6,7 % neidentifikovaných lesných pozemkov z celkovej výmery LP). 
Výmera lesných porastov je na Slovensku stabilná, pričom z dlhodobého hľadiska sa táto výmera zvyšuje a v sú-
časnosti predstavuje 41 % z celkovej výmery štátu. Pozitívne možno hodnotiť nárast podielu prirodzenej obnovy 
(od roku 2000 sa viac skoro strojnásobil a v súčasnosti predstavuje 39,1 %), čo má priaznivý vplyv pri presadzova-
ní trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Plošné zastúpenie listnatých drevín činí 60,2 % s najväčším zastú-
pením buku (31,8 %) a dubu (13,2 %) a ihličnatých drevín 39,8 % s najväčším zastúpením smreku (25,3 %), čím 
sa postupne približujeme k cieľovému drevinovému zloženiu. Pozitívne sa vyvíja aj plošné zastúpenie vekových 
stupňov, aj keď sa skutočné vekové zloženie lesov od normálneho (teoretického) čiastočne odlišuje. Zdravotný 
stav lesov Slovenska je v posledných rokoch stabilizovaný, ale naďalej ho možno považovať za nepriaznivý (38 % 
poškodených stromov k roku 2010), čo je horšia situácia ako európsky priemer. Najviac poškodenými drevinami 
sú dub, jedľa a smrek, najmenej hrab.

- Zásoba dreva v lesoch SR sa kontinuálne zvyšuje a k roku 2010 dosiahla 462 mil. m3 hrubiny bez kôry, pričom 
priemerná zásoba dreva na hektár sa oproti roku 2000 zvýšila o 11,2 % na 239 m3. Ťažba dreva má dlhodobo 
zvyšujúcu tendenciu, od roku 2000 priebežne narástla z vyše 6,2 mil.m3 až na 9,2 mil.m3 v roku 2010. Vývoj ťažby 
je ale dlhodobo ovplyvnený objemom náhodných ťažieb, ktorý sa pohybuje medzi 35 - 65 %. Využívanie lesov 
(podiel ťažby dreva na prírastku) na Slovensku môžeme hodnotiť ako trvalo udržateľné, činilo 82,5 % v roku 2010, 
nemalo by sa však ťažiť viac ako 60 % objemu prírastku.

Priemysel

• Podiel priemyselnej produkcie na tvorbe HDP
Do priemyselnej produkcie sa zahrňujú v zmysle revidovanej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) štyri zá-

kladné skupiny: B - Ťažba a dobývanie, C - Priemyselná výroba, D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, E - Do-
dávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov. Klasifikácia ekonomických činností podľa 
SK NACE Rev. 2 sa začala uplatňovať od 1.1.2008.

Podiel priemyselnej produkcie na tvorbe HDP v bežných cenách v roku 2010 dosiahol 27,8 % a v porovnaní s predchádza-
júcim rokom vzrástol o 5,1 % (v roku 2000 podiel priemyslu na tvorbe HDP tvoril približne 26 %). Index priemyselnej produkcie 
v roku 2010 v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol o 18,9 %.  

Graf 59. Vývoj indexu priemyselnej produkcieGraf 58. Podiel priemyslu na tvorbe HDP (%)

Zdroj: ŠÚ SRZdroj: ŠÚ SR
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Zdroj: ŠÚ SR

Tabuľka 109. Spotreba elektrickej energie v priemysle (MWh)

• Náročnosť priemyselnej produkcie na čerpanie zdrojov
Energetická náročnosť priemyslu SR v porovnaní s ostanými krajinami EÚ je veľmi vysoká. V roku 2009 podiel priemyslu SR na 

konečnej energetickej spotrebe dosiahol 38 % (v krajinách EÚ – 27 podiel priemyslu tvoril 24,2 %). 

Graf 60. Podiel priemyslu na konečnej energetickej spotrebe vo vybraných krajinách v roku 2009 (%)

Zdroj: Eurostat

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Elektrická energia 15 587 284 15 938 006 15 284 167 16 734 943 16 450 335 16 556 336 14 721 057

Spotreba elektrickej energie v priemysle v roku 2009 bola 14 721 057 MWh a v porovnaní s rokom 2000 došlo k poklesu 
spotreby elektrickej energie o 5,6 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom spotreba elektrickej energie klesla o 11,1 %.

Odber povrchovej vody priemyslom vykazuje kolisajúci trend. V roku 2010 v porovnaní s rokom 2000 klesol odber povrchovej 
vody priemyslom o 31,8 % a priemysel sa v uvedenom roku podieľal až 87,9 % na celkových odberoch. Vývoj v odbere podzemnej 
vody priemyslom vykazuje klesajúci trend. V roku 2010 v porovnaní s rokom 2000 došlo k poklesu odberu podzemnej vody v po-
travinárskom priemysle o 17,5 %, u ostatného priemyslu o 33,7 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu odberu 
podzemnej vody v potravinárskom priemysle o 1,2 % a u ostatného priemyslu k nárastu o 2,5 %.

Graf 61. Vývoj v odbere povrchovej vody priemyslom Graf 62. Vývoj v odbere podzemnej vody priemyslom 

Zdroj: SHMÚ Zdroj: SHMÚ

• Vplyv priemyselnej výroby na životné prostredie
Emisie CO z priemyslu tvorili v roku 2009 až 98,6 % podiel na veľkých a stredných stacionárnych zdrojoch a v porovnaní s rokom 

2000 bol zaznamenaný pokles emisií o 12,6 %. Priemyselná výroba sa v roku 2009 podieľala až 97,2 % na emisiách v rámci prie-
myslu. V rámci priemyselnej výroby sa na uvedenom trende najviac podieľalo odvetvie výroba a spracovanie kovov (79,6 %). Kolísanie 
emisií CO z veľkých zdrojov v rokoch 2000 až 2009 súviselo s množstvom vyrobenej produkcie ako aj spotrebou paliva. V roku 2009 
emisie CO z priemyslu v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 21,6 %.
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Graf 63. Vývoj emisií CO zo stacionárnych zdrojov 
priemyslu 

Zdroj: SHMÚ

Graf 64. Podiel odvetví priemyslu na emisiách CO 
z priemyslu v roku 2009

Zdroj: SHMÚ

Emisie SO2 z priemyslu tvorili v roku 2009 až 99,5 % podiel na veľkých a stredných stacionárnych zdrojoch a v porovnaní s ro-
kom 2000 bol zaznamenaný pokles emisií o 43,6 %. Odvetvie dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu sa v roku 2009 
podieľalo 72,7 % na emisiách v rámci priemyslu. Klesajúci trend emisií SO

2
 bol zapríčinený znižovaním spotreby hnedého, čierneho 

uhlia, ťažkého vykurovacieho oleja, používaním nízkosírnych vykurovacích olejov a inštalovaním odsírovacích zariadení u veľkých 
energetických zdrojov. V roku 2009 emisie SO

2
 z priemyslu v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 7 %.

Graf 65. Vývoj emisií SO2 zo stacionárnych zdrojov 
priemyslu

Zdroj: SHMÚ

Graf 66. Podiel odvetví priemyslu na emisiách  SO2 
z priemyslu v roku 2009

Zdroj: SHMÚ

Emisie NOX z priemyslu tvorili v roku 2009 až 90,4 % podiel na veľkých a stredných stacionárnych zdrojoch a v porovnaní s rokom 
2000 bol zaznamenaný pokles emisií o 46,8 %. Priemyselná výroba sa v roku 2009 podieľala 60,8 % na emisiách v rámci priemyslu. 
Klesajúci trend emisií NO

X
 súvisel so znížením spotreby tuhých palív a v rokoch 2002 a 2003 sa na znížení emisií prejavila denitrifikácia 

u veľkých energetických blokov. V roku 2009 emisie NO
X
 z priemyslu v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 6,9 %.

Graf 67. Vývoj emisií NOX zo stacionárnych zdrojov 
priemyslu

Graf 68. Podiel odvetví priemyslu na emisiách NOX 
z priemyslu v roku 2008

Zdroj: SHMÚZdroj: SHMÚ
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Zdroj: SHMÚ

Emisie TZL z priemyslu tvorili v roku 2009 až 93,7 % podiel na veľkých a stredných stacionárnych zdrojoch a v porovnaní s rokom 
2000 bol zaznamenaný pokles emisií o 81,2 %. Priemyselná výroba sa podieľala 79,3 % na emisiách v rámci priemyslu. Odvetvie 
výroby a spracovanie kovov sa v rámci priemyselnej výroby podieľalo 53,7 % na emisiách TZL. Pokles emisií TZL súvisel so zmenou 
palivovej základne v prospech ušľachtilých palív a ďalšie zavádzanie odlučovacej techniky, reps. zvyšovaním jej účinnosti. V roku 
2009 emisie TZL z priemyslu v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 9,1 %.

Graf 69. Vývoj emisií TZL zo stacionárnych zdrojov priemyslu

Zdroj: SHMÚ

Vývoj emisií ťažkých kovov, skleníkových plynov, nemetánových prchavých organických látok (NM VOC) a perzistent-
ných organických polutantov (POP) z priemyselnej výroby vychádza z bilancie emisií z priemyselnej výroby, členenej na priemy-
selné termické procesy (priemyselná energetika, výroba železa, aglomerácia rudy a výroba medi) a priemyselné netermické 
procesy (spracovanie ropy, výroba koksu, výroba ocele, studené a teplé valcovanie, výroba hliníka, priemyselná organická chémia 
a potravinársky priemysel). 

Emisie ťažkých kovov z priemyslu majú od roku 2000 klesajúci trend. V roku 2009 však v porovnaní s rokom 2000 došlo k 
nárastu u emisii Cd, Hg a Cu z priemyselných technológií a As a Cu zo spaľovacích procesov v priemysle. Klesajúci trend emisií 
u väčšiny ťažkých kovov ovplyvnilo odstavenie niektorých zastaraných neefektívnych výrob, rozsiahle rekonštrukcie odlučovacích 
zariadení a zmena používaných surovín.

Agregované emisie skleníkových plynov z priemyselných procesov mali kolísajúci trend. V roku 2009 v porovnaní s rokom 
1990 emisie skleníkových plynov z priemyselných procesov klesli o 10,8 % a v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 16 %. 
V roku 2009 sa priemyselné procesy podieľali 21,6 % na celkových emisiách skleníkových plynov.

Emisie nemetánových prchavých organických látok (NM VOC) zo spaľovacích procesov majú kolísajúci trend. Emisie zo spa-
ľovacích procesov v roku 2009 v porovnaní s rokom 2000 vrástli o 13,1 % a v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 25,2 %.
Emisie z priemyselných procesov v roku 2009 v porovnaní s rokom 2000 klesli o 50,2 % a v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
klesli o 11,5 %.

Emisie perzistentných organických polutantov (POPs) majú prevažne klesajúci trend s kolísaním v posledných rokoch. Po-
kles bol spôsobený najmä poklesom výroby v sektore výroby kovov. Emisie PCDD/PCDF zo spaľovacích procesov od roku 2003 
poklesli v dôsledku výmeny odlučovačov pri aglomerácii železnej rudy.

Graf 71. Vývoj emisií NM VOC zo subsektorov 
priemyslu

Zdroj: SHMÚ

Graf 72. Podiel subsektorov priemyslu na celkových 
emisiách NM VOC

Zdroj: SHMÚ

Graf 70. Podiel odvetví priemyslu na emisiách TZL 
z priemyslu v roku 2009
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Graf 73. Vývoj emisií PCDD/PCDF* zo subsektorov priemyslu Graf 74. Podiel subsektorov priemyslu na celkových 
emisiách PCDD/PCDF* 

Zdroj: SHMÚZdroj: 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 75. Vývoj emisií polychlórovaných bifenylov (PCB) 
zo subsektorov priemyslu 

Graf 76. Podiel subsektorov priemyslu na celkových 
emisiách PCB 

Zdroj: SHMÚZdroj: SHMÚ

Graf 77. Vývoj emisií polycyklických aromatických 
uhľovodíkov (PAH) zo subsektorov priemyslu 

Graf 78. Podiel subsektorov priemyslu na celkových 
emisiách PAH 

Zdroj: SHMÚZdroj: SHMÚ
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Ďalšou zo zložiek životného prostredia výrazne ovplyvňovanej priemyslom je voda. Vývoj v oblasti vypúšťania odpadových vôd z 
priemyslu má kolísajúci priebeh.

Graf 79. Vypúšťané znečistenie priemyselných odpado-
vých vôd podľa ukazovateľov znečistenia v roku 2010

Graf 80. Vypúšťané znečistenie priemyselných odpado-
vých vôd podľa ukazovateľov znečistenia 

Zdroj: SHMÚ Zdroj: SHMÚ

V roku 2010 priemysel ako celok vyprodukoval 5 585 780 t odpadov umiestnených na trh (62,4 % podiel na celkovej produk-
cii odpadov), z toho 270 149 t nebezpečných odpadov a 5 315 630 t ostatných odpadov.

Najväčšie úbytky poľnohospodárskej pôdy na priemyselnú výstavbu boli zaznamenané v roku 2009 (805 ha). V rámci lesných 
pozemkov najväčšie úbytky na priemyselnú výstavbu boli zaznamenané v roku 2001 (18 ha). V roku 2010 tvorili úbytky poľnohospo-
dárskej pôdy na priemyselnú výstavbu 626 ha a úbytky lesnej pôdy 0 ha.

Tabuľka 110. Úbytky pôdy na priemyselnú výstavbu

Ukazovateľ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Úbytky poľnohospodárskej 
pôdy (vrátane ornej) spolu 
(ha), v tom:

1 978 1 259 1 805 2 000 2 396 2 193 2 574 2 372 5 524 5  834 4 202

• na priemyselnú výstavbu 75 32 33 220 199 299 518 563 749 805 626

podiel (%) 3,79 2,54 1,83 11 8,30 13,6 20,1 23,7 13,6 13,8 14,9

Úbytky lesnej pôdy spolu (ha),  
v tom:

28 140 149 321   166 534 239 454 323 462 326

• na priemyselnú výstavbu 0 18 10 0 5 2 5 4 7 1 0

podiel (%) 0 12,9 6,7 0 3,0 0,4 2,1 0,9 2,2 0,2 0

Zdroj: ÚGKK SR

Ťažba nerastných surovín

• Vývoj ťažby nerastných surovín
V priebehu roka 2010 boli v SR využívané  hlav-

ne ložiská energetických surovín (hnedého uhlia, 
ropy a zemného plynu), rúd (Fe, Au, Ag, Pb, Zn), 
magnezitu, stavebných materiálov (stavebný ka-
meň, štrkopiesky a piesky, tehliarske suroviny), 
vápencov (pre výrobu cementov, vápna a iné špe-
ciálne účely), ako aj ostatných surovín (bentonit, 
perlit, mastenec a iné).
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Ťažený nerast
Merná 

jednotka
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Hnedé uhlie a lignit kt 3 101,7 2 513,0 2 208,59  1 851, 56  2 242,82 2 573,71 2 196,45

Ropa vrátane gazolínu kt 42,082 33,15 30,52  24, 49 20,8 15,55 15,84

Zemný plyn tis. m3 178 088 150 851 136 881  500 550 111 823 106 668,00 109 493,15

Rudy kt 977,8 651,89 741,95 666,57 479,14 64,59 60,10

Magnezit kt 1 668,9 1 555,0 1 467,80 1 503,60 1 438,50 859,96 1 221,50

Soľ kt 104,3 105,1 122,50 116,76 99,31 41,40 0,02

Stavebný kameň
tis. m3 

(od r.2009 kt)
4 527,5 6 016,2 6 309,20 6 528,40 7 789,10 17 552,60 17 165,30

Štrkopiesky a piesky
tis. m3

(od r.2009 kt)
3 951,7 4 870,1 5 502,87 5 113,50 6 979,40 10 331,51 8 488,14

Tehliarske suroviny
tis. m3

(od r.2009 kt)
591,7 466,8 508,00 1 011,70 512,74 523,50 351,30

Vápence a cementárske 
suroviny

tis. m3

(odr.2009 kt)
569,5 690,6 673,50 627,10 757,40

2 529,30 2 982,30

kt 1 665,90 1 711,40 1 709,10 1 574,84 1 831,50

Vápence pre špeciálne 
účely

tis. m3

(od r.2009 kt)
14,9 28,50 67,00 90,30 136,10

1 414,40 1 591,80

kt 1 057,5 834,80 1 243,60 1 175,70 862,50

Vápenec vysokopercentný kt 3 767,3  4 053,5 4 393,00 4 362,00 4 035,00 3 714,83 3 700,70

Ostatné suroviny

tis. m3 
(povrch)

450,69 439,70 436,40 476,73 490,71 - -

kt (podzemie) 134,50 106,50 115,30 139,40 140,60 132,46 87,70

kt (povrch) 816,60 746,63 856,40 880,60 931,80 1 655,30 1 752,40

Zdroj: HBÚ SR

Evidovaných bolo  celkom 861 ložísk úžitkových nerastov, z ktorých bolo z podzemia vydobyté celkom 3 565,75 kt úžitko-
vých nerastov (v roku 2009 to bolo 3 630,71 kt), a to 2 196,45 kt hnedého uhlia a lignitu (2 573,71 kt v roku 2009), 15,84 kt ropy 
(15,545 kt v roku 2009), 1 369,3 kt rúd, magnezitu, soli a ostatných surovín (1 057 kt v roku 2009), ako aj 109 493,15 mil. m3 
zemného plynu (106,668 mil. m3 v roku 2009). Na povrchu bolo vydobytých 36 031,94 kt surovín (37 764,89 kt v roku 2009), z toho 
26 004,74 kt surovín pre potreby stavebníctva (stavebný kameň, štrkopiesky a piesky, tehliarske suroviny 27 150,80 kt v roku 2009), 
8 274,80 kt vápencov (7 658,52 kt v roku 2009) a približne 1 752,40 kt ostatných surovín (2 955,57 kt v roku 2009). Z uvedeného 
stručného prehľadu ťažby surovín vyplýva, že v roku 2010 v porovnaní z rokom 2009 došlo už k miernejšiemu poklesu ťažby surovín, 
tak v podzemí, ako aj na povrchu, prípadne k miernemu nárastu v niektorých surovinách (zemný plyn, magnezit, vápence).

Vývoj základných ukazovateľov ťažby nerastných surovín v SR

Zdroj: HBÚ SR

Graf 82. Vývoj v ťažbe magnezituGraf 81. Vývoj v ťažbe rúd

Tabuľka 111. Vývoj ťažby nerastných surovín

Zdroj: HBÚ SR
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Graf 83. Vývoj v ťažbe hnedého uhlia a lignitu Graf 84. Celková ťažba nerastov v roku 2010

• Vplyv ťažby nerastných surovín na životné prostredie
Na kvalitu životného prostredia nemá vplyv len dobývanie ložísk nerastných surovín. Technologický proces úpravy a zušľachťova-

nia vydobytého nerastu prináša so sebou vznik ďalších záťaží na životné prostredie ako je vznik odvalov, výsypiek a odkalísk, ktoré 
sú príčinou zmien v konfigurácii krajiny, s dopadom na flóru a faunu v oblasti.  

K 31. 12. 2010 bolo v pôsobnosti obvodných banských úradov evidovaných celkom 121 odvalov, z nich 87 je v dobývacích priesto-
roch (73 činných a 14 nečinných) a 34 mimo dobývacieho priestoru (33 činných a 1 nečinný). Odvaly zaberajú plochu 232,66 ha.
Jednoznačne najväčším odvalom je odval v organizácii SMZ, a.s., Jelšava, ktorý zaberá plochu 48,1 ha. Ďalej bolo evidovaných 
celkom 39 odkalísk, z nich je 17 v dobývacích priestoroch (9 činných a 8 nečinných) a 22 mimo dobývacích priestorov (15 činných a 
7 nečinných). Odkaliská zaberajú plochu 177,40 ha. Najväčším činným odkaliskom je odkalisko organizácie SMZ, a.s., Jelšava.

Od roku 2009 sa naplno začali realizovať ustanovenia nového zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného 
priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – 
podnikateľov zodpovedných za nakladanie s ťažobným odpadom vrátane dočasného skladovania takéhoto odpadu, počas prevádz-
kovania úložiska i po jeho pri nakladaní s ťažobným odpadom, úlohy orgánov štátnej správy pri nakladaní s ťažobným odpadom a 
zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.

