
 ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA 
 

V súčasnosti sa vo vysokej miere znečisťuje životné prostredie, a preto bolo na jeho ochranu 
v Slovenskej republike vytvorené Ministerstvo ochrany životného prostredia. Okrem 
ministerstva je podľa ústavy povinnosťou každého občana SR chrániť životné prostredie.  

     Životné prostredie je v súčasnosti dosť znečistené, najviac k znečisteniu prichádza 
nerecyklovaním plastov a výfukovými plynmi. Odborná štúdia pre Európsku komisiu na 
začiatku roku 2014 robila prieskum v znečisťovaní ovzdušia členskými štátmi EU  
a Slovensko sa ocitlo na treťom mieste. Prvé miesto obsadilo Bulharsko, druhé Poľsko, štvrté 
Maďarsko a päticu uzatvárala Česká republika.  

     Prečítal som si vyjadrenie dánskeho experta na meranie nečistôt v ovzduší Kaare  
Press-Kristensena, ktorý robil merania na viacerých miestach v Bratislave: „Napríklad v okolí 
Rače sme namerali pomerne nízke hodnoty, a to z toho dôvodu, že tu nie je taká hustá 
premávka. Najväčšie znečistenie sme namerali pri prejazde dieselového autobusu na 
Trnavskom mýte.“  A rozhodol som sa celú záležitosť osobne preskúmať. Zašiel som na 
Trnavské mýto v Bratislave a strávil som tam dve hodiny v dopravnej špičke- od 15.00  do 17. 
00 hod. 

   Môj prvý dojem z miesta bol prekvapivý. Ako dieťa z dediny som zvyknutý na tichú 
križovatku, kde prejde maximálne raz za pol dňa autobus, tu však boli kolóny s desiatkami áut 
a autobusov v kolónach, do toho všetkého križovatku sekali električky a trolejbusy. Žiadneho 
cyklistu som nevidel. Ako som vystúpil z električky, počul som hluk z  množstva 
naštartovaných áut, cinkanie električiek a pri nadýchnutí bolo cítiť, že vzduch je prehriaty 
a znečistený emisiami z výfukov.  

      Po hodine pozorovania križovatky som prešiel na druhú stranu križovatky smerom na 
Račianske mýto a  pokračoval som v pozorovaní, ktorým smerom jazdí najviac áut. Zistil 
som, že asi najmenej áut jazdí z Miletičovej ulice.   

     Po dvoch hodinách pozorovania som prišiel na internát, kde som si pozrel za čas, ktorý 
som pozoroval, meranie kvality ovzdušia na stránkach SHMU. Ovzdušie na Trnavskom mýte 
obsahovalo NO2 85, NOx 150, PM10 59, benzénu 1,70! 

     Neviem, či si to niekto uvedomuje, ale z dôvodu znečistenia ovzdušia umiera v Európe 
predčasne asi 370 000 osôb ročne. Na Slovensku sa toto číslo pohybuje pod hranicou 6000, čo 
je 20-krát viac ako pri dopravných nehodách. Ktovie, či si to kompetentní uvedomujú, ale 
v hre je zdravie budúcich generácií. Je potrebné prijať opatrenia na zlepšenie dnešnej situácie. 

V súčasnosti je možné sledovať kvalitu ovzdušia na stránke www.shmu.sk. 
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