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2 Priemysel

Rudné bohatstvo Slovenska vytvorilo základ 
priemyslu na našom území, pravdepodobne 

aj preto sa baníctvo a spracovanie kovov stali 
u nás prvými odvetviami priemyslu. Vo svojej 
jednoduchej podobe majú tieto odvetvia u nás 
tradíciu siahajúcu do čias pred rokom 1000. V 
tej dobe sa pracovalo ťažko, s jednoduchými 
ručnými nástrojmi. Výrazné zdokonalenie ťažby 
vo väčších hĺbkach umožnili až technológie, 
ktoré priniesli osadníci z Nemecka v 13. stor. 
Tie vyriešili zásadný problém baníctva, ktorým 
bolo odčerpávanie spodnej vody. Na tento účel, 
a následne aj na dopravu suroviny z hĺbok, sa 
začalo využívať ťažné zariadenie poháňané 
vodným kolesom alebo gepľom. Vodné koleso 
našlo v období vrcholného stredoveku využitie 
aj v procese drvenia rudy a na pohon drevených 
kladív s kovovými pätkami. Celé zariadenie sa 
nazývalo stupa. Centrom ťažby a výroby striebra 
sa už v 13. storočí stala Banská Štiavnica. 
Medenorudné baníctvo bolo koncentrované 
predovšetkým v okolí Banskej Bystrice a železnú 
rudu ťažili vo viacerých lokalitách, najmä na 
Gemeri, Spiši a Horehroní. V 14. storočí k týmto 
centrám pribudla Kremnica ako hlavné stredisko 
ťažby a výroby zlata. Technický vývoj v období 
vrcholného stredoveku dosiahol najvyššiu 
úroveň v medenorudnom baníctve a hutníctve, 
najmä zásluhou podnikateľa Jána Thurzu z 
Betlanoviec. Ten v druhej polovici 15. storočia 
presadzoval banskú techniku  a na vtedajšie 
pomery progresívne hutnícke technológie. 
Išlo predovšetkým o tzv. scedzovanie, čiže 
oddeľovanie medi a striebra na princípe rôzneho 
bodu tavenia hornín.

Nárast spotreby kovov podnietil rozvoj železiarní a 
výstavbu vysokých pecí. Vznikali tak manufaktúry 
na výrobu textilu a v 18. stor. sa budujú sklárne, 
papierne a na severnom Slovensku aj prvé píly.

CEZ HISTÓRIU  
K REVOLÚCIÁM

Motto:
„Svet patrí činorodým.“ 

R. W. Emerson

Motto:
„Svet patrí činorodým.“ 

R. W. Emerson

Úseky dejín s najrýchlejšie sa rozvíjajúcim priemyslom nazývame 
priemyselné revolúcie. 

Doteraz sa dajú pomenovať tri:
1. prelom 18. a 19. stor. (vynález parného stroja)
2. prelom 19. a 20. stor. (objavenie moci elektrickej energie)
3. koniec 20. stor. (mikroprocesor – rozvoj výpočtovej technológie)

V 60-tych rokoch 18. stor. dochádza k prvej priemyselnej revolúcii 
v Anglicku, čo znamená prechod od remeselnej a manufaktúrnej 
výroby k výrobe v továrňach za použitia pracovných strojov a nových 
technológií. Kľúčovou technológiou bol pohon strojov a zariadení 
na paru. Symbolom revolúcie sa tak stal parný stroj.
Vznikali základné odvetvia moderného priemyslu, ktoré sa rozšírili 
do celého sveta:  hutníctvo, textilný priemysel, strojársky a 
papierenský priemysel.

Medzitým sa v 18. storočí stala banská technika jednou z 
najdokonalejších na svete.

Revolučný priemysel
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papierenský priemysel.

Medzitým sa v 18. storočí stala banská technika jednou z 
najdokonalejších na svete.

S rozvojom priemyslu bolo potrebné riešiť aj dopravu surovín a 
výrobkov na väčšie vzdialenosti. Vo svete to riešila najmä lodná 
a železničná doprava. Prvá fungujúca železnica na Slovensku 
bola súkromná – konská, ktorá spájala Bratislavu, Trnavu a 
Sereď. Rozmach budovania železníc nastal až koncom 19. a 
začiatkom 20. stor. 