Energetika, teplárenstvo a plynárenstvo

• Bilancia energetických zdrojov
SR má obmedzené zásoby primárnych energetických zdrojov (PEZ), čo je dané jej geologickou stavbou. Domáce PEZ pred-

stavujú len okolo 10 %, ostatné zdroje SR zabezpečuje nákupom mimo teritória vnútorného trhu EÚ (Rusko, Ukrajina). Jediným 
významnejším domácim energetickým zdrojom je hnedé uhlie a lignit, ktorých podiel je cca 94 % celkových zásob PEZ. Slovensko 
je trvalo závislé na dovoze ropy (vlastné zdroje cca 2 %), zemného plynu (vlastné zdroje cca 3 %), čierneho uhlia a jadrového paliva a 
táto závislosť sa v podstatnej miere nezmení. Závislosť SR na dovoze v roku 2009 predstavovala 66,4 %.

Tabuľka 112. Dovozná závislosť SR na zdrojoch energie (TJ)

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Elektrina

Dovoz 3 424 31 043 31 432 28 818 30 924 48 888 33 883 32 378

Vývoz 13 129 31 161 38 135 40 572 39 316 42 678 32 008 27 655

Plynné palivá

Dovoz 242 613 230 751 237 753 253 147 238 111 214 804 214 786 201 963

Vývoz 23 137 35 15 394 20 694 6 270 6 459 534

Kvapalné palivá

Dovoz 231 362 272 192 295 922 284 844 297 852 308 357 306 285 293 559

Vývoz 119 599 141 429 163 185 149 581 154 202 164 013 155 851 160 291

Tuhé palivá

Dovoz 145 321 154 594 158 435 161 394 155 564 165 025 148 367 139 363

Vývoz 1 709 2 959 1 524 6 288 6 205 6 343 7 090 6 575

Zdroj: HBÚ SR

Zdroj: ŠÚ SR

Zdroj: HBÚ SR
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Štruktúra použitých PEZ v SR je od roku 2001 charakteristická zvýšenou spotrebou obnoviteľných zdrojov energie na úkor 
spotreby ostatných palív. Mimoriadne významnú úlohu v štruktúre PEZ v SR zohráva v posledných rokoch využívanie jadrového paliva. 
Hrubá domáca spotreba energie za obdobie 2001 – 2009 klesla o cca 15 %, pričom najvýraznejší pokles bol zaznamenaný v roku 
2009, čo je výsledkom najmä vplyvu hospodárskej krízy.

Graf 85. Vývoj primárnych energetických zdrojov 
použitých v SR

Graf 86. Štruktúra primárnych energetických zdrojov 
v roku 2008 – medzinárodné porovnanie

Zdroj: ŠÚ SR Zdroj: EUROSTAT

Spotreba PEZ v SR je stále nižšia ako priemerná spotreba v EÚ 25 a v roku 2009 predstavovala okolo 700 PJ. V posledných 
rokoch spotreba PEZ v SR poklesla a v súčasnosti dosahuje cca 90 % priemeru krajín EÚ.

V porovnaní s vyspelými krajinami OECD a EÚ je v SR nižšia aj spotreba elektriny na obyvateľa (cca o 20 %). Konečná spotreba 
elektriny má v priebehu rokov 2002 – 2010 s miernymi výkyvmi vyrovnaný priebeh. Najviac narástla spotreba v sektore obchodu a 
služieb, ktorý má druhý najvyšší podiel na konečnej spotrebe elektriny zo všetkých sektorov (cca 30 %). Najväčšiu spotrebu elektriny 
má sektor priemyslu s viac ako 45 % podielom. 

Tabuľka 113. Vývoj výroby a spotreby  elektrizačnej 
sústavy  SR

Výroba (GWh) Celková spotreba(GWh) 

2002 32 830 28 674

2003 31 147 28 892

2004 30 543 28 682

2005 31 294 28 572

2006 31 227 29 624

2007 27 907 29 632

2008 29 309 29 830

2009 26 074 27 386

2010 27 720 28 761

Zdroj: SEPS, a. s. 

Graf 87. Celková spotreba elektriny na obyvateľa 
v roku 2009 – medzinárodné porovnanie

Zdroj: IEA

Celková konečná spotreba energie od roku 2000 kolísala. Po raste v roku 2006 do roku 2008 potom v roku 2009 poklesla o 8 %.
Podiel priemyslu v roku 2009 bol približne 30 %, pričom od roku 2000 bol približne stabilný, pokles bol zaznamenaný až v roku 2009 
v dôsledku krízy.

Doprava činí 21 % celkovej konečnej spotreby energie. Celková konečná spotreba energie v doprave vzrástla od roku 
2000 o 60 %. 

Medzi najväčších spotrebiteľov energie v SR patrí ďalej sektor obchodu a služieb a sektor domácností. Spotreba energie v týchto 
sektoroch klesla od roku 2000 o 15 %.
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Graf 88. Vývoj konečnej spotreby energie, palív, elektriny a tepla v sektoroch hospodárstva

Zdroj: ŠÚ SR

• Energetická náročnosť
Dôležitým hospodárskym ukazovateľom je energetická náročnosť, definovaná ako podiel hrubej domácej spotreby energie 

(HDS) k vytvorenému HDP (HDS/HDP=EN). Redukcia energetickej náročnosti v hospodárstve je hlavným rozmerom energetickej 
politiky orientovanej na ochranu životného prostredia.

V posledných rokoch bol rast HDP sprevádzaný vyrovnanou spotrebou energetických zdrojov a poklesom konečnej spotreby 
energie. Od roku 1993 dochádza každoročne k poklesu energetickej náročnosti o 4 %, čo je spôsobené najmä rozvojom výroby s 
vyššou pridanou hodnotou a zavedením úsporných opatrení na strane výroby, ako i na strane spotreby. Napriek priaznivému vývoju je 
energetická náročnosť SR stále cca 1,5 - krát vyššia ako je tomu u priemeru krajín OECD.

Graf 89. Vývoj energetickej náročnosti a HDP v SR

Zdroj: ŠÚ SR

• Elektroenergetika
Celková spotreba elektrizačnej sústavy SR v roku 2010 bola 28 761 GWh a v porovnaní s rokom 2009 zaznamenala nárast 

o necelých 5 %. Ročné maximálne zaťaženie dosiahlo hodnotu 4 342 MW (17.12.2010). Výkonová štruktúra výrobnej základne bola 
rovnomerne rozdelená medzi jadrové, tepelné a vodné elektrárne. V roku 2010 naďalej pokračoval import elektriny zo zahraničia na 
pokrytie spotreby elektrizačnej sústavy SR. Dovoz zo zahraničia zabezpečil 3,6 % ročnej spotreby elektriny na Slovensku, čo pred-
stavuje pokles o 1,2 % oproti predchádzajúcemu roku 2009. 

Celková výroba elektriny dosiahla hodnotu 27 720 GWh, z toho 50,7 % sa na výrobe podieľali jadrové elektrárne, 17,5 % te-
pelné elektrárne, 19,1 % bolo vyrobených vo vodných elektrárňach a zvyšok predstavujú ostatné zdroje. Oproti roku 2009 vzrástla v 
roku 2010 výroba elektriny o 1 646 GWh, čo predstavuje 6 % nárast výroby. 

• Plynárenstvo
Dominantným podnikom, ktorý má najväčší podiel na slovenskom trhu s plynom je Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Brati-

slava (82 % podiel). V roku 2010 poskytoval služby pre vyše 90 % domácností Slovenska a pre mnohých firemných zákazníkov. 
Celkový objem nákupu zemného plynu za účelom zásobovania domáceho trhu predstavoval v roku 2010 4,95 mld. m3 

(52 529 GWh). Rozhodujúca časť zemného plynu bola dovezená z Ruskej federácie. 
V roku 2010 zaznamenal SPP cca 8 % pokles predaja zemného plynu na území SR (4 663 mil. m3) oproti roku 2009 (5 037 mil. m3),

čo bolo spôsobené najmä dôsledkom vstupu nových obchodníkov na trh.
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• Obnoviteľné zdroje energie (OZE)
SR prijala národný cieľ zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej spotrebe energie zo 6,7 % v roku 2005 

na 14 % v roku 2020.  
V SR sa postupne zvyšuje podiel produkcie energie z obnoviteľných zdrojov energie. V roku 2008 podiel OZE na hrubej  koneč-

nej spotrebe energie predstavoval 8,4 %. Najvyšší podiel predstavovalo  energetické využívanie biomasy (takmer 70 %).

Graf 90. Vývoj podielu jednotlivých druhov OZE na celkovej spotrebe OZE

Zdroj: Eurostat

• Vplyv energetiky, teplárenstva a plynárenstva na životné prostredie
Výroba a spotreba energie je sprevádzaná produkciou emisií základných znečisťujúcich látok (ZZL). Do roku 2007 výrazne 

poklesli emisie SO
2
, NO

X
, ako aj množstvo TZL, pričom tento stav bol spôsobený okrem poklesu výroby a spotreby energie aj zmenou 

palivovej základne v prospech ušľachtilých palív a používaním palív s lepšími akostnými znakmi.
Od roku 2007 však emisie SO

2
 vzrástli o 12 %, rovnako začali stúpať aj emisie CO (oproti roku 2007 nárast o 9 %), veľmi mierne 

stúpajú aj emisie oxidov dusíka. Emisie TZL sa oproti predchádzajúcemu roku v roku 2009 nezmenili. 

Graf 92. Podiel emisií PCB, PCDD/PCDF a PAH z energetiky 
na celkových emisiách PCB, PCDD/PCDF a PAH v roku 2009

Zdroj: SHMÚ

Energetika má najvýraznejší podiel 
na emisiách skleníkových plynov, 
ktorý v roku 2009 (vrátane dopravy s 
21,6 % podielom) predstavoval 66,1 % 
(28 694,32 Gg CO

2
) z celkových emisií 

skleníkových plynov v SR. V roku 2009 
emisie skleníkových plynov z energeti-
ky klesli o 49,13 % v porovnaní s rokom 
1990. Zapríčinil to vyšší podiel služieb na 
tvorbe HDP, vyšší podiel zemného plynu 
v palivovej základni, štrukturálne zmeny a 
klesanie spotreby energie v energeticky 
náročných odvetviach. Medziročný po-
kles oproti roku 2008 je až 8,4 %. Za vý-
razným poklesom v roku 2009 je možné vidieť dôsledky 
krízy svetových finančných trhov v roku 2008 a následnú 
ekonomickú recesiu v roku 2009, ktorá zasiahla najmä 
energetiku a priemysel.

V bilancii emisií perzistentných organických látok 
(POPs) a emisií ťažkých kovov (ŤK) do sektoru energeti-
ky spadajú Spaľovacie procesy I (systémová energetika, 
komunálna energetika) a Spaľovacie procesy II (vyku-
rovanie obchodu a služieb, vykurovanie domácností). 
Emisie POPs majú od roku 1990 klesajúcu tendenciu 
spôsobenú poklesom spotreby a zmenou zloženia palív v 
sektore vykurovania domácností. Emisie zo spaľovacích 
procesov I oproti roku 2008 poklesli v priemere o 30 %, 
emisie zo spaľovacích procesov II poklesli medziročne 
len minimálne (okolo 3 %, pri PAH nárast o 0,8 %).

Zdroj: SHMÚ

Graf 91. Vývoj emisií základných znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov 
sektoru energetiky do ovzdušia
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Tabuľka 114. Vypúšťané množstvo odpadových vôd z elektroenergetiky v roku 2010 (výroba a rozvod elektriny)

Zdroj: SHMÚ

Tabuľka 115. Vypúšťané množstvo odpadových vôd z teplárenstva  v roku 2010 (výroba a rozvod pary a teplej vody)

Zdroj: SHMÚ

Odpadová voda z elektroenergetiky
Objem 

(tis.m3.r -1)
NL 

(t.r -1)
BSK5 
(t.r -1)

ChSKCr 
(t.r -1)

NELUV 

(t.r -1)

Čistená 11 756,70 119,83 22,42 136,80 0,58

Nečistená 6 019,52 20,74 4,11 18,54 0,01

Spolu 17 776,22 140,57 26,54 155,34 0,59

Odpadová voda z teplárenstva 
Objem 

(tis.m3.r -1)
NL 

(t.r -1)
BSK5 
(t.r -1)

ChSKCr 
(t.r -1)

NELUV 
(t.r -1)

Čistená 1 349,511 16,564 2,223 23,611 0,116

Nečistená 1 036,965 0,194 0,000 0,506 0,001

Spolu 2 386,476 16,758 2,223 24,117 0,117

Pri emisiách ťažkých kovov zo spaľovacích procesov I bol v roku 2009 v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2008 negatívny 
trend pri Pb (nárast o 45 %), Cd (nárast o 46 %), Hg (nárast o 30 %) a Zn (nárast o 44 %) a pozitívny trend pri Ni (pokles o 80 %). 
Zo spaľovacích procesov II bol pozitívny trend pri As (pokles o 17 %) a Mn (pokles o 17 %). Emisie ostatných ťažkých kovov sa me-
dziročne z obidvoch spaľovacích procesov zmenili len nevýrazne. V roku 2009 presiahol 15 % podiel na celkových emisiách ťažkých 
kovov emisií z energetiky Mn.

Na celkovom objeme vypúšťaných odpadových vôd sa zo sektoru energetika najviac podieľa elektroenergetika. Odpadové 
vody, ktoré produkujú elektrárne, majú predovšetkým charakter vôd z technologických a chladiacich procesov, v menšej miere sa na 
odpadových vodách podieľajú splaškové vody. Odpadové vody z technológií sú znečistené chemicky, v prípade jadrových elektrární 
v primárnom okruhu aj rádiochemicky. U vôd, ktoré sa využívajú na chladenie, dochádza prevažne k tepelnému znečisteniu.

Oproti roku 2009 vzrástol objem vypúšťaných vôd z výroby a rozvodu elektriny o cca 7 %.

Oproti roku 2009 vzrástol objem vypúšťaných vôd z teplárenstva o cca 5,5%.
V roku 2010 bolo vyprodukovaných v sektore energetiky a plynárenstva 877 644,33 ton odpadu umiestneného na trh, čo 

predstavuje zvýšenie produkcie o 4 % oproti roku 2009. Nebezpečný odpad predstavoval len 0,61 % (5 358,07 t) a ostatný odpad 
až 99,38 % (872 286,26 t). Na celkovej produkcii odpadov podľa klasifikácie ekonomických činností sa táto sekcia v roku 2010 
podieľala  9,8 % podielom.

• Štruktúra dopravy a jej podiel na tvorbe HDP
Do odvetvia dopravy patria podnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú služby v oblasti verejnej a neverejnej dopravy. Do verejnej 

dopravy patria subjekty s prevažujúcou dopravnou činnosťou, vykonávajúce služby v železničnej, cestnej, vodnej, leteckej a potrub-
nej doprave a vedľajšie pomocné činnosti v doprave. Neverejná doprava je vykazovaná pre vlastné a cudzie potreby v podnikoch, 
ktoré sú svojou hlavnou činnosťou zaradené do iných odvetví hospodárstva SR.  V roku 2010 sa odvetvie dopravy podieľalo na tvorbe 
HDP približne 5 % (HDP v b.c roku 2010). 

• Preprava osôb a tovaru
V roku 2010 preprava osôb verejnou cestnou a železničnou dopravou zaznamenala minimálny pokles počtu prepravených 

osôb. Z pohľadu výkonov cestnej dopravy, vodnej osobnej dopravy a železničnej dopravy, tie zostali na úrovni minulého roku. Naďalej 
pretrvával pokles v počte  prepravených osôb ako aj výkonov v leteckej osobnej doprave (z 2 288 tis. prepravených osôb v roku 2009 
na 554 tis. v roku 2010). Tento prepad bol spôsobený nielen hospodárskou krízou, ale aj ukončením činnosti dvoch významných 
leteckých spoločností na Slovensku.     

Preprava tovaru a prepravné výkony v roku 2010 zaznamenali nárast v železničnej, vodnej a leteckej doprave. Prepravné 
výkony cestnej nákladnej dopravy klesli v roku 2010 o viac ako 12 % oproti roku 2009. Významný nárast výkonov zaznamenali 
železničná nákladná doprava (16,4 %) a vodná nákladná doprava (76,1 %). Preprava tovarov v leteckej doprave nepatrne vzrástla 
zo 7 ton na 11 ton. 

Doprava
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Tabuľka 116. Vývoj prepravy osôb a tovaru

Ukazovateľ 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cestná doprava

Prepravené osoby (tis.) 825 677 493 706 449 456 403 270 384 637 365 519 323 142 312 717

Výkony (mil. oskm) 8 051 7 757 7 525 7 665 7 596 6 446 4 538 4 436

Preprava tovaru (tis. t) 187 624 174 149  195 405 181 422 179 296 199 218 163 148 143 071

Výkony (mil. tkm) 13 799 16 859 22 550 22 114 27 050 29 094 27 484 27 411

Železničná doprava

Prepravené osoby (tis.) 63 474 51 274 50 458 48 438 47 070 48 744 46 667 46 583

Výkony (mil. oskm) 2 805 2 316 2 182 2 213 2 165 2 296 2 264 2 309

Preprava tovaru (tis. t) 53 588 50 521 49 310 52 449 51 813 47 910 37 603 44 327

Výkony (mil. tkm) 10 929 10 113 9 463 9 988 9 647 9 299 6 964 8 105

Vodná doprava

Prepravené osoby (tis.) 82 321 134 111 122 122 110 120

Výkony (mil. oskm) 4 5 4 3 4 3 3 3

Preprava tovaru (tis. t) 1 551 1 451 1 526 1 713 1 806 1 767 2 192 3 109

Výkony (mil. tkm) 1 015 488 680 936 843 979 1 230 2 166

Letecká doprava

Prepravené osoby (tis.) 187 428 1 716 2 291 3 068 4 176 2 288 554

Výkony (mil. oskm) 335 660 2 465 2 829 3 699 4 650 3 501 835

Preprava tovaru (tis. t) 0 1 0 0 0 0 0 0

Výkony (mil. tkm) 0 1 1 0 1 0 0 0

Zdroj: ŠÚ SR

Graf 93. Vývoj prepravných výkonov osobnej dopravy 
podľa druhu dopravy (mil. oskm)

Graf 94. Vývoj prepravných výkonov v nákladnej doprave 
podľa druhu dopravy (mil. tkm)                   

Zdroj: ŠÚ SR Zdroj: ŠÚ SR

Mestská hromadná doprava (MHD) je zabezpečovaná podnikmi MHD v Bratislave, Košiciach, Prešove a Žiline. V ostatných 
mestách SR MHD zabezpečujú podniky cestnej osobnej dopravy resp. súkromníci. Takto prevádzkovaná doprava nie je vedená 
ako MHD.

Aj v roku 2010 pretrvával pokles v počte prepravených osôb. Úbytok prepravených osôb za časové obdobie 17 rokov (1993 
– 2010) predstavoval 23 %. 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, ďalej nasleduje električková a trolej-
busová doprava. 
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Zdroj: ŠÚ SR

Tabuľka 117. Ukazovatele MHD

Ukazovateľ 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Prepravené osoby spolu (tis.) 373 269 394 465 395 064 400 673 403 466 399 425 389 263 385 594

Električky

Prepravené osoby (tis.) 98 719 104 460 109 101 109 836 109 705 107 080 100 871 97 739

Miestové kilometre (mil. km) 1 866 1 764 1 822 1 797 1 792 1 788 1 793 1 782

Trolejbusy

Prepravené osoby (tis.) 53 167 59 034 58 032 59 071 60 655 62 038 62 745 62 236

Miestové kilometre (mil. km) 1 008 1 110 1 075 1 085 1 104 1 099 1 111 1 125

Autobusy

Prepravené osoby (tis.) 221 383 230 871 227 931 231 766 233 106 230 307 225 647 225 619

Miestové kilometre (mil. km) 3 996 3 899 3 846 3 823 3 839 3 826 3 980 4 202

Graf 95. Podiel osobnej dopravy v roku 2009 
(% podiel z celkových osobokm)

Zdroj: Eurostat

• Počty vozidiel
V roku 2010 narástol celkový počet motorových vozidiel 

o 102 850 ks oproti roku 2009, v sledovanom období 1998 – 2010 
to predstavuje nárast o 39 %. K nárastu v počte cestných motorových 
vozidiel v roku 2010 došlo vo všetkých kategóriách. Automobilový park 
u nás starne, podobne ako v susedných štátoch a minimálne zlepšenie 
priemerného veku áut si vyžaduje aspoň dvojnásobný predaj. Počty do-
pravných prostriedkov v železničnej a vodnej doprave (environmentálne 
najvhodnejšie druhy dopravy v preprave osôb a tovarov) za posledných 
10 rokov poklesli o cca 45 %. 

Dôležitými ukazovateľmi v doprave sú stupeň motorizácie (počet 
obyvateľov určitého územného celku pripadajúci na jedno motorové 
vozidlo) a stupeň automobilizácie (počet obyvateľov určitého územné-
ho celku pripadajúci na jeden osobný automobil). Stupeň automobi-
lizácie v SR v roku 2010 bol 3,26 obyvateľov pripadajúcich na jeden 
osobný automobil. Situácia v jednotlivých krajoch je značne odlišná. V 
Bratislavskom kraji bol v roku 2010 stupeň automobilizácie 2,18 a na 
druhej strane v Prešovskom kraji bola hodnota tohto ukazovateľa 4,17.

Tabuľka 118. Počet motorových vozidiel v cestnej doprave (ks)

Počty vozidiel 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Osobné 1 292 843 1 356 185 1 303 704 1 333 749 1 433 926 1 544 888 1 589 044 1 669 065

Nákladné a dodávkové 120 399 142 140 160 089 172 781 196 141 227 218 246 667 252 866

Špeciálne 36 082 32 033 22 648 18 708 18 983 19 675 18 947 20 462

Ťahače 4 994 8 851 14 141 16 475 19 556 21 444 22 655 23 183

Autobusy 10 649 10 568 9 113 8 782 10 480 10 537 9 400 9 350

Traktory 63 422 61 690 46 544 43 888 44 098 45 387 45 769 46 092

Motocykle (bez malých) 46 676 48 709 56 366 58 101 63 897 70 318 55 443 59 563

Prívesy a návesy 
(vr. autobusových)

206 627 218 517 188 411 188 256 199 329 211 555 218 724 226 333

Ostatné a malé motocykle 1 507 1 161 101 535 3 414 7 159 29 959 32 444

Spolu 1 783 199 1 879 854 1 801 117 1 841 275 1 989 824 2 158 181 2 236 608 2 339 358

Zdroj: ŠÚ SR
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• Dopravná infraštruktúra
V roku 2010 dopravnú sieť SR tvorilo 17 974 km ciest a diaľnic, z čoho diaľnice predstavovali 416 km a dĺžka miestnych 

komunikácií bola 25 942 km. Dĺžka železničných tratí bola 3 622 km, z toho elektrifikovaných bolo 1 577 km. Dĺžka splavných 
tokov zostala nezmenená na hodnote 172 km a dĺžka kanálov dosahovala 38,45 km. 

Tabuľka 119. Základné údaje o dopravnej sieti (km)

Ukazovateľ 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Dĺžka ciest a diaľnic 17 750 17 780 17 803 17 828 17 875 17 907 17 937 17 974

z toho diaľnice 302 316 328 328 365 384 391 416

Dĺžka železničných tratí 3 657 3 660 3 658 3 658 3 629 3 623 3 623 3 622

z toho elektrifikované 1 556 1 556 1 556 1 577 1 578 1 577 1 577 1 577

Dĺžka splavných tokov 172 172 172 172 172 172 172 172

z toho kanálov 38,45 38,45 38,45 38,45 38,45 38,45 38,45 38,45

Zdroj: ŠÚ SR

• Náročnosť dopravy na čerpanie zdrojov
Konečná spotreba energie v sektore dopravy sa za obdobie 15 rokov zniekoľkonásobila. Najväčší podiel spotreby palív 

v sektore dopravy tvorí konečná spotreba kvapalných palív (97 %), zatiaľ čo podiel konečnej spotreby tuhých palív, plynných palív 
a elektrickej energie je malý. Najväčší podiel na celkovej spotrebe kvapalných palív v sektore dopravy má cestná doprava (95 %). 
Naopak, podiel konečnej spotreby elektriny v sektore dopravy pripadá na železničnú dopravu (95 %), v konečnej spotrebe kvapal-
ných palív je podiel železničnej dopravy malý.   

Graf 96. Porovnanie konečnej spotreby energie dopravou 
vo vybraných štátoch (1 000 toe)

Graf 97. Podiel energie z obnoviteľných zdrojov 
na spotrebe pohonných hmôt v doprave

Zdroj: Eurostat Zdroj: Eurostat

• Vplyv dopravy na životné prostredie
Od roku 1990 vykonáva SR pravidelnú ročnú 

komplexnú inventúru produkcie emisií vybraných 
znečisťujúcich látok, ktorej súčasť tvorí aj ročná 
inventúra prevádzky cestnej, železničnej, vodnej 
a leteckej dopravy. Na stanovenie množstva pro-
dukcie jednotlivých sledovaných škodlivín sa využíva 
metodika CORINAIR používaná v krajinách EÚ, ktorej 
špeciálny programový produkt COPERT je určený pre 
inventúru ročnej produkcie emisií z prevádzky cestnej 
dopravy. V roku 2008 sa začal pri spracovaní emisií 
z prevádzky cestnej dopravy používať COPERT IV a 
všetky hodnoty emisií od roku 2000 boli prepočítané 
podľa tohto programu. Emisie základných znečisťujú-
cich látok z dopravy v roku 2009 zaznamenali pokles 
oproti roku 2008. 

Tabuľka 120. Vývoj základných znečisťujúcich látok z dopravnej 
prevádzky v SR v rokoch 2000 – 2009

Rok
Ročná produkcia emisií škodlivín (tis. t)

CO NOX NM VOC SO2 TZL

2000 117,130 36,550 15,730 0,860 3,775

2001 133,580 39,720 17,310 0,860 4,092

2002 124,770 40,130 15,720 0,800 4,646

2003 110,450 37,310 13,940 0,210 6,092

2004 106,220 42,170 13,770 0,220 5,192

2005 98,680 47,840 13,480 0,240 6,145

2006 83,890 43,720 10,660 0,240 6,547

2007 65,020 48,950 10,120 0,250 6,539

2008 63,520 48,500 9,930 0,260 5,018

2009 60,156 42,886 8,670 0,236 4,996

Zdroj: SHMÚ
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Zdroj: Eurostat

Graf 98. Emisie TZL, PM10 a PM2,5 z cestnej dopravy 
za roky 2000-2009 (t/rok)

Zdroj: SHMÚ Zdroj: SHMÚ

Graf 100. Vývoj emisií skleníkových plynov – N2O z dopravnej 
prevádzky v porovnaní s celkovými emisiami N2O v SR (Gg) 

Graf 101. Vývoj emisií skleníkových plynov – CH4 z dopravnej 
prevádzky v porovnaní s celkovými emisiami CH4 v SR (Gg)

Graf 102. Celkové emisie skleníkových plynov z dopravy 
vo vybraných štátoch (tis. t)

Graf 103. Porovnanie vývoja emisií CO2 z dopravy 
vo vybraných štátoch (mil. t) 

Graf 99. Vývoj emisií skleníkových plynov – CO2 dopravnej 
prevádzky v porovnaní s celkovými emisiami CO2 v SR (Tg)

Zdroj: SHMÚ Zdroj: SHMÚ

Zdroj: Eurostat

Na celkových emisiách bilancovaných znečisťujúcich látok za rok 2009 je významný 29 % podiel dopravy na emisiách CO, 50 % 
podiel NO

X 
a 13 % podiel NM VOC. Doprava sa na emisiách tuhých znečisťujúcich látok podieľala 13 % a emisie SO

2
 0,37 %. Podiel 

dopravy na emisiách ťažkých kovov je cca 8,4 %, pričom najväčší podiel na emisiách ťažkých kovov vyprodukovaných dopravou v 
roku 2009 mala meď – 24,0 %, olovo – 5,6 % a zinok – 8,1 %. Rovnako u ostatných ťažkých kovov došlo oproti predchádzajúcemu 
roku k miernemu nárastu hodnôt nameraných emisií. 

V rámci sektora dopravy a spojov v roku 2010 sa vyprodukovalo 120 728 t odpadov umiestnených na trh, z čoho bolo 33 492 t
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nebezpečných odpadov a 87 236 t ostatných odpadov, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu roku o 48 423 ton. 
Prehľad výsledkov spracovania starých vozidiel je uvedený v kapitole Odpady.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku po-

žaduje vypracovanie hlukových máp (SHM) a na jej podnet bol prijatý zákon č. 2/2005 Z.z o posudzovaní a kontrole hluku vo 
vonkajšom prostredí. Pre účely uvedenej smernice  sa sleduje hluk z cestnej dopravy, železničnej dopravy, leteckej dopravy a 
z priemyselnej činnosti  veľkoplošných zdrojov hluku v území a to v pravidelných 5 ročných intervaloch. 

Na základe vypracovaných SHM a po vyhodnotení tzv. konfliktných plánov sa v záverečných správach riešiteľov (Strategická 
hluková mapa, rok 2006, údaje pre ÚVZ SR) konštatuje, že z celkového počtu 480 600 obyvateľov vystavených hluku z dopravy 
na cestách I. triedy a diaľniciach mimo bratislavskú aglomeráciu žije 193 100 obyvateľov v domoch a bytoch situovaných v území 
s prekročenou akčnou hodnotou indikátora L

dvn
 = 60 dB. V bratislavskej aglomerácii  z celkového počtu 546 300 obyvateľov žije 

268 400 obyvateľov v domoch a bytoch situovaných v území s prekročenou akčnou hodnotou indikátora hluk L
dvn

 = 60 dB z dopra-
vy na cestných komunikáciách a diaľniciach, 125 300 obyvateľov z dopravy na železnici a cca 500 obyvateľov z dopravy na letisku 
M. R. Štefánika. Pri plánovaní novej dopravnej infraštruktúry sa robia hlukové štúdie, aby sa minimalizovala hluková záťaž obyva-
teľstva a realizuje sa výstavba protihlukových stien. V roku 2010 bolo v cestnej doprave vybudovaných 13 749 m protihlukových 
stien a v železničnej doprave pribudlo 8 517 m protihlukových stien.

• Dopravná nehodovosť
V roku 2010 pokračoval pokles v počte dopravných nehôd. Rovnaký vývoj bol zaznamenaný aj z hľadiska analýzy následkov 

dopravných nehôd, kde došlo oproti roku 2009 k poklesu usmrtených osôb, ťažko a ľahko zranených osôb. 

Tabuľka 121. Vývoj dopravnej nehodovosti v SR

Ukazovateľ 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Dopravná nehodovosť

Počet nehôd 50 930                    57 060 61 233 59 991 62 040 61 071 59 008 25 989 21 611

Usmrtení 626                    610 603 560 579 627 558 347 345

Ťažko zranení 2 205                    2 213 2 157 1 974 2 032 2 036 1 806 1 408 1 207

Ľahko zranení 7 891                    8 050 9 033 8 516 8 660 9 274 9 234 7 126 6 943

Zdroj: MV SR, ŠÚ SR

Poľnohospodárstvo

• Ekonomika poľnohospodárstva
V roku 2010 predstavoval podiel poľnohospodárstva na hrubom domácom produkte SR v b. c. roku 2010 približne 2 %. 

• Štruktúra poľnohospodárskeho pôdneho fondu 
V roku 2010 predstavovala celková výmera poľnohospodárskej pôdy v SR 2 414 291 ha. Z rozboru zmien úhrnných hodnôt 

druhov pozemkov za rok 2010 porovnaním s rokom 2009 vyplýva, že úbytok poľnohospodárskej pôdy v roku 2010 (-3 642 ha) je 
oproti roku 2009 (-5 545 ha) menší o 1 903 ha. Úbytok poľnohospodárskej pôdy najviac ovplyvnila výstavba (1 848 ha) a zalesňovanie 
(1 253 ha). Z ornej pôdy prešlo do trvalých trávnych porastov 562 ha a do ostatnej poľnohospodárskej pôdy 306 ha. Na druhej strane 
odlesnením lesných pozemkov pribudlo 178 ha ornej pôdy a z nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov pribudlo 1 174 ha. 

Tabuľka 122. Štruktúra poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu (PPF)  k 31.12.2010

Druh pozemku
Rozloha 

(ha)
Podiel  

z PPF (%)

Poľnohospodárska pôda spolu 2 414 291 100,00

Orná pôda 1 416 633 58,68

Chmeľnice 520 0,02

Vinice 27 091 1,12

Záhrady 76 529 3,17

Ovocné sady 17 034 0,71

Trvalé trávne porasty 876 484 36,30

Celková výmera SR 4 903 644 -

Zdroj: ÚGKK SR

Graf 104. Vývoj štruktúry poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu po roku 1990

Zdroj: ÚGKK SR



111

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

V roku 1970 výmera ornej pôdy na jedného obyvateľa predstavovala 0,37 ha/obyvateľa, v roku 1990 to bolo 0,28 ha a v roku 
2010 0,2606 ha.

• Rastlinná výroba
V roku 2010 sa v medziročnom porovnaní znížili zberové plochy obilnín, olejnín, zemiakov. Medziročne sa zvýšili zberové 

plochy u strukovín a cukrovej repy.

Graf 105. Vývoj zberových plôch vybraných plodín (tis. ha)

Zdroj: ŠÚ SR

V roku 2010 bola celková plocha osiata autorizovanou geneticky modifikovanou kukuricou na rezistenciu voči víjačke kukurič-
nej (MON 810) 1 249 ha, čo predstavuje nárast o 374 ha oproti roku 2009.

Tabuľka 123. Plochy geneticky modifikovaných rastlín v SR

2006 2007 2008 2009 2010

Plocha osiata geneticky modifikovanou kukuricou siatou (ha) 33 949 1 942 875 1 249

Zdroj: ÚKSÚP

Spotreba priemyselných hnojív v roku 2010 predstavovala 47,7 kg čistých živín (č. ž.) na hektár poľnohospodárskej pôdy, čo 
predstavuje medziročný pokles o 9,3 kg č. ž. na hektár.

Graf 106. Spotreba NPK na 1 ha poľnohospodárskej pôdy v SR (kg čistých živín/ha)

Zdroj: ŠÚ SR

Spotreba pesticídov v roku 2010 medziročne stúpla o 990 ton oproti roku 2009. Spolu sa aplikovalo 4 412 ton prípravkov na 
ochranu rastlín, z toho 2 351 ton herbicídov, 1 273 ton fungicídov, 335 ton insekticídov a 453 ton ostatných prípravkov.
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Graf 107. Spotreba pesticídov podľa skupín 

Zdroj: ÚKSÚP

• Živočíšna výroba
V roku 2010 medziročne klesli počty hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny. Medziročný nárast bol zaznamenaný v kategórií 

oviec, jahniat a kôz.

Graf 108. Počty hospodárskych zvierat

Zdroj: ŠÚ SR

Genetická diverzita vyjadrená počtom plemien hospodárskych zvierat chovaných v SR sa v roku 2010 v prípade hovädzieho 
dobytka, oviec a kôz medziročne zvýšila, k zmene nedošlo v prípade ošípaných.

• Závlahy
V roku 2010 bolo zavlažovaných 13 642 ha poľnohospodárskej pôdy, čo predstavuje pokles o 6 706 ha oproti roku 2009.

Tabuľka 124. Zavlažované územia v poľnohospodárstve  v SR (ha)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010

Zavlažované územia (ha) 92 106 110 665 75 008 93 657 42 010 44 789 25 325 15 908 20 348 13 642

Zdroj: ŠÚ SR

• Ekologizácia poľnohospodárstva
V roku 2010 bolo v systéme ekologického poľnohospodárstva v SR evidovaných spolu 403 subjektov hospodáriacich na vý-

mere 178 235 ha poľnohospodárskej pôdy, čo predstavuje 9,27 % z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. V porovnaní s rokom 
2009 sa táto výmera zvýšila o 31 473 ha. Splnil sa tak cieľ stanovený pre rok 2010 ktorý bol dosiahnutie výmery 7 % poľnohospo-
dárskej pôdy zaradenej do systému ekologického poľnohospodárstva.
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Graf 109. Vývoj výmery poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej ekologickým spôsobom  hospodárenia a jej podiel 
na poľnohospodárskom pôdnom fonde

Zdroj: ÚKSÚP

• Náročnosť poľnohospodárstva na čerpanie zdrojov
V roku 2009 došlo v sektore pôdohospodárstva medziročne k poklesu spotreby všetkých vybraných druhov palív, tepla 

a elektriny. 

Tabuľka 125. Spotreba vybraných druhov palív, tepla a elektriny v pôdohospodárstve (TJ)

Palivo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tuhé palivá 133 131 82 65 55 58 45 33

Kvapalné palivá 2 665 2 987 3 250 3 417 3 000 2 874 3 001 2 703

Plynné palivá 1 869 3 261 1 781 1 670 1 263 1 137 1 257 1 140

Teplo 270 300 181 179 168 209 204 166

Elektrina 1 850 3 294 1 530 1 411 1 325 1 278 1 195 1 152

Zdroj: ŠÚ SR

V roku 2010 medziročne došlo k miernemu celkovému poklesu objemu povrchovej aj podzemnej vody využívanej v poľno-
hospodárstve.

Graf 110. Vývoj využívania povrchovej vody v poľnohospodárstve      

Zdroj: SHMÚ

• Produkcia obnoviteľnej energie z poľnohospodárstva
Do kategórie biomasy na výrobu tekutých biopalív možno zaradiť hlavne olejniny a obiloviny, z ktorých sa získavajú rastlinné oleje, 

ich deriváty (napr. metylestery rastlinných olejov, najmä repkového MERO)  a alkoholy (etanol, metanol a ich deriváty - metyl-t-butylé-
ter (MTBE), etyl-t-butyléter ETBE). Do kategórie biomasy na výrobu plynných produktov sa zaraďujú zelené uhľohydrátové krmoviny 
a exkrementy hospodárskych zvierat. V SR v roku 2010 bolo v prevádzke 17 zariadení na výrobu bioplynu z maštaľného hnoja, 
s celkovou produkciou bioplynu 17 170,5 tis.m3.
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Graf 111. Vývoj  využívania podzemnej vody v poľnohospodárstve

Zdroj: SHMÚ*po roku 2003 zmena metodiky pri rastlinnej výrobe a závlahách                                                                   

Tabuľka 126. Celková ročná produkcia poľnohospodárskej biomasy vhodnej na výrobu tepla v SR v roku 2010

Plodina Výmera (ha) Úroda biomasy (t/ha) Produkcia biomasy (t/rok)

Hustosiate obilniny spolu 379 200 4,4 1 668 480

Kukurica 144 200 9,8 1 413 160

Slnečnica 82 944 4,8 398 131

Repka 16 6 476 8,6 1 431 694

Sady - 3,9 -

Vinohrady - 2,1 -

Nálet z TTP - 3,2 -

Spolu 772 820 - 4 910 000

Zdroj: TSÚP

• Vplyv poľnohospodárstva na životné prostredie
Poľnohospodárske výrobné postupy sú producentom skleníkových plynov, hlavne metánu (CH

4
), oxidu dusného (N

2
O), v menšej 

miere oxidu uhličitého (CO
2
), ako aj halogenovaných uhľovodíkov. 

Medzi najväčších producentov metánu patrí poľnohospodárstvo (živočíšna výroba) – veľkochovy hovädzieho dobytka 
a ošípaných. Metán vzniká ako priamy produkt látkovej výmeny u bylinožravcov (enterická fermentácia) a ako produkt odbúravania 
živočíšnych exkrementov. 

Podiel poľnohospodárstva na celkovej tvorbe metánu od roku 1990 prevažne klesal vzhľadom na znižovanie stavov 
hospodárskych zvierat. V roku 2009, kedy bolo z poľnohospodárstva vyprodukovaných 47,15 tis. ton metánu, bol zaznamenaný 
medziročný pokles oproti roku 2008 o 1,83 t. 

Hlavným zdrojom oxidu dusného je poľnohospodárstvo (rastlinná výroba) – prebytky minerálneho dusíka v pôde (dôsledok inten-
zívneho hnojenia) a nepriaznivý vzdušný režim pôd (zhutňovanie pôd).

Produkcia oxidu dusného z poľnohospodárstva sa väčšinou po roku 1990 znižovala. V roku 2009, kedy bolo z poľnohos-
podárstva vyprodukovaných 6,54 tis. ton oxidu dusného, bol zaznamenaný medziročný pokles oproti roku 2008 o 0,31 t. 

Zdroj: SHMÚ

Graf 112. Vývoj emisií metánu z poľnohospodárstva podľa druhu činnosti
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Graf 113. Vývoj emisií oxidu dusného z poľnohospodárstva podľa druhu činnosti

Zdroj: SHMÚ

Poľnohospodárstvo je najväčším producentom amoniaku (NH
3
). Celkové emisie amoniaku v poľnohospodárstve pozostá-

vajú z emisií zo živočíšnej výroby a poľnohospodársky využívaných pôd. Emisie NH3 majú na Slovensku od roku 1990 klesajúci 
trend. V roku 2009 bolo z poľnohospodárstva vyprodukovaných 24 341 t amoniaku a zaznamenaný medziročný pokles o 61 t.