V poslednej tretine 19. storočia prešiel 
hospodársky vývoj v najvyspelejších 

častiach sveta do fázy tzv. druhej priemyselnej 
revolúcie. Okrem ďalšieho rozvoja starších 
odvetví, ako bol textilný priemysel, 
potravinárstvo a strojárstvo, vznikli úplne nové 
odvetvia: chemický priemysel, petrochémia 
(spracovanie ropy) a elektrotechnický 
priemysel. Predpokladom týchto zmien bol 
nástup elektrického pohonu a podstatné 
zvýšenie produkcie hutníctva (oceliarstva) 
využitím novej oceliarskej techniky. Prvý 
podnik na výrobu a predaj elektrickej energie 
založila spoločnosť mesta Kežmarok v roku 
1894. Do roka 1918 sa na Slovensku postavilo 
okolo 350 elektrární.

Úplne novým fenoménom technického rozvoja 
v sledovanom období bol nástup moderných 
telekomunikácií, konkrétne telegrafu, telefónu 
a od začiatku 20. storočia aj bezdrôtovej 
telegrafie (rozhlas) a filmu.

Špičku technického rozvoja predstavovalo 
letectvo, nástup veľkoplošnej elektrifikácie, 
telefonizácie, automobilizmu a začiatky 
televízie. Počas druhej svetovej vojny nastúpili 
prúdové motory  a začala sa rozvíjať raketová 
a jadrová technika. Po druhej svetovej 
vojne hlavné línie technického rozvoja 
predstavovali automatizácia, robotizácia, 
kybernetika a elektronika, raketová technika 
a vesmírny výskum. V oblasti infraštruktúry a 
telekomunikácií najväčší rozmach zaznamenala 
televízia a na sklonku 20. storočia internet a 
mobilné siete.

Rozmach pokračuje

Banská Štiavnica v 18. storočí
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Ktoré ďalšie banské obce 
poznáte?

V ktorých slovenských mestách 
sa razili mince? Viete, v ktorom 
meste funguje mincovňa dodnes?

Zlato má svoje uplatnenie nielen 
v šperkárstve. Kde všade sa ešte 
využíva? 

Poznáte niektoré úzkorozchodné 
železnice (úzkokoľajky) na 
Slovensku? 

Viete, ktorú úzkorozchodnú 
železnicu a lokomotívu pomohla 
zachrániť organizácia Strom 
života?
 

Zistite, kto bol Jozef Murgaš a aké
vynálezy mu prináležia.

Zistite, čo je gepeľ a ako vyzerá 
stupa.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Technik bansko-štiavnického revíru Jozef Karol Hell sa stal jednou z 
najvýznamnejších osobností dejín techniky na Slovensku, a to najmä vďaka 
unikátnym konštrukciám tzv. vodostĺpcových ťažných strojov. Ďalší tunajší 
technik, Samuel Mikovíny, navrhol dômyselný systém 16 umelých vodných 
nádrží, zvaných tajchy a sieť kanálov v dĺžke asi 85 km v okolí Banskej Štiavnice, 
ktoré zásobovali banské diela vodou. Odrazom tejto slávnej kapitoly dejín 
baníctva a hutníctva bolo založenie prvej technickej vysokej školy na svete - 
Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici v roku 1764.

Najvyhľadávanejším platidlom svojej doby boli „drobné kremnické dukáty“.

Najstaršia doteraz stojaca vysoká pec v Uhorsku (jej torzo) stojí na Troch 
vodách pri Hronci.

Škótsky fyzik a vynálezca James Watt založil prvú továreň na parné stroje.

Základy druhej priemyselnej revolúcie „položil“ Nikola Tesla vďaka svojim 
patentom na striedavý prúd.

V roku 1954 zostrojil George Devol (USA) prvý manipulačný robot.  V  r.  1959  
spolu  s  Josephom Engelbergerom postavili prvý univerzálnejší priemyselný 
robot na svete UNIMATE. Prvýkrát boli aplikované priemyselné roboty v  
americkej  automobilke General Motors  v r.  1961  na striekanie  karosérií. 

  Viete, že...?

Motto:
„Hlavné problémy sveta sú výsledkom rozdielu toho, akým spôsobom 
funguje príroda a akým spôsobom myslí človek.“

 G.Bateson

Nikola Tesla (1856 - 1943)

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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Motto:
„Hlavné problémy sveta sú výsledkom rozdielu toho, akým spôsobom 
funguje príroda a akým spôsobom myslí človek.“

 G.Bateson

Ktorý druh priemyslu podľa vás produkuje najviac exhalátov?

Akým spôsobom sa podľa vás dá znížiť produkcia exhalátov?

Ktorá sopka v r. 2010 trikrát vybuchla a jej vulkanický prach ochromil 
leteckú dopravu v celej Európe?

Zistite, ako vplývajú kyslé dažde na budovy a sochy.