Graf 114. Vývoj emisií amoniaku z poľnohospodárstva

Zdroj: SHMÚ

V roku 2010 bolo celkovo vypustených 294 899 m3 odpadových vôd súvisiacich s poľnohospodárskou činnosťou.

Tabuľka 127. Vypúšťané množstvo odpadových vôd na území SR súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou v roku 2010 

Odpadová voda z poľnohospodárstva Objem (tis.m3.r -1) NL (t.r -1) BSK5 (t.r -1) CHSKCr (t.r 
-1)

Čistená 33,75 0,39 0,96 2,19

Nečistená 261,15 0,00 0,00 0,00

Spolu 294,90 0,39 0,96 2,19

Zdroj: SHMÚ

V poľnohospodárstve vyprodukovaných 486 823,11 t nebezpečných a ostatných odpadov umiestnených na trh, čo je o 
10 431,93 t odpadov viac ako v roku 2009. Ostatné odpady v roku 2010 predstavovali 477 685,26 t, čo je o 9 956,17 t viac ako 
v roku 2009. Nebezpečné odpady v roku 2010 predstavovali 9 137,85 t, čo je o 475,76 t viac ako v roku 2009.

Lesné hospodárstvo

• Podiel lesného hospodárstva na tvorbe HDP
HDP lesného hospodárstva (LH) v roku 2010 po negatívnych prejavoch svetovej hospodárskej krízy opäť rástol. Medziročná 

hodnota HDP LH v bežných cenách vzrástla o 4,8 %. Je to spôsobené najmä oživením dopytu po dreve, ktoré sa prejavilo zvýšením 
objemu dodávok ako aj priemerného speňaženia sortimentov surového dreva. Známky oživenia v lesnom hospodárstve charakterizu-
je aj zvýšenie objemu výkonov lesníckych činností.
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• Štruktúra lesného pôdneho fondu
SR patrí medzi európske krajiny s najvyššou lesnatosťou, ktorá je u nás dlhodobo stabilná a mierne sa zvyšuje. Výmera lesných 

pozemkov (LP) v roku 2010 vzrástla oproti roku 2009, pričom je toto zvyšovanie spôsobené hlavne zosúlaďovaním skutočného 
stavu so stavom evidovaným v katastri nehnuteľností a v programoch starostlivosti o lesy. Lesnatosť Slovenska tak predstavuje 41 % 
(2 010 815 ha). Porastová pôda (PP) v roku 2010 tvorila 96,4 % (1 938 906 ha) z celkovej rozlohy lesných pozemkov a rovnako je 
možné pozorovať postupný nárast jej výmery. V prepočte to predstavuje 3,57 km2 na 1 000 obyvateľov. 

Graf 115. Vývoj plôch lesných pozemkov a porastovej pôdy Graf 116. Porovnanie lesnatosti vybraných štátov 

Zdroj: NLC Zdroj: NLC, FAO 2009

Štátne organizácie lesného hospodárstva majú v užívaní 55,4 % lesov, čo je viac o 14,5 % ako je v ich vlastníctve. Tieto orga-
nizácie doposiaľ vlastnia 9,2 % lesov neodovzdaných, s nezisteným vlastníctvom, resp. o vydanie ktorých oprávnené osoby zatiaľ 
neprejavili záujem. Výmera lesov neznámych vlastníkov v roku 2010 činila 9,2 % z celkovej výmery PP, pôvodným vlastníkom boli 
odovzdané lesné pozemky s výmerou 10 293 ha. 

Graf 117. Plošné zastúpenie kategórií lesov SR (%)

Zdroj: NLC

V dôsledku zvyšovania nárokov a požiadaviek spoločnosti na 
plnenie verejnoprospešných, resp. mimoprodukčných funkcií 
lesov došlo k postupnému zvyšovaniu výmery lesov ochran-
ných (zo 7,9 % v roku 1960 na súčasných 17,1 %; v posledných 
rokoch je výmera stabilizovaná) a tiež lesov osobitného určenia. 
Väčšina hospodárskych lesov sú lesy polyfunkčné, ktoré plnia 
okrem produkčnej i ďalšie pridružené ekologické a sociálne 
funkcie (iba cca 9,5 % hospodárskych lesov sa nachádza v čisto 
produkčnom type).

• Druhové a vekové zloženie lesov
Z druhového zloženia lesov pretrváva priaznivý podiel listnatých drevín (60,2 %) oproti ihličnatým drevinám (39,8 %). 

Lesy na Slovensku majú pomerne pestré drevinové zloženie, pričom dochádza k postupnému znižovaniu zastúpenia ihličnatých 
drevín na úkor listnatých drevín, čo možno z hľadiska stability hodnotiť pozitívne. Jedná sa hlavne o zvyšovanie podielu buka 
(31,8 %) a čiastočne aj cenných listnáčov (javory, jaseň, lipa). V našich lesoch sa vyskytujú aj dreviny introdukované (napr. agát 
biely, euroamerické topole, borovica čierna, ako aj duglaska tisolistá, jedľa obrovská, borovica vejmutovka, či dub červený, gaš-
tan jedlý, pagaštan konský a javor jaseňolistý). Jedná sa spolu o 25 druhov a ich podiel predstavuje cca 2,9 %. Najrozšírenejšou 
inváznou drevinou je agát biely, problémom sa stavajú aj javorovec jaseňolistý a pajaseň žliazkatý. 

Skutočné vekové zloženie lesov SR sa od normálneho (teoretického) čiastočne odlišuje. Vo vekovom stupni 1-4 sa na-
chádza 587 493 ha lesov, v stupni 5-9 je to 863 467 ha a v stupňoch 10 a viac je to 478 307 ha lesov, pričom holiny tvoria 
plochu 9 637 ha. V súčasnom vekovom zložení zastúpenie stredných (6-10) a najstarších (15+) vekových stupňov je nad úrovňou 
normálneho.
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Tabuľka 128. Porovnanie skutočného zastúpenia drevín v lesoch SR s pôvodným a cieľovým – výhľadovým

Drevina
Zastúpenie drevín (%)

Pôvodné Cieľové – výhľadové Skutočné

Smrek / Jedľa 4,9/14,1 18,2/6,7 25,3/4,0

Borovica / Smrekovec 0,7/0,1 4,2/6,7 7,0/2,4

Ostatné ihličnaté 0,9 1,2 1,1

Ihličnaté spolu 20,7 37,0 39,8

Duby 19,9 17,7 13,2

Buk / Hrab 48,0/2,6 35,9/0,93 31,8/5,8

Javor / Jaseň 3,2/0,4 3,0/0,52 -

Agát / Breza 0,0/0,1 0,1/0,2 -

Brest / Jelša 0,9/0,3 1,2/0,3 -

Topoľ / Vŕba 0,1/0,1 0,2/0,1 -

Ostatné listnaté 3,7 2,9 -

Listnaté spolu 79,3 63,0 60,2

Zdroj: NLC
Graf 118. Veková štruktúra lesov SR

Zdroj: NLC

• Zalesňovanie a porastové zásoby dreva
Celkový rozsah obnovy lesa klesol oproti roku 2009 o 

1 720 ha na súčasných 13 980 ha, z toho prirodzená 
obnova klesla o 1 097 ha (na 5 460 ha) a jej podiel pred-
stavuje 39,1 %.

Porastové zásoby dreva v lesoch SR sa dlhodobo zvy-
šujú, v roku 2010 dosiahli 461,9 mil. m3 hrubiny bez kôry a 
priemerná zásoba dreva na hektár je 239 m3. Na vykazo-
vanom zvyšovaní zásob dreva sa podieľa nepomer prírastku 
a ťažby, čo je ovplyvnené najmä vekovou štruktúrou lesov. 
V súčasnosti u nás ešte prevládajú (a hlavne donedávna 
prevládali) predrubné 50 až 100-ročné porasty, v ktorých je 
vysoký objemový prírastok a ktoré sa ešte neťažia, resp. sa 
len začínajú ťažiť. Celkový bežný prírastok sa v súčasnosti 
zvyšuje a činí 11 953 tis. m3, na 1 ha predstavuje 6,27 m3.

Tabuľka 129. Celková porastová zásoba

Zdroj: MP SR

Rok
Celk. porastová 
zásoba (tis. m3)

z toho m3 na 
1 haihličnatá listnatá

2000 410,0 209,2 236,7 232

2008 452,1 211,2 240,9 235

2009 456,4 211,5 244,9 237

2010 462,0 212,2 249,8 239

Graf 119. Trend v celkovej porastovej zásobe

• Ťažba dreva
Ťažba dreva v roku 2010 dosiahla 9 859,7 tis. m3, čo je o 611,6 tis. m3 (6,2 %) viac ako v roku 2009. Podiel náhodných ťažieb 

z celkovej ťažby tvoril 62,5 % (o 2,1 % viac oproti predchádzajúcemu roku). Najmä v dôsledku vysokého objemu náhodných ťažieb 
došlo aj v roku 2010 k prekročeniu objemu celkovej ťažby plánovanej v programoch starostlivosti o lesy o 20 %.

Zdroj: NLC
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Tabuľka 130. Celkový objem ťažieb a náhodné ťažby (tis. m3)

Celkový objem ťažieb 9 860

     z toho: ihličnaté 6 235

                 listnaté 3 625

Náhodná ťažba 6 159

     z toho: exhalačná 73,0

                 hmyzová 2 891,0

                 živelná 2 060,0

                 ostatná 1 135,0

podiel náhodnej ťažby z celkového 
objemu ťažieb (%)

62,5

Zdroj: NLC, ŠÚ SR 

Graf 120. Vývoj podielu náhodnej ťažby dreva z celkového 
objemu ťažieb v lesoch SR

Zdroj: NLC

Intenzita využívania lesných zdrojov, resp. podiel ťažby a prírastku predstavovala 82,5 % (nárast oproti roku 2009 o 4,6 %). 
V súčasnosti by sa nemalo ťažiť viac ako 60 % objemu celkového bežného prírastku.

Tabuľka 131. Intenzita ťažby dreva na Slovensku

Zdroj: NLC

ťažba (tis. m3) prírastok (tis. m3)
podiel ťažby dreva 
na prírastku (%)

2008 9 467 11 786 80,3

2009 9 248 11 866 77,9

2010 9 860 11 953 82,5

• Certifikácia trvalo udržateľného lesného hospodárstva 
Cieľom certifikácie lesov je podpora trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, spotreby dreva ako ekologicky obnoviteľného 

zdroja, výrobkov z dreva, ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Na Slovensku  sa pri certifikácii lesov používajú 
dve certifikačné schémy:

•  Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes  (PEFC)
•  Forest Stewardship Council (FSC)

Tabuľka 132. Počet certifikovaných subjektov a výmera certifikovaných lesov

PEFC FSC Spolu

Počet 296 6 302

Výmera lesov (ha) 1 262 505 140 105 1 402 610

Zdroj: Združenie certifikácie lesov Slovenska. www.fsc-info.org

• Škodlivé činitele a zdravotný stav lesov
V dôsledku škodlivého pôsobenia vetra, snehu, námrazy, sucha a ostatných abiotických činiteľov bolo v tomto roku poško-

dených 2 306,55 tis. m3 drevnej hmoty, pričom na vrub vetra išlo viac ako 87,4 %. Spracovaných bolo 89,3 %, nespracovaných 
zostalo 246,66 tis. m3.

Z antropogénnych činiteľov sú najvýznamnejšie imisie. Imisiami oslabované a poškodzované lesné porasty (najmä smrek, 
jedľa a buk) sú náchylnejšie na poškodenie abiotickými a biotickými činiteľmi. Výmera jednotlivých pásiem ohrozenia imisiami 
predstavuje plochu 4 202 ha lesov.
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Graf 121. Vývoj škôd spôsobených abiotickými činiteľmi Tabuľka 133. Škody spôsobené abiotickými škodlivými 
činiteľmi (tis. m3)

2009 2010

sneh 97,7 148,03

námraza 1,4 * 2,18

sucho a úpal 85,2 126,63

vietor 1 163,0 2014,87

záplavy 0 0,23

komplexné hynutie smreka 2,0 7,85

iné abiotické činitele 5,4 6,76

Spolu 1 354,7 2 306,55

Zdroj: NLC Zdroj: NLC

Tabuľka 134. Imisné poškodenie lesov podľa pásiem ohrozenia (ha)

Ukazovateľ jednotka

Dreviny

Spolu buk dub javor hrab
ostatné 

list. dreviny

Plocha listnatých drevín

ha

1 155 147 608 472 207 067 40 897 111 243 187 468

Poškodenie imisiami 
v tom:

895 746 21 13 39 76

    pásmo A 18 6 - 1 - 11

    pásmo B 21 4 4 - 1 12

    pásmo C 744 635 17 12 28 52

    pásmo D x x x x x x

Spolu smrek jedľa borovica ostatné ihličnaté dreviny

Plocha ihličnatých drevín

ha

767 670 487 652 77 350 134 978 67 690

Poškodenie imisiami 
v tom:

3 466 2 544 386 307 229

    pásmo A 47 10 6 27 4

    pásmo B 170 63 73 31 3

    pásmo C 1 742 1 268 200 100 174

    pásmo D x x x x x

A pásmo  – plochy s výrazným dlhodobým zaťažením na exponovaných lokalitách vystavených intenzívnemu 
    prúdeniu vzduchu od imisných zdrojov (lokálnych i z diaľkového prenosu).
B pásmo  – plochy v rovnakých imisných podmienkach ako pásmo A, ale v lepších ekologických podmienkach, na menej exponovaných 
    lokalitách čiastočne chránených proti priamemu prúdeniu vzduchu od imisných zdrojov.
C pásmo  – plochy v priaznivejších ekologických podmienkach s nižším imisným zaťažením.
D pásmo  – chránené údolné plochy v rôznych nadmorských výškach s nízkym imisným zaťažením s nízkou úrovňou znečistenia ovzdušia.

V roku 2010 sa na Slovensku zaznamenalo 
123 lesných požiarov so škodami vyčíslenými 
na 346,6 tis. eur. Oproti roku 2009 (224 požia-
rov) to predstavuje výrazný pokles, dokonca sa 
jedná o najnižší počet požiarov za ostatných 15 
rokov, čo bolo spôsobené o. i. aj stavom a priebe-
hom počasia (hlavne časté a intenzívne zrážky). 
Najčastejšou príčinou vzniku lesných požiarov 
bolo zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie od-
padu mimo skládky a vypaľovanie trávy. Najvyššia 
požiarovosť bola v Žilinskom kraji (50 požiarov - 
41 % zo všetkých požiarov), ďalej v  Prešovskom 
kraji (17 požiarov – 14 %) a v Košickom kraji 
(15 požiarov – 12 %).

Tabuľka 135. Štruktúra poškodenia porastov antropogénnymi 
škodlivými činiteľmi (tis.m3)

Činiteľ

Objem kalamitnej hmoty

Napadnuté Spracované
Ostáva 

spracovať

Imisie 81,3 72,7 8,6

Požiare 0,9 0,8 0,1

Krádež dreva 5,3 5,3 0

Iné antropogénne činitele 1 1 0

Spolu 88,6 79,8 8,8

Zdroj: ŠÚ SR

Zdroj: NLC
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Z biotických škodlivých činiteľov lesných porastov má najväčší podiel na náhodných ťažbách podkôrny a drevokazný hmyz. 
Ďalšími škodlivými činiteľmi sú listožravý a cicavý hmyz, hniloby a tracheomykózy a poľovná zver. 

Najvýznamnejším škodlivým činiteľom bol lykožrút smrekový s viac ako 95 % podielom na celkovej drevnej hmote napadnutej 
podkôrnym a drevokazným hmyzom. V roku 2010 sa spracovalo 79,9 % takto poškodenej drevnej hmoty, pričom nespracova-
ných ostalo 725,1 tis.m3. Z drevín poškodených podkôrnym a drevokazným hmyzom je najviac poškodený smrek (99,6 %). Najväčší 
objem takto poškodenej drevnej hmoty je v okrese Liptovský Mikuláš, Brezno, Čadca a Poprad, najviac nespracovaného dreva zo-
stalo v okrese Liptovský Mikuláš (210,0 tis.m3), Brezno (148,6 tis.m3) a Gelnica (70,9 tis.m3).

Defoliácia lesných drevín spôsobená listožravým hmyzom nebola v roku 2010 evidovaná. Z hubových patogénov je najrozší-
renejšia podpňovka, ktorou je najviac poškodený smrek v okrese Čadca (271,7 tis. m3).

Tabuľka 136. Rozsah škôd spôsobených biotickými 
škodlivými činiteľmi (m3, ha)

Graf 122. Vývoj škôd spôsobených podkôrnym 
a drevokazným hmyzom

Fytopatogénne mikroorganizmy 294,8 tis. m3

Hniloby a tracheomykózy 31,12 tis. m3

Listožravý a cicavý hmyz 0 ha

Podkôrny a drevokazný hmyz 3 616,1 tis. m3

Poľovná zver 1 203 ha

Zdroj: NLC, ŠÚ SR Zdroj: NLC

Uvádzaný objem dreva poškodeného biotickými a abiotickými škodlivými činiteľmi predstavuje drevnú hmotu na územiach 
s výnimkou území s 5. stupňom ochrany prírody.

• Monitorovanie a hodnotenie zdravotného stavu lesov
Národný program monitoringu zdravotného stavu lesných ekosystémov sa aj v roku 2010 realizoval na 112 trvalých monito-

rovacích plochách (TMP) v sieti 16 x 16 km (extenzívny monitoring) a na 7 výskumných TMP (intenzívny monitoring). Obidve úrovne 
monitoringu sú súčasťou európskej siete monitorovacích plôch, na ktorých v súčasnosti participuje 39 krajín Európy.

Základným prvkom hodnotenia zdravotného stavu drevín je hodnotenie stavu korún stromov, konkrétne straty asimilačných or-
gánov (defoliácia). Na jej základe sa jednotlivé stromy zatrieďujú do piatich stupňov (0-4) defoliácie, pričom rozhodujúci je podiel 
stromov v stupňoch 2-4, teda s defoliáciou väčšou ako 25 % (stromy s nižšou defoliáciou sa považujú za zdravé). 

Oproti roku 2009 sa v roku 2010 zvýšil podiel stromov v stupni defoliácie 2-4 u všetkých drevín spolu o 6,5 %. Podiel ihličnatých 
drevín so stupňom defoliácie 2-4 sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o 4,1 %, podiel listnatých drevín v stupni defoliácie 2-4 sa 
zvýšil o 8,4 %. Podiel stromov s defoliáciou väčšou ako 50 % je 2,4 %. 

Najviac poškodenými drevinami sú dub, jedľa a smrek, najmenej hrab a buk. Môžeme konštatovať, že zdravotný stav lesov 
Slovenska indikovaný defoliáciou a stupňom poškodenia je v posledných rokoch stabilizovaný, pričom výkyvy v jednotlivých rokoch 
sú spôsobované prevažne klimatickými faktormi.

Rok Dreviny
Zastúpenie stromov v stupňoch poškodenia v %

0 1 2 3 4 1-4 2-4 3-4

1987 ihličnaté 11 36 41 11 1 89 53 12

listnaté 26 47 22 5 0 74 27 5

spolu 19 42 32 7 0 81 39 7

1997 ihličnaté 13 45 38 3 1 87 42 4

listnaté 22 55 21 2 0 78 23 2

spolu 18 51 28 2 1 82 31 3

2007 ihličnaté 5 58 36,1 1,1 0,3 95,3 37,5 1,4

listnaté 19 65 14,9 1,7 0,0 81,5 16,6 1,7

spolu 13 61,8 24,0 1,5 0,1 87,4 25,6 1,6

2008 ihličnaté 3 55,9 39,7 1,4 0 97 41,1 1,4

listnaté 15 64,2 20,0 0,8 0 85 20,8 0,8

spolu 10 60,7 28,2 1,1 0 90 29,3 1,1

Tabuľka 137. Výsledky monitoringu zdravotného stavu lesov SR za roky 1987 – 2010
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2009 ihličnaté 2,1 55,2 40,7 1,5 0,5 97,9 42,7 2,0

listnaté 14,5 61,0 23,8 0,7 0 85,5 24,5 0,7

spolu 9,3 58,6 30,8 1,1 0,2 90,7 32,1 1,3

2010 ihličnaté 6 48 44 2 0 94 46 2

listnaté 12 55 32 1 0 88 33 1

spolu 10 52 37 1 0 90 38 1

Zdroj: NLCZákladným prvkom hodnotenia zdravotného stavu drevín je hodnotenie stavu korún stromov, konkrétne straty 
asimilačných orgánov (defoliácia). Na jej základe sa jednotlivé stromy zatrieďujú do piatich stupňov (0-4) defoliácie, 
pričom rozhodujúci je podiel stromov v stupňoch 2 - 4, teda s defoliáciou väčšou ako 25 % (stromy s nižšou defoliáciou sa považujú za zdravé).