Prezrite si nasledujúci obrázok. Kde na Slovensku sa nachádza táto 
človekom vytvorená „hora“, tvorená  z odpadu vzniknutého pri 
spracovaní bauxitu?  Ako sa táto hora nazýva a na čo slúži? 

Priemyselná výroba je najväčším zdrojom 
znečisťovania ovzdušia. Znečisťujúce 

látky, ktoré sa vypúšťajú do ovzdušia, sa 
nazývajú exhaláty. Tie môžu pochádzať 
z prírodných zdrojov (prírodné požiare, 
erupcie sopiek, zemský a kozmický prach, 
rozklad rastlín, erózia pôdy a hornín), 
alebo z umelých (antropogénnych) 
zdrojov, vytvorených ľudskou činnosťou – 
z priemyslu, poľnohospodárstva, dopravy. 
Antropogénne sú oveľa agresívnejšie, 
zostávajú v ovzduší oveľa dlhšie  a môžu 
vážne ohroziť životné prostredie. 

Ovzdušie sa znečisťuje buď pri vypúšťaní 
rôznych látok do atmosféry (primárne 
znečisťujúce látky - emisie), alebo pri 
dejoch prebiehajúcich priamo v ovzduší 
(sekundárne znečisťujúce látky - imisie). 
Imisie vznikajú chemickými a fyzikálnymi 
reakciami emisií s ostatnými zlúčeninami 
a chemickými prvkami vyskytujúcimi 
sa v atmosfére. Takmer každé odvetvie 
priemyslu produkuje tieto škodliviny, ktoré 
znečisťujú jednotlivé zložky životného 
prostredia (pôdu, vodu, ovzdušie, či faunu 
a flóru). 

Približne 150 tisíc ha poľnohospodárskej 
pôdy Slovenska sa nachádza v oblastiach s 
dopadom imisií, najmä NO2 a NOX. 

Lesné požiare, sopky, morské riasy 
uvoľňujú ročne až 5 miliónov ton 
organickej zlúčeniny chlórmetánu - 
toxického uhľovodíka, ktorý poškodzuje 
ozónovú vrstvu.

Z papierenského priemyslu unikajú do 
ovzdušia látky poškodzujúce zdravie 
človeka - organické zlúčeniny síry, oxid 
chloričitý,  prach z vápna a dreva.

Primárnych znečisťujúcich látok v ovzduší 
je približne 7500.

  Viete, že...?

EMISIE  
ČI IMISIE?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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Otázky:

 

Úlohy:

Priemysel je odvetvím výroby materiálov, ktoré zahŕňa:
- získavanie surovín (nerastných, rastlinných a živočíšnych),
- ich spracovanie,
- opravy výrobkov,
- výrobu a rozvod energie každého druhu.

Výroba produktov pre priemysel a služby – tzv. ťažký priemysel

ROZDELENIE  
PRIEMYSLU V SÚČASNOSTI

hutnícky  priemysel

strojársky priemysel

banský priemysel

letecký priemysel

energetický priemysel

chemický priemysel

automobilový priemysel

stavebníctvo
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Ktoré mesto na Slovensku bolo založené súkromnou firmou v r. 1934? Aký druh priemyslu stál za jeho vznikom?

Ktorý najväčší podnik na Slovensku sa zaoberá predajom  a nákupom zemného plynu?

Aký je názov spoločnosti najviac znečisťujúcej životné prostredie na Slovensku petrochemickým priemyslom a 
spracovaním ropy?

Poznáte meno najznámejšieho a najväčšieho ropovodu, ktorým sa ropa prepravuje z Ruska do Bratislavy?

Ktoré slovenské mesto je známe znečisteným ovzduším z papierenského priemyslu?

Uveďte príklady zo Slovenska, najlepšie z vášho okolia, na jednotlivé odvetvia priemyslu.

Nájdite v periodickej tabuľke chemických prvkov tie prvky, ktoré najviac znečisťujú ovzdušie a rozdeľte ich do skupín. 
Ktorá skupina prvkov je najškodlivejšia?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Od roku 2010 sa na Slovensku vyrobí najviac 
automobilov na obyvateľa na svete. Ročne sa u nás 
vyrobí viac ako 600 tisíc automobilov.

Už v roku 1817 sa v obci Slavošovce (okr. Rožňava) 
začal rozvíjať papierenský priemysel na Slovensku - 
okrem kancelárskeho a baliaceho papiera tam vyrábali 
aj tzv. košútovské bankovky, vydávané v Uhorsku v 
polovici 19. st. a nazývané podľa vtedajšieho ministra 
financií Ľ. Košúta.

  Viete, že...?