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 

Tabuľka 138. Hodnotenie defoliácie stromov vo vybraných štátoch Európy

Štát
Počet hodnotených 

stromov

Stupeň poškodenia (%)

0 1 2 3+4 2+3+4

Česko* 5 489 12,2 30,7 55,4 1,7 57,1

Maďarsko* 1 872 51,8 27,5 12,5 8,2 20,7

Poľsko* 9 160 23,8 56,1 19,4 0,8 20,2

Rakúsko** 3 425 57,8 27,2 10,7 4,3 15,0

Slovensko 4 083 10,0 60,7 28,2 1,1 29,3

EÚ* 82 467 27,9 48,2 21,2 2,7 23,9

Zdroj: NLC, FAO, 2008Vysvetlivky:  * - údaje k roku 2007, novšie zatiaľ nie sú uverejnené.
** -  údaje k roku 2006, v roku 2007 sa nevykonávalo hodnotenie defoliácie.

• Ochrana prírody a lesné hospodárstvo
Lesnatosť chránených území (CHÚ) predstavuje v súčasnosti až približne 78 %, čo svedčí o kvalite a zachovalosti lesných 

biotopov a vhodnosti doterajších spôsobov starostlivosti o tieto biotopy. Aktivity človeka vo väčšine CHÚ sú obmedzené 2. až 5. 
stupňom ochrany, v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Obhospodarovanie lesa je celkom vylúčené až v najprísnejšom 
                5. stupni ochrany. 

Z hľadiska rozsahu území je približne 53 % lesných pozemkov v 2. a vyššom stupni ochrany prírody (resp. sú zahrnuté v 
chránenom území). Takýto rozsah chránených území a s nimi spojené obmedzenia majú dopad na vlastnícke práva a vzniká ma-
jetková ujma. Len obmedzenie bežného hospodárenia na neštátnych lesných pozemkoch má podľa koncepcie ochrany prírody a 
krajiny celkový dopad  približne 9,8 mil. eur ročne.

Rekreácia a cestovný ruch

• Cestovný ruch a jeho podiel na tvorbe HDP
 Devízové príjmy za aktívny zahraničný cestovný ruch (AZCR) v rokoch 2000 – 2002 napriek rozkolísanosti štatistických 

údajov stúpali. V časovom období rokov 2002 – 2004 naopak nastal v dôsledku významných zmien mimo tohto odvetvia (posil-
ňovanie kurzu slovenskej koruny predovšetkým vo vzťahu k USD a poľskému zlotému, zvýšenie pôvodnej sadzby DPH zo 14 na 
19 %), pokles. V časovom období rokov 2005 – 2008 však opäť došlo k veľmi výraznému nárastu príjmov a salda cestovného ru-
chu i podielu cestovného ruchu na HDP a exporte tovarov a služieb. V roku 2009 naopak bol zaznamenaný  veľmi výrazný pokles 
príjmov a salda cestovného ruchu, pričom však zároveň došlo k výraznému nárastu podielu cestovného ruchu na HDP a exporte 
tovarov a služieb. V roku 2010 dochádza k veľmi miernemu nárastu príjmov a výraznému nárastu salda cestovného ruchu, pričom 
však zároveň naopak dochádza k miernemu poklesu podielu cestovného ruchu na HDP a výraznému poklesu podielu cestovného 
ruchu na exporte tovarov a služieb.



122

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Graf 123. Cestovný ruch a konsolidovaná platobná bilancia štátu, podiel na HDP a exporte v rokoch 2000 – 2010

Zdroj: ŠÚ SR

• Výkony ubytovacích zariadení
Napriek značnej rozkolísanosti štatistických údajov neustále stagnuje počet prenocovaní, so striedaním období časovo dlh-

ších miernych nárastov a naopak krátkych výrazných poklesov. K takémuto výraznému poklesu počtu prenocovaní (pokles až o 
takmer 17 %), v porovnaní s dlhším obdobím rastu v časovom priebehu rokov 2005 – 2008, došlo práve v roku 2009. Predovšetkým 
však, v časovom období rokov 1999 – 2008, kontinuálne klesal priemerný počet prenocovaní. Naopak v roku 2009 došlo k veľmi 
výraznému nárastu hodnôt tohto ukazovateľa (nárast až o 32 %) a rovnako i k veľmi výraznému nárastu priemerného počtu prenoco-
vaní. V roku 2010, v porovnaní s rokom 2009, dochádza k veľmi miernemu poklesu počtu prenocovaní a zároveň predovšetkým k 
veľmi výraznému poklesu priemerného počtu prenocovaní o 22,5 %.

Graf 124. Výkony ubytovacích zariadení v Slovenskej republike v rokoch 2000 – 2010

Zdroj: ŠÚ SR

• Vplyv rekreácie a cestovného ruchu na     
    životné prostredie

Intenzita turistickej návštevnosti nie je rovnomerne plošne 
rozložená, pričom medzi turisticky najatraktívnejšie, a vplyvom 
aktivít predovšetkým horského cestovného ruchu i potenciálne 
najohrozenejšie, patria predovšetkým územia národných parkov. 
Lokality pre aktivity horského cestovného ruchu sa koncentru-
jú na území Tatranského národného parku (Roháčska dolina v 
Západných Tatrách a Mlynická, Mengusovská, Velická, Malá i 
Veľká Studená dolina a Skalnatá dolina vo Vysokých Tatrách), 
Národného parku Nízke Tatry (Demänovská i Jánska dolina a 
severné svahy Chopka, Bystrá dolina a južné svahy Chopka) a 
Národného parku Malá Fatra (Vrátna dolina). Z hľadiska hustoty 
značených cyklotrás a turisticky značených chodníkov sú 
vzhľadom na svoju rozlohu v najväčšej miere fragmentova-
né územia Pieninského národného parku, Národného par-
ku Muránska planina a Národného parku Slovenský raj. 
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Tabuľka 139. Počty lokalít pre aktivity horského cestovného ruchu v národných parkoch za hranicami zastavaného 
územia obce (§ 14 ods. 1 písm. b, c, d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) v rokoch 2001 – 2010

Názov 
chráneného územia

Horolezectvo 
a skalolezectvo

Skialpinizmus
Táborenie, stanova-
nie a bivakovanie

Lyžiarske strediská
Bežecké 

lyžovanie **
Cykloturistika ** Pešia turistika **

Tatranský národný park

2001 celé územie* 6 150/0,20 600/0,81

2008 celé územie* 6 1 7 108/0,14 160/0,22 690/0,93

2009 celé územie* 6 1 7 108/0,14 172/0,23 690/0,93

2010 celé územie* 6 1 7 108/0,14 172/0,23 690/0,93

Národný park Nízke Tatry

2001 4 1 201/0,25 800/0,98

2008 4
6 (3 areály, 2 

trasy, 1 lokalita)
7 6

40 + vhodné 
TZCH

718/0,39 
(vrátane OP NP)

800/0,44 
(vrátane OP NP)

2009 4
6 (3 areály, 2 

trasy, 1 lokalita)
7 6

40 + vhodné 
TZCH

718,5/0,4
(vrátane OP NP)

800/0,44 
(vrátane OP NP)

2010 4
6 (3 areály, 2 

trasy, 1 lokalita)
7 6

40 + vhodné 
TZCH

718,5/0,4
(vrátane OP NP)

800/0,44 
(vrátane OP NP)

Národný park Malá Fatra

2001 1 1 0 157/0,69

2008 5 - 4 2 15 + 157 TZCH 35/0,15 157/0,69

2009 5 - 4 2 15 + 157 TZCH 35/0,15 157/0,69

2010 5 - 4 2 15 + 157 TZCH 35/0,15 157/0,69

Pieninský národný park

2001 0 0 15/0,4 60/1,6

2008 - - 2 1 22/0,59 25/0,7 60/1,60

2009 - - 2 1 22/0,59 25/0,7 60/1,60

2010 - - 2 1 22/0,59 25/0,7 60/1,60

Národný park Slovenský raj

2001 1 0 3 5 1 60/0,3 275/1,39 

2008 1 0 4 9
50 + vhodné 

TZCH
(vrátane OP NP)

39,9/0,2
len NP

216,6/1,1
len NP

2009 5*** 0 4 9
50 + vhodné 

TZCH
(vrátane OP NP)

44,3/0,22 217,6/1,1

2010 5*** 0 4 9
50 + vhodné 

TZCH
(vrátane OP NP)

44,3/0,22 217,6/1,1

Národný park Muránska planina

2001 3 0 0 318/1,57 

2008 2 - 3 -
44 + všetky 

TZCH, t.j. 362 
(vrátane OP)

147 
(NP vrátane OP)

318 
(vrátane OP)

2009 2 - 3 -
44 + všetky 

TZCH, t.j. 362 
(vrátane OP)

147 
(NP vrátane OP)

318 
(vrátane OP)

2010 2 - 3 -
44 + všetky 

TZCH, t.j. 362 
(vrátane OP)

147 
(NP vrátane OP)

318 
(vrátane OP)
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Národný park Poloniny

2001 0 0 0 119/0,4 

2008 0 0 2 1 121/0,41 44/0,15 121/0,41

2009 0 0 2 1 121/0,41 44/0,15 121/0,41

2010 0 0 2 1 121/0,41 44/0,15 121/0,41

Národný park Slovenský kras

2001

2008 1 - 5 - vhodné TZCH 38/0,19 270/0,78

2009 1 - 5 - vhodné TZCH 38/0,19 270/0,78

2010 1 - 5 - vhodné TZCH 38/0,19 270/0,78

Národný park Veľká Fatra

2001 3 0 100/0,25 200/0,5

2008 8 1 + TZCH 6 3 302/0,75 103/0,26 310/0,77

2009 8 1 + TZCH 6 3 302/0,75 103/0,26 310/0,77

2010 8 1 + TZCH 6 3 302/0,75 103/0,26 310/0,77

Spolu

2001 526/0,16 2529/0,8

2008 21 + TANAP 10 + TZCH 34 29 865 + vhodné TZCH 1 309,9 km 2942,6 km

2009 25 + TANAP 10 + TZCH 34 29 865 + vhodné TZCH 1 326,8 km 2943,6 km

2010 25 + TANAP 10 + TZCH 34 29 865 + vhodné TZCH 1 326,8 km 2943,6 km

Zdroj: ŠOP SR*    - okrem 8 lokalít vymedzených v návštevnom poriadku, kde je horolezectvo zakázané
**   - v prípade bežeckého lyžovania, cykloturistiky a pešej turistiky sú uvedené údaje o dĺžke 
        značených bežeckých trás, cyklotrás resp.  turistických značených chodníkov v km resp. v km/km2.
*** - vrátane lezenia po ľadopádoch

Výrazným environmentálnym problémom je neustály nárast dĺžky eróziou postihnutých turisticky značených chodníkov 
nachádzajúcich sa v pásme nad hornou hranicou lesa i v roklinách, kde v dôsledku extrémnych klimatických podmienok sú 
výrazne zhoršené lokalizačné podmienky pre regeneráciu pôd i rastlinstva. Kritická erózia pôdy na turisticky značených chodní-
koch sa prejavuje na území Národného parku Nízke Tatry (výrazné zvýšenie erózie v období rokov 2006 – 2009), Národného 
parku Malá Fatra (výrazné zvýšenie erózie v období rokov 2002 – 2003) a Národného parku Muránska Planina (výrazné zvý-
šenie erózie v období rokov 2004 – 2005). K výraznému zvýšeniu erózie turisticky značených chodníkov v období rokov 
2004 – 2008 došlo i na území Tatranského národného parku. Naopak v výraznému resp. miernemu poklesu erózie 
turisticky značených chodníkov v roku 2009 došlo na území Pieninského národného parku resp. na území Národného 
parku Veľká Fatra.

Tabuľka 140. Erózia pôdy na turisticky značených chodníkoch a cykloturistických trasách na území národných parkov

Názov chráneného územia
Celková dĺžka eróziou postihnutých 

cykloturistických trás 
(km/% z celkovej dĺžky)

Celková dĺžka eróziou postihnutých 
turistických značených chodníkov 

(km/% z celkovej dĺžky)

Tatranský národný park

2001 0 30 /5,0

2008 12/7,5 200/29

2009 12/7,5 200/29

2010 12/7,5 200/29

Národný park Nízke Tatry

2001 0 390/48,7 

2008 71,8/10** 496/62**

2009 86,22/12** 520/65**

2010 86,22/12** 520/65**
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Národný park Malá Fatra

2001 0 50/31,8 

2008 0 126/85,5

2009 0 128/81,5

2010 0 128/81,5

Pieninský národný park 

2001 2/13,3 2 /3,3

2008 7/28 9/15

2009 4/16 3/5

2010 4/16 3/5

Národný park Slovenský raj

2001 0 50/18,2 

2008 0,5/1 20/9

2009 0,5/1 20/9

2010 0,5/1 20/9

Národný park Muránska planina

2001 0 53/16,7 

2008 2,94/2 118/37,2

2009 2,94/2 118/37,2

2010 2,94/2 118/37,2

Národný park Poloniny

2001 0 1/1 

2008 4/3,3 -

2009 4/3,3 -

2010

Národný park Slovenský kras*

2002 0 30/11,1

2008 0 30/11,1

2009 0 30/11,1

2010 0 30/11,1

Národný park Veľká Fatra*

2002 0 4/2,0

2008 0,5/0,5 16,5/5,3

2009 0,5/0,5 12/3,8

2010 0,5/0,5 12/3,8

Spolu

2001 2/0,38 576/22,7

2008 98,74/7,5 1015,5/20,7

2009 110,16/8,3 832/36,9

2010 110,16/8,3 832/36,9

Zdroj: ŠOP SR*   -  Slovenský kras a Veká Fatra boli vyhlásené za národné parky v roku 2002
**  - Zvýšenie cca 20 % pri poškodení turistických trás je spôsobené najmä vplyvom lesnej prevádzky. 
       Vplyv samotnej turistiky na zošľapávanie/nárast erodovaných chodníkov nie je markantný.

Najvyššia miera ohrozenosti maloplošných chránených území vplyvom aktivít cestovného ruchu sa prejavuje na území Tatran-
ského národného parku, NP Nízke Tatry, NP Malá Fatra, Pieninského národného parku a NP Slovenský raj i CHKO Dunajské luhy, 
CHKO Malé Karpaty, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Poľana, CHKO Cerová vrchovina a CHKO Vihorlat.



126

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Tabuľka 141. Počet ohrozených MCHÚ v národných parkoch a CHKO vplyvom aktivít cestovného ruchu v roku 2010

Názov VCHÚ Lokalizácia ubytovacích zariadení 
(počet zariadení / počet lôžok)

Lokalizácia horských dopravných 
zariadení (km) (lanovky, vleky)

Lokality pre tzv. aktívne športy (horole-
zectvo, skialpinizmus, paraglaiding)

Lokalizácia značkovaných cyklotrás a 
turistických značkovaných chodníkov 
(TZCH)

TANAP 11 vysokohorských chát / 500 
lôžok (NPR – Mlynická dolina, 
Mengusovská dolina, Velická 
dolina, Studené doliny, Skalnatá 
dolina, Dolina Bielej vody, Belian-
ske Tatry)

lanovky (NPR – Mlynická dolina, 
Furkotská dolina, Skalnatá dolina,
Studené doliny, Strednica- Belian-
ske Tatry, Spálená – Roháčska 
dolina, Tatranská Javorina)

všetky, okrem NPR Javorová 
dolina, Belianske Tatry, Slavkov-
ská dolina, Štôlska dolina, NPR 
Západných Tatier  horolezectvo;
NPR - Skalnatá dolina, Studené 
doliny, Slavkovská dolina, 
Mlynická dolina, Furkotská dolina 
– paraglaiding; NPR - Dolina Bielej 
vody, Skalnatá dolina, Studené 
doliny, Mlynická dolina, Furkotská 
dolina - skialpinizmus;

cca 600 km TZCH (najmä NPR v 
oblasti Vysokých Tatier), 
9 cyklotrás (časť z nich v 
lokalitách smer Spišská Belá – 
Tatranská Kotlina, Bachledova 
dolina, Hrebienok)

NAPANT 3 zariadenia/ 325 lôžok
(NPR Demänovská dolina)

– NPR Demänovská dolina, 
NPR  Ďumbier,
NPR Jánska dolina

60 km TZCH (NPR - Demänovská 
dolina, Ďumbier, Jánska dolina, 
Ohnište, Salatín,  Skalka, PR – 
Kozí chrbát, Štrosy, Martalúzka)

NP Malá Fatra – 2 zariadenia v  NPR Chleb
(1 vlek – údolná stanica zasahuje 
cca 30 m do územia NPR, 
1 lanovka –  cez rezerváciu vedie 
trasa SL) – nelegálny skialpiniz-
mus)

NPR Chleb – skialpinizmus, 
paraglaiding; NPR Suchý, NPR 
Prípor – skialpinizmus; NPR 
Rozsutec – horolezectvo, skialpi-
nizmus, paraglaiding – uvedené 
aktivity sú vykonávané v rozpore 
so zákonom o OPaK

TZCH (NPR - Tiesňavy, Prípor, 
Suchý, Kľačianska Magura, Veľká 
Bránica, Rozsutec, Chleb, Šútov-
ská dolina) V súvislosti s tým 
bivakovanie na predmetných TCH

NP Muránska 
planina

– – – TZCH (PR Bacúšska jelšina, NPR 
Hradová, NPR Hrdzavá, NPR Malá 
Stožka, PR Suché doly, PR Zlat-
nianske skalky, NPR Cigánka)

PIENAP 2 zariadenia / 92 lôžok (Lesnica - 
zóna C, Haligovce - zóna D NP)

– – TZCH (zóna B Haligovské skaly, 
zóna B Prielom Dunajca, Prielom 
Lesnického potoka)

NP Slovenský raj 42 zariadení (NPR Prielom Horná-
du-1 na hranici CHÚ, PR Mokrá-1, 
NPR Kyseľ-3, PR Čingovské 
hradisko-6, NPR Prielom Hornádu 
10, NPR Stratená-19, PR Muráň-1, 
NPR Zejmarská roklina-1)

1 sedačková lanovka Dedinky 1 lokalita skalolezenia (NPR 
Prielom Hornádu – Tomášovský 
výhľad); v zime – lezenie na 
ľadopádoch – 4 lokality (NPR 
Suchá Bela, NPR Prielom Hornádu 
– Letanovský mlyn, Kláštorská 
roklina, NPR Kyseľ – Sokolia 
dolina)

TZCH (rokliny, ktoré sú súčasťou 
NPR – Suchá Belá, Piecky, Sokol, 
Prielom Hornádu, Kyseľ, Zejmar-
ská roklina, Stratená)

NP Poloniny * – – – TZCH (NPR Stužica, NPR Jarabá 
skala, NPR Pľaša, PR Udava, PR 
Šípková)

NP Veľká Fatra Smrekovica -1 zariadenie/50 
lôžok, stavebné aktivity, 4-kolky a 
skútre (NPR Skalná Alpa),
Okolie vojenskej zotavovne Smre-
kovica – snehové skútre (NPR 
Jánošíkova kolkáreň)

– NPR Tlstá, NPR Veľká Skalná
(nelegálne skalolezectvo)

(NPR Suchý vrch), nelegálna 
cyklotrasa (NPR Suchý vrch, NPR 
Čierny kameň, NPR Skalná Alpa)

NP Slovenský 
kras

– – NPR Zádielska tiesňava (10 trás 
pre horolezectvo), NPR Brzotínske 
skaly (nelegálne horolezectvo)

TZCH (PR Gerlachovské skaly, PR 
Palanta, NPR Zádielska tiesňava)

CHKO Záhorie – – – 2 TZCH (NPR Dolný les, NPR 
Horný les)
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CHKO Dunajské 
luhy

nelegálne chaty (trampské 
prístrešky) – 1 v PR Dunajské 
ostrovy v CHKO). Navrhovaná 
výstavba športovo-rekreačného 
areálu Danubia park v k.ú. Čuňo-
vo a projekt športovo-rekreačného 
areálu Action land park. V k.ú. 
Čuňovo. V CHKO sú schválené 2 
rekreačné zóny:
– Vojkanské jazero- 1998 lôžok-
plán
– Šulianské jazero- 4100 lôžok
V obidvoch zónach už prebieha 
výstavba

– – cyklotrasa (na hranici CHKO), 
TZCH – 40 km v CHKO, lesnícky 
NCH (pozemná a vodná trasa) – 3 
km v CHKO
cyklotrasa prechádzajúca hrádzou 
z Petržalky až po štátnu hranicu s 
Maďarskom pri obci Čuňovo

CHKO Malé 
Karpaty

– – 4 (NPR Devínska Kobyla, NPR 
Roštún, NPR Čachtický hradný 
vrch, NPR Pohanská

21 (z toho 2 cyklotrasy)

CHKO Biele 
Karpaty

– 1 zariadenie (0,6 km) 1 – horolezectvo (PP Beckovské 
hradné bralo)

13

CHKO Ponitrie – – 6 horolezectvo, paraglajding
(PR Žibrica, NPR Zoborská 
lesostep, NPR Veľká skala,  
PP Ostrovica, PP Končitá, PR 
Makovište)

6 TZCH (NPR Zoborská lesostep, 
PR Žibrica, CHA Jelenská gašta-
nica, PR Buchlov, NPR Vtáčnik, 
NPR Horšianska dolina)
1 cyklotrasa (okraj NPR Zoborská 
lesostep)

CHKO Štiavnické 
vrchy

1 zariadenie / 45 lôžok (NPR 
Sitno)

Sedačková lanovka 2100m NPR Sitno (horolezectvo) TZCH (18 MCHÚ)

CHKO Strážovské 
vrchy

2 zariadenia / 35 lôžok (NPR 
Súľovské skaly), 5 zariadení/ 62 
lôžok (OP NPR Súľovské skaly),
36 súkromných chát (v lokalite 
Čierny potok v OP NPR Súľovské 
skaly)

1 vlek (OP NPR Súľovské skaly) Výnimka na prevádzku Horoško-
ly v NPR Manínska Tiesňava, 
výnimka na vykonávanie horole-
zeckej činnosti v 5 MCHÚ (NPR 
Súľovské skaly, NPR Manínska 
Tiesňava, PR Kostelecká tiesňa-
va, PP Bosmany, PP Prečínska 
skalka

TZCH – 5 MCHÚ (NPR - Strážov, 
Súľovské skaly, Manínska 
tiesňava, Vápeč, PR Kostolecká 
tiesňava), cyklotrasy – 3 MCHÚ
(po št. ceste v NPR – Súľovské 
skaly, Manínska tiesňava, PR 
Kostolecká tiesňava)

CHKO Kysuce 1 chata OP NPR Veľká Rača 
(2008) 
1 chata OP NPR Veľká Rača 
(2010)

2 lanovky - 0,2 km (NPR Veľká 
Rača)

– TZCH (NPR - Veľká Rača, Veľký 
Javorník, PR Ľadonhora, PP 
Vychylovské skálie, PR Kloko-
čovské skálie, PP Megoňky, PP 
Korňanský ropný prameň)

CHKO Horná 
Orava

– – – TZCH (A zóna Babia hora, A zóna 
Pilsko)

CHKO Poľana 1 hotel / 112 lôžok a 10 chatiek 
/ cca 80 lôžok (v blízkosti NPR 
Zadná Poľana), 1 zariadenie / 
45 lôžok (cca 500 m od NPR 
Ľubietovský Vepor)

1 vlek - 350 m (NPR Zadná 
Poľana)

2 MCHÚ (NPP Vodopád Bystré-
ho potoka – len na ľadopáde,
PP Kalamárka)

TZCH – 5 MCHÚ (NPR Zadná 
Poľana, NPR Ľubietovský Vepor, 
PR Havranie skaly, NPP Vodopád 
Bystrého potoka, PP Kalamárka),
1 cyklotrasa

CHKO Cerová 
vrchovina

– – – TZCH
(PR Steblová skala, NPR Ragáč, 
PR Hajnáčsky hradný vrch, NPR 
Pohanský hrad, NPR Šomoška, 
PP Belinské skaly, PP Zaboda, 
CHA Fenek, PR Pokoradzké 
jazierka)

CHKO Latorica – – – NCH v CHVÚ Senianske rybníky 
(mimo NPR a CHKO)



128

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

CHKO Vihorlat 3 zariadenia / 65 lôžok (NPR 
Morské oko)

– – TZCH (NPR Vihorlat – zrušený,
NPR Morské oko, PP Sninský 
kameň, PP Malé Morské oko, 
Remetské Hámre- Podhoroď), 
lesnícky náučný chodník nad 
Morským okom

CHKO Východné 
Karpaty

– – – TZCH (PR Haburské rašelinisko)

Zdroj: ŠOP SR*  Za NP Poloniny sú uvedené aj rezervácie ohrozené ochranou vonkajšej štátnej hranice: 
   NPR Stužica, NPR Jarabá skala, NPR Stinská, NPR Rožok – ohrozenie pohraničnou strážou – Schengen.

Tabuľka 142. Počet posudzovaných zásahov do prírody a krajiny súvisiacich s aktivitami cestovného ruchu v rokoch 
2005 – 2010

Druh činnosti Rok

Počet posudzovaných zámerov

NPR, PR, 
NPP, PP, 

CHA, 
CHKP

Národný 
park

Ochranné 
pásmo 

NP, CHKO

Voľná 
krajina

Budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, 
bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy (§ 13 ods. 
2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)

2005 6 5 29 16

2006 9 4 11 3

2007 13 5 17 17

2008 6 13 27 11

2009 19 19 27 20

2010 7 7 26 7

Organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických 
podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí 
za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a re-
kreačných areálov na to určených (§ 13 ods. 2 a §14 ods. 1 zákona 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)

2005 51 58 94 23

2006 31 51 65 27

2007 43 65 83 10

2008 18 83 60 14

2009 70 59 54 23

2010 34 41 82 20

Let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, 
ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najväčšou prekážkou v 
okruhu 600 m  od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia 
(§14 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)

2005 8 17 6 10

2006 3 7 2 -

2007 2 13 3 -

2008 1 12 4 1

2009 11 14 2 4

2010 6 5 3 6

Osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo 
uzavretých stavieb (§14 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny)

2005 - - 1 -

2006 - - 2 4

2007 2 13 3 -

2008 - - 1 -

2009 2 3 1 2

2010 - - - -

Budovanie golfových ihrísk 2005 - - - -

2006 - - 2 4

2007 - 3 4 -

2008 - - - -

2009 2 0 3 1

2010 - - - 4

Iné 2010 2 10 18 13

Pozn.: Nie sú zahrnuté všetky údaje o posudzovaní stavebných činností súvisiacich s budovaním 
zariadení cestovného ruchu a súvisiacich aktivít (okrem golfových ihrísk).

Zdroj: ŠOP SR
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Kľúčové otázky a kľúčové zistenia

• Kľúčové otázky:

- Znižuje sa záťaž životného prostredia v súvislosti so spotrebou materiálov?
- Dochádza v podmienkach SR k oddeleniu kriviek záťaže životného prostredia v súvislosti so spotrebou mate-

riálov od krivky ekonomickej výkonnosti?
- Dochádza k znižovaniu produkcie odpadov umiestňovaných na trh?
- Klesá podiel odpadov zneškodňovaných skládkovaním?
- Plní SR záväzné limity vyplývajúce pre problematiku odpadov z medzinárodných predpisov?
- Zvyšuje sa podiel využitia odpadov z obalov?

• Kľúčové zistenia:

- Domáca materiálová spotreba (DMC) v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 výrazne poklesla (o 12,26 %). 
V porovnaní s rokom 1998 bol v roku 2009 zaznamenaný nárast DMC o 9,81 %. Trend zodpovedá ekonomic-
kému rastu SR v období 1998 – 2009, ako aj dopadom hospodárskej krízy v roku 2009. DMC SR je hlboko 
pod priemerom EÚ-27.

- Podiel dovozu na DMC vzrástol z 42 % v roku 1998 na 52 % v roku 2009, čím sa výrazne zvýšila materiálová 
závislosť SR na zahraničí.

- Klesajúca materiálová náročnosť (pokles DMC/DPH v porovnaní rokov 1998 a 2009 o 30 %) predstavuje 
pozitívny trend, ktorý indikuje zvyšujúcu sa efektivitu premeny vstupných materiálových tokov na ekonomický 
výstup v dôsledku zavádzania moderných technológií, zvyšujúcej sa miery recyklácie a tiež poklesu záťaže 
životného prostredia na jednotku DPH. 

- V porovnaní s rokom 2009 došlo v roku 2010 v SR k nárastu odpadov umiestnených na trh o cca 21 %. 
Z dlhodobejšieho hľadiska (porovnania s rokom 2005, ktorý bol východiskovým rokom pre tvorbu POH SR) 
bol k roku 2010 zaznamenaný mierny pokles o 1,6 %.  Pozitívom roka 2010 je nárast podielu zhodnocovaných 
odpadov oproti roku 2009.

- Po miernom poklese v produkcii komunálnych odpadov v roku 2009 došlo v roku 2010 k opätovnému náras-
tu ich produkcie (o 11 kg na obyvateľa). V porovnaní s rokom 2005 došlo k nárastu produkcie o cca 15 %. 
V porovnaní s krajinami EÚ je produkcia komunálneho odpadu na obyvateľa nízka a je pod priemernou úrov-
ňou EÚ-27. Vyseparovaných bolo 24,8 kg KO/obyvateľa

- Dlhodobo pretrváva negatívny vysoký podiel skládkovania odpadov na celkovom zneškodňovaní odpadov 
(takmer 80 % u odpadov mimo komunálnych a 78 % u komunálnych odpadov).

- V roku 2010 bolo zozbieraných 4 kg/obyvateľa odpadov z elektrických a elektronických zariadení. SR tak limit 
stanovený smernicou ES splnila.

- Podiel opätovného použitia, recyklácie a zhodnocovania častí starých vozidiel v zmysle smernice ES SR do-
siahla a splnila tak predpísaný limit.

- Z celkového množstva vzniknutých odpadov z obalov v roku 2010 bolo recykláciou využité 59,8 % a zhodno-
tené 63,2 %. Stanovené limity tak SR splnila.

   • MATERIÁLOVÉ TOKY A ODPADY

Analýza materiálových tokov na makroekonomickej úrovni (Economy-wide material flow analysis – EW-MFA) predstavuje po-
pisný nástroj, cieľom ktorého je podať informácie o tokoch materiálov a energií vstupujúcich a opúšťajúcich ekonomický sektor 
príslušnej spoločnosti. Účelom hodnotenia (bilancie) materiálových tokov je pomocou indikátorov kvantifikovať celkové nároky eko-
nomického systému na materiály, ktoré sú vyjadrené ako vstupy materiálov, ich spotreba alebo odpadové toky uvoľňujúce sa späť 
z ekonomického systému do životného prostredia.

Indikátory materiálových tokov sú nástrojom pre vyjadrovanie oddelenia kriviek záťaže životného prostredia a ekonomického 
výkonu vzhľadom na to, že ide o vysoko agregované indikátory záťaže životného prostredia usporiadané podľa pevne stanoveného 
systému. Kvantifikujú ako celkové množstvo materiálov spotrebované ľudskou spoločnosťou, tak aj množstvo materiálov vypustené v 
dôsledku ľudskej činnosti do životného prostredia. Ak sú priradené vstupným indikátorom materiálových tokov a indikátorom spotreby 
indikátory národných účtov ako je napríklad hrubý domáci produkt (HDP), resp. pridaná hodnota (PH), meria sa  efektivita ekonomic-
kého systému transformovať materiály na ekonomický výstup. 

Materiálové toky
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Vývoj DMC v rokoch 1998 až 2009 mal kolísavý charakter. Po počiatočnom klesaní do roku 2000, ktoré predstavovalo 
18,57 %, bol od roku 2000 zaznamenaný nárast DMC o 24,03 %, s vrcholom v roku 2005. Následne bola zaznamenaná jeho 
stabilizácia až mierne klesanie (o 4 % do roku 2007), následne v roku 2008 medziročný nárast o 15,2 %. V roku 2009 došlo k 
medziročnému poklesu  o 12,25 %. Tento trend vývoja je v zmysle efektívneho využívania prírodných zdrojov vnímaný ako pozitívny, 
vzhľadom na to, že vývoj priamej materiálovej spotreby predstavenej súčtom dovezených materiálov, vyťažených nerastných surovín 
a vyzbieranej biomasy získanej v rámci SR po odčítaní vyvezených materiálov, nezaznamenáva pri súčasnom hospodárskom raste 
závažnejší nárast. Dôležitú vypovedaciu schopnosť má aj veľkosť podielu dovozu ma DMC. Čím je pomer tohto podielu väčší, tým je 
ekonomika daného štátu citlivejšia na náhodné výkyvy v zahraničnom obchode (nedostatok určitých komodít, neočakávané zvýšenie 
ich cien a podobne). Podiel dovozu na DMC vzrástol z 42 % v roku 1998 na 52 % v roku 2009, čo znamená zvyšujúcu sa mieru 
závislosti slovenskej ekonomiky na dovoze surovín.

Graf 125. Domáca materiálová spotreba* v SR v rokoch 1998–2009

Zdroj: ŠÚ SR, Spracoval: SAŽP*údaje o zahraničnom obchode pochádzajú zo zjednodušených hlásení

Za celé sledované obdobie došlo k poklesu materiálovej náročnosti  vyjadrenej podielom DMC/HDP o 29,5 %. K poklesu do-
chádzalo medzi rokmi 1998–2000, 2001–2003 a 2005 až 2007. V prvom sledovanom období (1997–2000) bol pokles spôsobený 
predovšetkým znižovaním indikátora DMC a menej hospodárskym rastom, od roku 2001 k poklesu materiálovej náročnosti došlo 
už aj v dôsledku silného ekonomického rastu. V roku 2009 nastal k oproti roku 2008  medziročný pokles o 7,8 % v dôsledku ako 
zníženého ekonomického rastu spôsobeného hospodárskou krízou, tak aj zníženým DMC.

Graf 126. Materiálová náročnosť, HDP (s. c. 2000) a oddelenie kriviek záťaže 
životného prostredia* a ekonomickej výkonnosti v SR v rokoch 1998 – 2007

Zdroj: ŠÚ SR, Spracoval: SAŽP

*údaje o zahraničnom obchode pochádzajú zo zjednodušených hlásení

Graf 127. Vývoj domácej materiálovej spotreby – medzinárodné porovnanie

* odhad Eurostatu Zdroj: Eurostat, ŠU SR (údaje za SR)
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Odpady a odpadové hospodárstvo 

• Bilancia vzniku odpadov 
SR od roku 1995 pri spracovaní údajov o vzniku a spôsoboch nakladania s odpadmi (okrem komunálneho odpadu) celoplošne 

využíva Regionálny informačný systém o odpadoch (RISO). Štatistiku o komunálnych odpadoch od roku 2003 zabezpečuje na 
základe medzirezortnej dohody ŠÚ SR. 

Od roku 2003 bola v Správach o stave životného prostredia SR bilancia vzniku odpadov uvádzaná v dvoch tabuľkách „Bilancia 
vzniku odpadov“ a „Bilancia odpadov umiestnených na trh“. Prvá uvádzala celkové množstvo vzniknutých odpadov na základe 
hlásení pôvodcov odpadov. Z hľadiska koncepčno-územného rozvoja infraštruktúry odpadového hospodárstva má však väčšiu vy-
povedaciu hodnotu tabuľka, ktorá uvádza len množstvá odpadov, ktoré boli umiestnené na trh, t. j. pôvodcovia ich museli podľa 
zákona o odpadoch ponúknuť na zhodnotenie alebo zneškodnenie osobám oprávneným na nakladanie s odpadmi podľa zákona o 
odpadoch. Bilancia odpadov umiestnených na trh vždy bola východiskovou štatistickou základňou pre sledovanie vývoja odpadového 
hospodárstva SR, preto je už uvedená iba tabuľku „Bilancia odpadov umiestnených na trh“.

Tabuľka 143.  Bilancia odpadov umiestnených 
na trh (t)

Kategória odpadu Množstvo (t)

Nebezpečný odpad (NO) 466 421,51

Ostatný odpad (OO) 8 480 611,66

Komunálny odpad (KO) 1 808 506,05

Spolu 10 755 539,23

Zdroj: SAŽP a ŠÚ SR

* v KO sú zastúpené obe kategórie odpad (O aj NO),         
jeho vyčlenenie je potrebné z dôvodu osobitného cha-
rakteru odpadu a režimu, ktorý sa na KO  vzťahuje.

Graf 128. Vznik odpadov umiestnených na trh v SR v rokoch 2005 – 2009

Zdroj: SAŽP, ŠÚ SR

* Nárast vzniku ostatného odpadu v r. 2006 o cca 40 % oproti 2005 a 2007 bol spô-
sobený najmä nárastom vzniku stavebného odpadu, konkrétne výkopovej zeminy 
vzniknutej pri výstavbe diaľničných privádzačov a tunelu Sitna v Bratislave, ako aj 
jednorázovým vykázaním trosky v U.S. Steel Košice

V porovnaní s rokom 2009 predstavuje medziročný nárast odpadov umiestnených na trh cca 21 %, v porovnaní s rokom 2005,  
keď bolo vyprodukovaných 10,9 mil ton odpadov, predstavuje pokles ich vzniku o 1,6 %. Pôvodcovia odpadov odovzdali v roku 2010 
na zhodnotenie a zneškodnenie osobám oprávneným na nakladanie s odpadmi mierne nižší objem nebezpečných odpadov ako v 
roku 2009. Výrazný nárast pri umiestnení odpadov na trh však nastal pri ostatných odpadoch, čo  porovnaní s rokom 2009 predsta-
vuje medziročný nárast ostatných odpadov umiestnených na trh cca 26 %. 

V produkcii odpadov podľa klasifikácie ekonomických činností SK NACE je už tradične najväčším producentom odpadov priemy-
selná výroba, ktorá sa na celkovej produkcii odpadov podieľa cca 30 %, za nim nasleduje sekcia stavebníctvo a sekcia dodávky vody, 
čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov s rovnakým  cca 20 % podielom.

Je potrebné upozorniť, že do celkového množstva odpadov vzniknutých podľa klasifikácie ekonomických činnosti nie je zahrnutý 
komunálny odpad.

Tabuľka 144. Vznik odpadov podľa klasifikácie ekonomických činností (t)

Sekcia Spolu N O

A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 525 604,85 9 274,41 516 330,44

B – Ťažba a dobývanie 165 584,61 384,03 165 200,58

C – Priemyselná výroba 2 711 540,61 219 011,92 2 492 528,69

D – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu  877 644,33 5 358,07 872 286,26

E – Dodávka vody;  čistenie a odvod odpadových vôd, odpady 
a služby odstraňovania odpadov 

1 831 010,13 45 395,44 1 785 614,69

F - Stavebníctvo 1 786 429,38 45 711,68 1 740 717,69

G – Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel 
a motocyklov 

527 594,31 44 488,37 483 105,94

H – Doprava a skladovanie 120 728,63 33 492,46 87 236,17
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I – Ubytovacie a stravovacie služby 26 259,54 84,28 26 175,26

J – Informácie a komunikácia 3 647,70 368,00 3 279,70

K – Finančné a poisťovacie činnosti 409,53 119,37 290,16

L – Činnosti v oblasti nehnuteľnosti 15 552,23 3 508,17 12 044,06

M – Odborné, vedecké a technické činnosti 68 018,71 5 487,10 62 531,61

N – Administratívne a podporné služby 15 302,05 945,76 14 356,29

O – Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 19 612,53 1 089,05 18 523,47

P - Vzdelávanie 997,97 121,07 876,90

Q – Zdravotníctvo a sociálna pomoc 127 976,60 17 484,68 110 491,92

R – Umenie, zábava a rekreácia 219,75 34,38 185,37

S – Ostatné činnosti 1 485,40 183,01 1 302,39

Nezistené 121 414,32 33 880,26 87 534,06

Spolu 8 947 033,18 466 421,51 8 480 611,66

Zdroj: SAŽP

• Nakladanie s odpadmi
Zhodnocovanie odpadov
V roku 2010 bolo v SR zhodnotených 5 558 179,57 ton odpadov (bez komunálneho odpadu), čo predstavuje cca 62 % z cel-

kového množstva odpadov (bez komunálneho odpadu) umiestnených na trh. Oproti roku 2009 je to výrazný nárast o 2 224 857 ton. 
Najväčším podielom, cca 24 % z celkového množstva zhodnotených odpadov, sa na zhodnocovaní odpadov podieľala činnosť R05. 
Pomerne významnou mierou sa na zhodnocovaní odpadov podieľali aj činnosti R04 s cca 21 % podielom, R10 s cca 15 % podielom 
a R13 s cca 14 % podielom.

Tabuľka 145. Zhodnocovanie odpadov podľa kódov R1 - R13 v roku 2010 (t)

Kód 
nakladania

Činnosť Spolu
Nebezpečný 

odpad
Ostatný 
odpad

R01
Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným 
spôsobom

84 151,75 4 013,19 80 138,56

R02 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel 1 450,17 1 262,46 187,71

R03
Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, 
ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania 
a iných biologických transformačných procesov)

578 542,11 1430,38 577 111,73

R04 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 1 170 742,32 9 551,92 1 161 190,40

R05
Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických  
materiálov

1 331 193,62 2 095,80 1 329 097,83

R06 Regenerácia kyselín a zásad 537,39 523,64 13,76

R07
Spätné získavanie komponentov  používaných pri  odstraňovaní 
znečistenia

545,70 235,01 310,69

R08 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov 2 283,29 2 281,58 1,71

R09 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie 10 766,70 10 625,60 141,11

R10
Úprava pôdy za účelom dosiahnutia prínosov pre 
poľnohospodárstvo alebo pre zlepšenie životného prostredia

848 477,03 201,67 848,275,36

R11
Využitie odpadov vzniknutých pri operáciách označených 
ako R1 až R10

108 639,22 220,02 108 419,20

R12
Výmena odpadov určených na spracovanie niektorou 
z operácií označených ako R1 až R11

641 471,89 62 288,11 579 183,78

R13
Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z operácií 
označených ako R1 až R12 (okrem dočasného uloženia 
pred zberom na mieste vzniku)

779 378,38 38 438,95 740 939,43

Spolu 5 558 179,57 133 168,33 5 425 011,26

Zdroj: SAŽP
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Zneškodňovanie odpadov
V roku 2010 bolo v SR zneškodnených 3 003 601,11 t odpadov (bez komunálneho odpadu), čo predstavuje cca 33 % 

z celkového množstva odpadov (bez komunálneho odpadu) umiestnených na trh. V porovnaní s minulými rokmi ostáva naďalej 
pravidlom dominancia skládkovania odpadov-činnosť D1, ktorá sa na celkovom zneškodňovaní odpadov podieľa až takmer 80 %. 
V porovnaní s rokom 2009 bol však zaznamenaný pokles zneškodňovania odpadov skládkovaním o cca 273 000 ton odpadov. 
Významnou mierou sa na zneškodňovaní odpadov podieľajú aj činnosti D8 s cca 6 % podielom,  D9  s cca 5 % podielom a činnosť 
D10 s cca 3 % podielom.

Tabuľka 146. Zneškodňovanie odpadov podľa kódov D1 – D15 v roku 2010 (t)

Kód 
nakladania

Činnosť Spolu N O

D01
Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka 
odpadov)

2 397 240,85 96 065,69 2 301 175,16

D02
Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných 
alebo kalových odpadov v pôde atď.)

89 964,50 48 075,88 41 888,62

D08
Biologická úprava nešpecifikovaná v prílohe č.3 zákona o 
odpadoch, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú 
zneškodnené niektorou z operácií označených ako D1 až D12

190 635,85 54 128,28 136 507,57

D09

Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v prílohe č. 3 
zákona o odpadoch, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, 
ktoré sú zneškodnené niektorou z operácií označených ako D1 
až D12 (napr. Odparovanie, sušenie, kalcinácia, atd.)

145 964,65 74 155,22 71 809,43

D10 Spaľovanie na pevnine 96 448,91 43 467,57 52 981,34

D13
Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorého spôsobu 
zneškodnenia označeného ako D1 až D12

14 348,77 35,19 14 313,58

D14
Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorého spôsobu 
zneškodnenia označeného ako D1 až D12

295,54 209,00 86,54

D15
Skladovanie pred použitím niektorého spôsobu zneškodnenia 
označeného ako D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred 
zberom na mieste vzniku)

68 702,06 14 815,40 53 886,65

Spolu 3 003 601,11 330 952,23 2 672 648,89

Zdroj: SAŽP

V SR bolo v roku 2010 prevádzkovaných 118 skládok odpadov.

Tabuľka 147. Počet skládok odpadov v SR v roku 2010 podľa krajov

Kraj SR
Skládky odpadov na 

inertný odpad
Skládky odpadov na odpad, 

ktorý nie je nebezpečný
Skládky odpadov na 
nebezpečný odpad

Celkový počet skládok

Bratislavský 2 8 2 12

Trnavský 1 8 2 11

Trenčiansky 3 11 1 15

Nitriansky 3 12 2 17

Žilinský 2 14 0 16

Banskobystrický 2 13 1 16

Prešovský 1 14 1 16

Košický 3 9 3 15

SR spolu 17 89 12 118

Zdroj: SAŽP

Iné nakladanie s odpadmi
Vyhláškou MŽP SR č. 509/2002 Z. z. a vyhláškou MŽP SR č. 128/2004 Z. z., ktorými sa novelizovala vyhláška MŽP SR 

č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, sa do systému evidencie zaviedli kódy nakladania s odpad-
mi: Z (zhromažďovanie odpadov dočasným uložením odpadov pred ďalším nakladaním s nimi na mieste vzniku), a DO (odovzdanie 
odpadu na využitie v domácnosti).  

V roku 2010 bolo v SR takto nakladané s 385 252,47 t odpadov (bez komunálneho odpadu), čo predstavuje cca 5 % z celkového 
množstva odpadov (bez komunálneho odpadu) umiestnených na trh.
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Tabuľka 148. Nakladanie s odpadmi spôsobom DO a Z v roku 2010 (t)

Kód 
nakladania

Činnosť Spolu
Nebezpečný 

odpad
Ostatný 
odpad

DO Odovzdanie odpadov na využitie v domácnosti 134 760,94 0 134 760,94

Z
Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov
pred ďalším nakladaním s nimi na mieste vzniku

250 491,53 2 300,95 248 190,58

Spolu 385 252,47 2 300,95 382 951,52

Zdroj: SAŽP
• Elektrozariadenia a elektroodpad

Výrobcovia elektrozariadení majú povinnosť plniť limity zberu, zhodnocovania, 
resp. recyklácie a opätovného použitia elektroodpadu pre 10 kategórií:

1. Veľké domáce spotrebiče
2.  Malé domáce spotrebiče
3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
4.  Spotrebná elektronika
5.  Osvetľovacie zariadenia
6.  Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych 
 priemyselných nástrojov)
7.  Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
8. Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
9.  Prístroje na monitorovanie a kontrolu

10.  Predajné automaty.

Tabuľka 149. Hlásenia výrobcov elektrozariadení aj kolektívnych systémov

Uvedené na trh (kg)
Zozbieraný 

z domácností (kg)
Zozbieraný nie 

z domácností (kg)
Zozbieraný spolu (kg)

Spracovaný na území 
SR (kg)

Vyvezený a spracova-
ný v EÚ (kg)

Vyvezený a spracova-
ný mimo EÚ kg)

1. 25 203 885,90 12 325 432,95 0,00 12 325 432,95 12 558 526,35 0,00 0,00

2. 4 766 517,21 1 745 201,95 0,00 1 745 201,95 1 722 761,95 0,00 0,00

3. 5 517 766,61 3 243 785,16 0,00 3 243 785,16 3 243 785,16 0,00 0,00

4. 6 071 630,53 2 544 873,37 0,00 2 544 873,37 2 544 873,37 0,00 0,00

5a 2 771 514,85 552 267,00 246 156,00 798 423,00 798 423,00 0,00 0,00

5b 466 419,96 351 855,70 0,00 351 855,70 351 855,70 0,00 0,00

5a+5b 3 237 934,81 904 122,70 246 156,00 1 150 278,70 1 150 278,70 0,00 0,00

6. 3 569 482,57 548 834,00 0,00 548 834,00 548 834,00 11 754,00 6 055,00

7. 522 378,84 30 793,11 0,00 30 793,11 30 793,11 0,00 0,00

8. 144 186,54 2 865,00 123 939,00 126 804,00 123 939,00 0,00 0,00

9. 134 002,31 14 376,80 103 363,70 117 740,50 126 792,50 0,00 0,00

10. 84 025,00 0,00 82 525,00 82 525,00 84 236,00 0,00 0,00

Spolu 49 251 810,32 21 589 199,24 327 069,50 21 916 268,74 22 134 820,14 11 754,00 6 055,00

Spracované (kg) Zhodnotené (kg) Zhodnotené (%)
Opätovné použitie 
a recyklácia (kg)

Recyklácia (%)
Opätovné použitie 
ako celok (kg)

1. 12 558 526,35 10 992 620,91 87,53 % 10 946 172,39 87,16 % 0

2. 1 722 761,95 1 467 739,27 85,20 % 1 431 998,99 83,12 % 0

3. 3 243 785,16 2 929 629,40 90,32 % 2 874 983,40 88,63 % 0

4. 2 544 873,37 2 275 126,32 89,40 % 2 205 796,57 86,68 % 0

5a 798 423,00 613 664,50 76,86 % 568 787,06 71,24 % 146 196,82

5b 351 855,70 293 718,72 83,48 % 293 718,72 83,48 % 234 370,24

5a+5b 1 150 278,70 907 383,22 78,88 % 862 505,78 74,98 % 380 567,06

6. 566 643,00 478 926,92 84,52 % 458 975,51 81,00 % 0

7. 30 793,11 26 754,91 86,89 % 25 653,93 83,31 % 0
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8. 123 939,00 105 472,60 85,10 % 104 272,49 84,13 % 0

9. 126 792,50 111 390,58 87,85 % 100 818,84 79,51 % 0

10. 84 236,00 78 959,33 93,74 % 77 757,44 92,31 % 0

Zdroj: SAŽPVysvetlivky: 5a- svetelné zdroje s výnimkou plynových výbojok, 5b – plynové výbojky

Smernica EP a Rady 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení stanovuje jednotný limit pre zber elektro-
odpadov z domácností 4 kg/obyv. V roku 2010 SR tento limit splnila.

Graf 129. Množstvo zozbieraného elektroodpadu
z domácností na obyvateľa (kg/obyv./rok)

Zdroj: SAŽP

• Staré vozidlá
V roku 2010 bolo na území SR spracovaných 35 174 kusov starých vozidiel, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2009 

(počet spracovaných starých vozidiel 67 795 kusov) pokles o 48 %, s rokom 2008 (počet spracovaných starých vozidiel 
39 769 kusov) pokles o 12 %. 

V porovnaní s rokom 2009 je pokles počtu spracovaných starých vozidiel značne výrazný, čo mohlo byť spôsobené aj ukončením 
finančnej podpory zneškodňovania starých vozidiel pri kúpe nových, tzv. šrotovného. 

Graf 130. Vývoj spracovania starých vozidiel v SR v rokoch 
2004 – 2010

Zdroj: MŽP SR

Tabuľka 150. Materiály získané z vysušovania starých vozidiel (odstránenia znečisťujúcich látok) a demontáže starých 
vozidiel zhodnocované a zneškodňované v SR v roku 2010 (t)

Materiály z vysušovania starých
vozidiel a demontáže

Opätovné 
použitie

Recyklácia
Energetické 
zhodnotenie

Celkové 
zhodnotenie

Zneškodňo-
vanie

Batérie 5,053 149,772 0,000 149,772 0,000

Kvapaliny (okrem pohonných látok) 5,310 115,301 19,705 135,006 25,641

Olejové filtre 1,750 8,969 0,477 9,446 4,697

Iné materiály získané z čistenia 
(okrem pohonných látok)

0,000 5,384 0,000 5,384 42,345

Katalyzátory 0,995 1,900 0,000 1,900 0,070

Kovové súčiastky 445,77 2 523,814 0,00 2 523,814 0,875

Pneumatiky 106,855 545,174 122,851 668,025 72,07

Veľké plastové časti 41,743 382,917 229,318 612,235 193,331

Sklo 41,420 285,705 0,00 285,705 189,245

Iné materiály získané
z demontáže

66,176 435,229 130,91 566,139 955,526

Spolu 715,072 4 447,165 503,261 4 951,426 1483,8

Zdroj: MŽP SR
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Tabuľka 151. Materiály získané z drvenia starých vozidiel a demontáže starých vozidiel zhodnocované v SR v roku 
2010 (t)

Zdroj: MŽP SR

Materiály z drvenia a z demontáže 
starých vozidiel Recyklácia

Energetické 
zhodnotenie

Celkové 
zhodnotenie

Zneškodňovanie

Železný šrot (oceľ) 18 141,487  0,000 18 141,487 0,000

Neželezné materiály (hliník, zinok, olovo, atď. ) 834,605 0,000 834,605 0,000

Ľahká frakcia z drvenia 70,840 0,000 70,840 663,181

Iné 6,580 0,000 6,580 337,333

Spolu 19 053,51 0 19 053,51 1 000,514

Tabuľka 152. Celkové opätovné použitie častí starých vozidiel, zhodnotenie odpadov zo spracovania starých vozidiel a 
recyklácia v SR za rok 2010 (t), počet spracovaných starých vozidiel v SR za rok 2010 a celková hmotnosť spracovaných 
starých vozidiel v SR za rok 2010 (t)

Opätovné použitie Celková recyklácia Celkové zhodnotenie
Celkové opätovné 

použitie a recyklácia
Celkové 

opätovné použitie

715,132 23 423,076 23 926,337 24 138,208 (88,11 %) 24 641,468 (89,94 %)

Počet kusov spracovaných starých vozidiel 35 174

Celková hmotnosť spracovaných starých vozidiel (t/rok) 27 396,286  

Zdroj: MŽP SR

Podiel opätovného použitia, recyklácie a zhodnocovania bol dostatočne vysoký a limity stanovené príslušnou smernicou boli splnené.

• Nakladanie s komunálnym odpadom
V roku 2010 vzniklo v SR celkom 1 808 506,23 t komunálnych odpadov (KO), čo predstavuje cca 333 kg komunálneho odpadu 

na obyvateľa. V porovnaní s rokom 2009 to predstavuje nárast o 11 kg KO na obyvateľa. Najväčšia produkcia KO bola zaznamenaná v 
Bratislavskom kraji, ktorý zaznamenal oproti roku 2009 nárast v produkcii komunálneho odpadu o 7 941,8 t. Najmenej komunálneho 
odpadu bolo vyprodukované v Banskobystrickom kraji, ktorý v porovnaní s rokom 2009 zaznamenal nárast v produkcii komunálneho 
odpadu o 5 857,88 t.

V roku 2010 bolo dominantnou čin-
nosťou nakladania s komunálnym odpa-
dom skládkovanie s 78,05 % podielom. 
Z ďalších činností nakladania s komunál-
nym odpadom majú ešte významný podiel 
energetické zhodnocovanie (cca 9,4 %), 
recyklácia alebo spätné získavanie orga-
nických látok - kompostovanie a zhodno-
covanie plastov (cca 5,0 %) a recyklácia 
alebo spätné získavanie iných anorganic-
kých materiálov (cca 2,9 %). 

Z hľadiska zloženia komunálneho od-
padu má najväčšie zastúpenie zmesový 
komunálny odpad (cca 67,27 %), nasledu-
je objemný odpad (cca 11,59 %), drobný 
stavebný odpad (cca 4,98 %), biologicky 
rozložiteľný odpad (cca 4,67 %),  papier a lepenka (cca 2,68 %) a sklo (cca 2,37 %).

Mestá  a obce sú povinné od 01.01.2010 zaviesť separovaný zber štyroch zložiek komunálneho odpadu, ktorými sú papier, 
plasty, sklo a kovy.  V roku 2010 bolo vyseparovaných 134 662 ton piatich zložiek komunálnych odpadov (papier, plasty, sklo, 
kovy a bioodpad), čo predstavuje 24,8 kg na obyvateľa.

Graf 131. Vývoj vzniku komunálnych odpadov v rokoch 2005 – 2010

Zdroj: ŠÚ SR
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Graf 132. Vývoj tvorby komunálnych odpadov vo vybraných európskych krajinách (kg/obyv)

Zdroj: Eurostat

• Recyklačný fond
Celkové finančné príjmy fondu v roku 2010 predstavovali takmer 13,61 mil. eur, čo je o 570 000 eur  menej ako v roku 2009. 
Recyklačný fond v roku 2010 vyhovel  1 862 žiadostiam obcí a podnikateľských subjektov o poskytnutie finančných prostriedkov. 

Žiadateľom fond poskytol spolu viac ako 12,87 mil. eur. Z tohto počtu je 1 486 vyhovených žiadostí obcí o príspevok za vytriedený 
odpad, na tento účel bolo v roku 2010 schválených vyše 2,45 mil. eur.

Tabuľka 153. Prehľad žiadostí o príspevok

(prijaté: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010, prerokované od 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010)

Sektor (gestorský) Prijaté (počet)
Požadované 

(eur)
Prerokované 

(počet)
Vyhovené 
(počet)

Nevyhovené 
(počet)

Zamietnuté 
(počet)

Späťvzaté 
(počet)

Schválené (eur)

Opotrebované batérie a akumulátory 4 2 345 610,00 1 1 0 0 0 318 190,00

Oleje 6 807 297,00 7 6 1 0 0 603 756,00

Pneumatiky* 0 0 0 0 0 0 0 0

Viacvrstvové kombinované materiály 1 347 000,00 1 1 0 0 0 347 000,00

Elektric. a elektron. zar. 1 85 950,00 1 1 0 0 0 58 010,00

Plasty* 0 0 0 0 0 0 0 0

Papier 1 61 475,00 1 1 0 0 0 61 475,00

Sklo* 0 0 0 0 0 0 0 0

Staré vozidlá 18 7 953 600,00 15 14 1 0 0 5 990 000,00

Kovové obaly* 0 0 0 0 0 0 0 0

Všeobecný* 2 77 554,00 0 0 0 0 0 0

Viackomoditné projekty 26 2 845 670,00 21 19 2 0 1 1 075 106,00

Žiadosť obcí o príspevok 1 340 0 1 488 1 486 1 1 6 2 451 087,71

Vozidlá RZV 316 2 010 350,73 336 333 0 3 0 1 971 047,23

Spolu 1 715 16 534 506,73 1 871 1 862 5 4 7 12 875 671,94

Zdroj: RF* v roku 2010 neboli sektorom podporené žiadne jednokomoditné projekty, stĺpec 4 a 5 
vyjadruje počet žiadostí prerokovaných a schválených Správnou radou RF v roku 2010, 
pričom tento  počet môže zahŕňať aj žiadosti prijaté v roku 2009

• Environmentálny fond
Popis poskytnutých dotácií a úverov v roku 2010 je v kapitole Environmentálna ekonomika.

• Obaly a odpady z obalov
Celkové množstvo odpadov z obalov má narastajúci charakter. Množstvo materiálovo zhodnoteného odpadu z obalov narástlo 

zo 45,21 % v roku 2005 na 46,22 % v roku 2008, v roku 2009 sa zaznamenal nárast o 4,2 % oproti roku 2008. Znižovanie množstva 
skládkovaných odpadov z obalov je len veľmi mierne, a to o 1,37 %.
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Tabuľka 154. Nakladanie s odpadmi z obalov v SR v roku 2009

Odpad z obalov Recyklácia Zhodnocovanie

Materiál Množstvo Materiálové zhodnotenie Iné Energetické Iné Spolu*

(t) (t) (%) Limit (%) (t) (t) (t) (%) Limit (%)

Sklo 87 719 45 236 51,6 46 - 96 45 332 51,7 46

Plasty 91 389 45 044 49,3 35 609 1 285 46 938 51,4 40

Papier 150 725 126 903 84,2 56 362 7 258 134 523 89,2 61

Kovy 26 058 15 968 61,3 35 100 16 068 61,7 35

Drevo 39 147 3 408 8,7 0 1 420 1 937 6 765 17,3 0

Iné 266 31 11,6 - - 5 36 13,5 -

Spolu 395 304 236 590 59,8 46 2 391 10 681 249 662 63,2 49

Zdroj: SAŽP*vrátane materiálového zhodnotenia                                                                                                           

Graf 133. Nakladanie s odpadmi z obalov v SR v rokoch 
2005 – 2009 (t)

Zdroj: SAŽP

• Cezhraničná preprava odpadov – dovoz, vývoz a tranzit odpadov
V období roku 2010 vydalo MŽP SR resp. MPŽPRR SR celkom 175 rozhodnutí na cezhraničnú prepravu odpadov, 

ktoré povoľovali prepravu druhov odpadov zaradených podľa prílohy III (Zelený zoznam odpadov), prílohy V, časť 1, zoznam B 
a prílohy IV (Žltý zoznam odpadov), prílohy V, časť 1, zoznam A nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 
o preprave odpadu. V niektorých prípadoch boli  v rozhodnutiach uvádzané druhy odpadov, ktoré nebolo možné zaradiť podľa príloh 
nariadenia (nezaradené odpady do žiadnej z príloh nariadenia). 

Dovoz odpadov
Z celkového počtu vydaných rozhodnutí v roku 2010 sa 74,28 % týkalo dovozu, resp. spätného dovozu odpadov. Výrazne vyšší 

počet rozhodnutí vydaných na dovoz, resp. spätný dovoz, vzhľadom  k vývozu a tranzitu odpadov, bol ovplyvnený skutočnosťou, že 
dovoz, resp. spätný dovoz odpadov zaradených podľa prílohy III (Zelený zoznam odpadov) a prílohy V, časť 1, zoznam B nariadenia 
za účelom ich zhodnotenia v SR podlieha povoľovacej povinnosti. 

Celkom bolo povolené na územie SR doviezť 1 619 875 t odpadov. Z toho 1 451 675 t odpadov bolo zaradených podľa prílohy 
III (Zelený zoznam odpadov) a prílohy V, časť 1 , zoznam B nariadenia,  4 500 t odpadov zaradených podľa prílohy IV (Žltý zoznam  
odpadov) a prílohy V, časť 1 , zoznam A nariadenia a 163 700 ton odpadov nezaradených podľa príloh nariadenia.

Rozhodnutia povoľovali dovoz z 12 krajín. Najväčším dodávateľom odpadu bolo Maďarsko, ktorému v zmysle vydaných rozhodnu-
tí bola povolená cezhraničná preprava na 672 375 t odpadov (42 % z celkove povoleného množstva odpadov). 

Vývoz odpadov
V roku 2010 bol na základe rozhodnutí povolený vývoz 701 141,30 ton odpadov z územia SR. 674 950 t odpadov bolo zarade-

ných podľa prílohy III (Zelený zoznam odpadov) a prílohy V, časť 1 , zoznam B nariadenia,  14 691,30 t odpadov zaradených podľa prí-
lohy IV (Žltý zoznam  odpadov) a prílohy V, časť 1 , zoznam A nariadenia a 11 500 t odpadov nezaradených podľa príloh nariadenia. 

Požiadavky na vývoz odpadu sa týkali najmä odpadového železa a ocele, pilín zo železných kovov, medi, zinku, obalov z papiera 
a lepenky za účelom ich materiálového zhodnotenia. 

Vývoz odpadu z územia SR bol povolený do ôsmich krajín: do Belgicka, Českej republiky, Holandska, Chorvátska, Maďarska, 
Nemecka, Poľska a Rakúska. Z celkového povoleného množstva odpadov určených na vývoz, smerovalo 88 % odpadov do Poľskej 
republiky za účelom ich zhodnotenia. 

Tranzit odpadov
Na základe rozhodnutí vydaných MŽP SR resp. MPŽPRR SR na tranzitnú prepravu v roku 2010 bolo povolené prepraviť cez 

územie SR 62 943,50 t odpadov.  Z celkového povoleného množstva prestavovalo 21 868 t odpadov zaradených podľa prílohy III 
(Zelený zoznam odpadov) a prílohy V, časť 1 , zoznam B nariadenia,  29 865,50 t odpadov zaradených podľa prílohy IV (Žltý zoznam  
odpadov) a prílohy V, časť 1 , zoznam A nariadenia a 11 210 t odpadov nezaradených podľa príloh nariadenia.

Tabuľka 155. Prehľad platnosti a počtu rozhodnutí 
povoľujúcich prepravu 

Platnosť v roku Dovoz Vývoz Tranzit Celkom

a) b) a) b) a) b) a) b)

2010 45 2 2 5 3 0 50 7

2010 a v ďalších rokoch 55 28 14 5 7 9 76 42

Spolu 100 30 16 10 10 9 126 49

Zdroj: SAŽP

Poznámka: v stĺpcoch a) sú uvedené počty rozhodnutí vydaných 
MŽP SR a v stĺpcoch b) počty rozhodnutí vydané MPŽPRR SR
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Kľúčové otázky a kľúčové zistenia

• Kľúčové otázky:

- Aký je vývoj emisnej intenzity skleníkových plynov – t. j. merných emisií skleníkových plynov na obyvateľa, 
resp. na jednotku HDP v podmienkach SR?

- Plní SR medzinárodné záväzky, ktoré pre ňu vyplývajú z platných prijatých dokumentov na ochranu klímy?
- Aký je pozorovateľný dopad klimatických zmien na území SR?

• Kľúčové zistenia:

- Merné emisie skleníkových plynov v súlade s trendom vývoja celkových emisií klesajú. Z hľadiska medzinárod-
ných porovnaní SR dosahuje hodnoty pod priemerom krajín EÚ-27.

- Emisie skleníkových plynov v dlhodobejšom časovom horizonte trvalo klesajú (v porovnaní roka 2009 oproti 
roku 1990 o 41%). Je však nutné zdôrazniť, že v priebehu rokov 1996 – 2008 boli emisie zhruba na rovnakej 
úrovni. Výraznejší medziročný pokles bol dosiahnutý v roku 2009 pripisovaný hlavne prejavujúcim sa dopa-
dom hospodárskej krízy.  Aktuálne medzinárodné záväzky (Kjótsky protokol, klimaticko – energetický balíček 
EÚ) SR plní a je predpoklad ich plnenia aj v nasledujúcich rokoch.

- Z hľadiska porovnania dlhodobého časového horizontu (od roku1881) došlo na území SR k rastu priemer-
nej ročnej teploty, poklesu ročných úhrnov zrážok (výnimka rok 2010 mimoriadne vlhký), poklesu relatívnej 
vlhkosti, poklesu vlhkosti pôdy a výrazne narastá premenlivosť počasia s výskytom pomerne dlho trvajúceho 
sucha a na druhej strane extrémnych prívalových zrážok.

   • KLIMATICKÉ ZMENY

Celkové emisie skleníkových plynov v SR v roku 2009 reprezentovali 43 426,07 Gg CO
2
 ekvivalentov (bez započítania sekto-

ra LULUCF). To predstavovalo redukciu o 41,44 % v porovnaní s referenčným rokom 1990. V porovnaní s predchádzajúcim inventúr-
nym rokom 2008 emisie skleníkových plynov výrazne klesli takmer o 10 %. Dôvodom poklesu emisií skleníkových plynov v roku 2009 
sú hlavne dôsledky krízy svetových finančných trhov a následnej ekonomickej recesie. Zasiahnuté sektory boli najmä energetika 
(priemyselná energetika) a priemysel. Ostatné sektory ako je poľnohospodárstvo, odpady alebo lesy nezaznamenali výrazný pokles 
a sú celkovo stabilnejšie v trende.  Podľa očakávaní a projekcií naďalej rastú emisie v sektore doprava, hlavne v cestnej doprave a 
priemyselné emisie fluórovaných plynov (F-plynov), ktoré sú náhradou freónov zakázaných Montrealským protokolom (hlavne HFCs 
and SF

6
). Celkové emisie skleníkových plynov so započítaním záchytov zo sektoru využívanie krajiny a lesníctvo (LULUCF) v roku 

2009 predstavovali 39 977,06 Gg CO
2
 ekvivalentov (záchyty boli 3 449,01 Gg CO

2
).

Agregované emisie skleníkových plynov sú celkové emisie skleníkových plynov vyjadrené ako ekvivalent CO
2
, prepočítané 

cez GWP 100 (Global Warming Potential). V roku 2009 pripadlo 80,8 % na emisie CO
2
, emisie CH4 (GWP = 21) sa pohybujú na 

úrovni 10,0 %, emisie N2O (GWP = 310)  prispievajú 8,4 % a podiel F-plynov (HFC, PFC a SF6) je 0,8 %.
V rámci podielu jednotlivých sektorov  v roku 2009 je stále najvýznamnejší sektor energetika vrátane dopravy s podielom 

66,1 %, z čoho doprava predstavovala 21,6 %. Sektor priemyselné procesy vrátane rozpúšťadiel predstavoval 21,9 % podiel na 
celkových emisiách skleníkových plynov. Sektor poľnohospodárstvo predstavoval 7 % podiel emisií a sektor odpady prispievali 
k celkových emisiám 5 %.

V súvislosti s požiadavkami stanovenými v Rámcovom dohovore OSN o zmene klímy (UNFCCC) a v Kjótskom protokole (KP) 
podliehajú emisné bilancie skleníkových plynov a správy podané sekretariátu UNFCCC každoročným previerkam. SR reflektovala 
výhrady podané sekretariátom v roku 2010 a prepočítala sporné kategórie ako cestnú dopravu, bilanciu emisií v priemysle (výroba 
ocele a železa) a bilanciu v sektore lesné hospodárstvo. Aktuálne platné emisie skleníkových plynov sú uvedené v tabuľke.

Emisie skleníkových plynov

Tabuľka 156. Agregované antropogénne emisie skleníkových plynov  v CO2 ekvivalentoch (Tg)

Rok 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Net CO2 59,78 38,06 36,07 34,31 36,33 36,85 40,05 36,63 35,02 35,90 31,61

CO2* 62,77 41,18 42,38 40,83 42,17 41,97 41,50 40,77 39,00 39,10 35,09

N2O 6,31 3,51 3,64 3,77 3,79 3,83 3,81 4,19 4,04 4,08 3,65

CH4 4,81 4,44 4,49 5,05 4,88 4,79 4,59 4,66 4,55 4,69 4,35



140

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

HFCs NA,NO 0,08 0,08 0,10 0,13 0,15 0,17 0,20 0,23 0,26 0,30

PFCs 0,27 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 0,04 0,02

SF6 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Spolu s net CO2 71,20 46,16 44,33 43,28 45,20 45,67 48,68 45,76 43,90 45,01 39,98

Spolu* 74,15 49,24 50,62 49,78 51,01 50,78 50,11 49,89 47,86 48,19 43,43

Zdroj: SHMÚEmisie stanovené k 15. 04. 2011                                                    
V tabuľke sú prepočítané roky 1990 – 2008
* Emisie bez započítania záchytov v sektore LULUCF (Land use-Land use change and forestry)
NA = Neaplikovateľné, NO = Nevyskytuje sa

Zdroj: SHMÚEmisie stanovené k 15.04.2011

Graf 134. Podiel jednotlivých zdrojov na emisiách skleníkových plynov

Tabuľka 157. Agregované emisie skleníkových plynov podľa sektorov v CO2 ekvivalentoch (Tg)

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Energetika* 55,32 34,05 35,17 33,07 34,52 33,43 33,16 32,39 30,60 31,32 28,69

Priem. procesy** 10,53 9,88 10,09 10,47 10,47 11,50 11,23 11,64 11,47 11,18 9,39

Použitie rozpúšťadiel 0,14 0,09 0,10 0,13 0,13 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16

Poľnohospodárstvo 7,06 3,44 3,45 3,53 3,39 3,22 3,21 3,16 3,28 3,15 3,02

LULUCF -2,95 -3,07 -6,29 -6,51 -5,81 -5,10 -1,43 -4,13 -3,96 -3,18 -3,45

Odpady 1,09 1,77 1,81 2,58 2,50 2,46 2,34 2,53 2,36 2,37 2,16

Zdroj: SHMÚEmisie stanovené k 15.04.2011                    
V tabuľke sú prepočítané roky 1990 – 2008
*Emisie so započítaním emisií z dopravy  ** Emisie so započítaním emisií F-plynov

Graf 135. Porovnanie emisií skleníkových plynov vo vybraných štátoch – rok 2009

Zdroj: Eurostat

V SR bol za obdobie 1881 – 2009 zaznamenaný trend rastu priemernej ročnej teploty vzduchu o 1,6 °C a pokles ročných úhrnov 
atmosférických zrážok v priemere o 3,4 % (na juhu SR bol pokles aj viac ako 10 %, na severe a severovýchode ojedinele je rast do 
3 % za celé obdobie). Bol zaznamenaný aj výrazný pokles relatívnej vlhkosti vzduchu (do 5 %) a pokles snehovej pokrývky takmer na 
celom území SR (vo vyšších horských polohách mierny nárast). Aj charakteristiky potenciálneho a aktuálneho výparu, vlhkosti pôdy, 

Dôsledky klimatických zmien

74,6 % 1.  Energetika 66,1 %

14,2 % 2.  Priemyselné procesy  21,6 %

0,02 % 3.  Použitie rozpúšťadiel  0,4 %

9,5 % 4.  Poľnohospodárstvo 7,0 %

1,5 % 5.  Odpady 5,0 % 
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globálneho žiarenia a radiačnej bilancie potvrdzujú, že najmä juh SR sa postupne vysušuje (rastie potenciálna evapotranspirácia 
a klesá vlhkosť pôdy), no v charakteristikách slnečného žiarenia nenastali podstatné zmeny (okrem prechodného zníženia v období 
rokov 1965 –1985). Výrazne narastá premenlivosť klímy, najmä zrážkových úhrnov. 

Za posledných 15 rokov došlo k významnejšiemu rastu výskytu extrémnych denných úhrnov zrážok, čo malo za následok zvý-
šenie rizika lokálnych povodní v rôznych oblastiach SR. Na druhej strane v období rokov 1989 – 2009 sa oveľa častejšie ako pred-
tým vyskytovalo lokálne alebo celoplošné sucho, ktoré bolo zapríčinené predovšetkým dlhými periódami relatívne teplého počasia 
s malými úhrnmi zrážok v niektorej časti vegetačného obdobia. Zvlášť výrazné bolo sucho v rokoch 1990 – 1994, 2000, 2002, 2003 
a 2007. Desaťročie 1991 – 2000, ale aj obdobie 2001 – 2009 sa charakteristikami teploty vzduchu, úhrnov zrážok, evapotranspirá-
cie, snehovej pokrývky, ako aj iných prvkov, priblížilo k predpokladaným podmienkam okolo roku 2030 v zmysle scenárov klimatickej 
zmeny pre SR, výnimkou sú nižšie úhrny zrážok v chladnom polroku a v zime v desaťročí 1991 – 2000 a taktiež rok 2010 bol charak-
terizovaný ako mimoriadne vlhký s extrémnymi zrážkami hlavne v mesiacoch máj až september.

Na konferencii OSN o životnom prostredí a udržateľnom rozvoji (Rio de Janeiro, 1992) bol prijatý Rámcový dohovor OSN 
o zmene klímy – základný medzinárodný právny nástroj  na ochranu globálnej klímy. Dohovor v SR vstúpil do platnosti 21. marca 
1994. Slovenská republika akceptovala všetky záväzky Dohovoru a do súčasnej doby ho ratifikovalo 183 štátov sveta vrátane EÚ. 

Kjótsky protokol (KP), ktorý bol prijatý na tretej konferencii strán (COP – Conference of Parties) Dohovoru v Kjóte v decembri 
1997. SR podobne ako krajiny EÚ (záväzok EÚ bol prijatý vo forme zdieľaného záväzku, tzv. burden sharing agreement), prijala re-
dukčný cieľ neprekročiť v rokoch 2008 – 2012 priemernú úroveň emisií skleníkových plynov z roku 1990 zníženú o 8 %. 

Na jar 2007 prijal Európsky parlament jednostranný záväzok redukovať emisie skleníkových plynov v EÚ o najmenej 20 % do roku 
2020 oproti roku 1990. Ďalej nasledovalo vyhlásenie, že EÚ rozšíri tento záväzok  na 30 % redukciu, ak ho prijmú aj ostatné vyspelé 
krajiny sveta a rozvojové krajiny s vyspelejšou ekonomikou sa pripoja so záväzkami adekvátnymi k ich zodpovednosti a kapacitám. 

Integrovaný klimaticko-energetický balíček, ktorý EK oficiálne predstavila v januári 2008, je zásadným, komplexným a veľmi am-
bicióznym riešením pre znižovanie emisií  skleníkových plynov, zvyšovanie energetickej účinnosti, znižovanie spotreby fosílnych palív 
a podporu inovatívnych, nízko-uhlíkových technológií. 

Uvedené medzinárodné záväzky SR plní a je predpoklad ich plnenia aj v nasledujúcich rokoch.

Medzinárodné záväzky v oblasti klimatických zmien

Graf 136. Vývoj celkových antropogénnych emisií skleníkových plynov v SR z hľadiska plnenia záväzkov Kjótskeho protokolu

Zdroj: SHMÚ
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Kľúčové otázky a kľúčové zistenia

• Kľúčové otázky:

- Aký je vývoj základných ukazovateľov relevantných k demografickému vývoju a zdravotnému stavu obyvateľstva?

• Kľúčové zistenia:

- Stredná dĺžka života pri narodení sa v SR trvalo zvyšuje. V roku 2010 v porovnaní s rokom 2000 došlo k jej 
nárastu u mužov o 2,47 roka a u žien o 1,61 roka.

- Počet živonarodených detí na 1 000 obyvateľov sa zvýšil z úrovne 10,2 v roku 2000 na úroveň 11,1 v roku 2010
- Počet zomretých na 1 000 obyvateľov poklesol z úrovne 9,9 v roku 2000 na úroveň 9,8 v roku 2010

        • ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA

Stredná dĺžka života pri narodení (nádej na dožitie), má stúpajúci trend u obidvoch pohlaví a dosiahla v roku 2010 u mužov 
hodnotu 71,67 a u žien 78,84 roka. Populácia SR starne najmä pri základni vekovej pyramídy, t.j. zdola, v dôsledku poklesu úrovne 
plodnosti a pôrodnosti, mierne však už aj pri vrchole vekovej pyramídy v dôsledku zvyšovania strednej dĺžky života. Štruktúra obyva-
teľstva podľa pohlavia je podmieňovaná pôrodnosťou, úmrtnosťou a vonkajšou migráciou. Sekundárny index maskulinity, t.j. počet 
narodených chlapcov na 1 000 narodených dievčat, má všeobecne kolísavé hodnoty. Najpozitívnejším prvkom v demografickom 
vývoji v roku 2009 bolo relatívne výraznejšie zvýšenie počtu živonarodených detí, ktoré sa dostalo na úroveň roku 1995.

V roku 2010 zomrelo v SR 27 645 mužov a 25 800 žien, čo predstavuje oproti roku 2009 nárast úmrtí u mužov o 199 a nárast 
úmrtí u žien o 333 prípadov. V roku 2010 predstavovali zomretí muži 52 % všetkých zomrelých, ženy 48 %. 

Najvyššia úmrtnosť obyvateľstva u mužov aj u žien je dlhodobo na choroby obehovej sústavy, keď v roku 2010 zomrelo na 
túto príčinu 28 541 osôb, čo predstavuje u mužov 46,5 % a u žien 60,8 %. Druhou najčastejšou príčinou úmrtí obyvateľstva v 
prípade obidvoch pohlaví sú naďalej nádory s miernym nárastom oproti minulému roku, keď v roku 2010 zomrelo na uvedené 
choroby 12 185  osôb, čo predstavuje 25,6 % u mužov a 19,8 % u žien. U mužov sú treťou najčastejšou príčinou úmrtia vonkajšie 
príčiny (8,3 %). Tretie miesto u žien predstavujú ostatné choroby (7,0 %).

Graf 137. Choroby obehovej sústavy

Zdroj: ŠÚ SR Zdroj: ŠÚ SR

Graf 138. Nádory

Zdroj: ŠÚ SR

Graf 139. Vonkajšie príčiny Graf 140. Choroby dýchacej sústavy

Zdroj: ŠÚ SR

Chorobnosť a úmrtnosť
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Graf 141. Choroby tráviacej sústavy Graf 142. Ostatné

Zdroj: ŠÚ SR Zdroj: ŠÚ SR

Graf 143. Štruktúra príčin smrti v roku 2010 (%)

Muži Ženy

Tabuľka 158. Zdravie obyvateľstva – vybrané ukazovatele            

Zdroj: ŠÚ SR Zdroj: ŠÚ SR

Ukazovateľ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Stredná dĺžka života pri narodení

• Muži 69,51 69,77 69,77 70,29 70,11 70,40 70,51 70,85 71,27 71,62

• Ženy 77,54 77,57 77,62 77,80 77,90 78,20 78,08 78,73 78,74 78,84

Živonarodení / 1 000 obyvateľov 9,5 9,5 9,6 10,0 10,1 10,0 10,1 10,6 11,3 11,1

Zomretí do 1 roka / 1 000 živonarodených 6,2 7,6 7,8 6,8 7,2 6,6 6,1 5,9 5,7 5,7

Novorodenecká úmrtnosť 4,1 4,7 4,5 3,9 4,1 3,5 3,4 3,4 3,1 3,6

Zomretí 51 980 51 532 52 230 51 852 53 475 53 301 53 856 53 164 52 913 53 445

Zomretí na 1 000 obyvateľov 9,7 9,6 9,7 9,6 9,9 9,9 10,0 9,8 9,8 9,8

Zdroj: ŠÚ SR