Výroba produktov pre koncového spotrebiteľa – tzv. ľahký priemysel

polygrafia (tlačiarenský priemysel)

textilný priemysel

potravinársky priemysel

elektrotechnický priemysel



8 Priemysel

Podľa chemických a fyzikálnych vlastností môžeme škodlivé zlúčeniny rozdeliť do niekoľkých skupín.

Oxid siričitý (SO2) vzniká hlavne pri 
spaľovaní fosílnych palív (ropa, uhlie) 

obsahujúcich síru. Z celosvetovej emisie SO2  pochádza 80 % zo spaľovania uhlia a lignitu 
a 20 % z vykurovacích olejov. Oxid siričitý je 
silno zapáchajúci plyn, ktorý vyvoláva kašeľ. Je 
vysoko toxický pre vegetáciu, prekysľuje pôdu 
a navyše spôsobuje aj kyslé dažde.

Zlúčeniny síry

Z emisií zlúčenín dusíka, ktoré 

sa dostávajú do atmosféry, sú 

najdôležitejšie oxidy N2O, NO, NO2, 

ďalej zlúčeniny NH3, NH4+, NO3-. Oxid 

dusný (N2O) je produkovaný najmä 

prirodzenými biologickými procesmi.

Ako NOX sú označované zlúčeniny NO + 

NO2 a pochádzajú  najmä zo spalín v 

energetike a domácich kúrenísk. Oxid 

dusičitý (NO2) sa tvorí ako primárna i 

sekundárna znečisťujúca látka pri 

spaľovacích procesoch a výrazne sa 

podieľa na tvorbe fotochemického 

smogu. V mnohých štátoch pochádza 

asi 
50 % NO2 z automobilovej dopravy.

Zlúčeniny dusíka

ŠKODLIVÉ ZLÚČENINY  
V OVZDUŠÍ
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dusičitý (NO2) sa tvorí ako primárna i 

sekundárna znečisťujúca látka pri 

spaľovacích procesoch a výrazne sa 

podieľa na tvorbe fotochemického 

smogu. V mnohých štátoch pochádza 

asi 
50 % NO2 z automobilovej dopravy.

Oxid uhoľnatý (CO) sa tvorí v atmosfére najmä 
pri oxidácii metánu a rozklade chlorofylu. 

Do ovzdušia sa dostáva zo sopečnej  činnosti, 
lesných požiarov a bakteriálnou činnosťou v 
oceánoch. Hlavným antropogénnym zdrojom CO 
je spaľovanie fosílnych palív, výfukových plynov 
(lietadlá, automobily), spaľovanie odpadov a 
hutnícky priemysel. Množstvo CO, ktoré sa takto 
dostáva do ovzdušia, narastá. Je veľmi nebezpečný, 
keďže je jedovatý a navyše má schopnosť viazať 
sa na hemoglobín, čím môže spôsobiť udusenie 
organizmu.

Oxid uhličitý (CO2) je základnou zlúčeninou 
životných procesov (fotosyntézy a dýchania 
organizmov) a významným skleníkovým plynom. 
Avšak vplyvom ľudskej činnosti (spaľovacie procesy 
z dopravy a priemyslu, klčovanie pralesov) množstvo 
CO2 v atmosfére tak narástlo, že výrazne prispieva k 

zmene klímy – globálnemu otepľovaniu.

Zlúčeniny uhlíka

Do ovzdušia sa dostávajú vyparovaním a zostávajú tam veľmi 

dlho. Nachádzajú sa v chemických postrekoch na  ochranu 

rastlín, priemyselných rozpúšťadlách,  čistiacich prostriedkoch, 

hasiacich látkach a v chladiacich médiách a zariadeniach. 

Najznámejšie sú chloroform, ktorý vzniká pri spaľovaní PVC a má 

karcinogénne účinky a ďalej freóny, ktoré ničia ozónovú vrstvu.

Tieto zlúčeniny patria k mimoriadne toxickým 
látkam. K najväčším zdrojom znečistenia patria 

hlinikárne, k zvýšenému množstvu prispieva aj výroba 
fosforečných hnojív, výroba kyseliny fosforečnej, 
výroba ocele, výroba fluórozlúčenín a spracovanie 
ropy. Nachádza sa prirodzene v kostiach a zuboch. 
Vysoké koncentrácie fluóru však môžu negatívne 
vplývať na organizmus. 

Halogénuhľovodíky 

Zlúčeniny halogénov 

obrovské kotúče hliníkových plechov
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Pesticídy môžu unikať do ovzdušia vo forme aerosólov alebo plynov, vyparovaním pesticídov, rozpustením vo vode 

či vo vodnej pare, veternou eróziou atď. Najvýznamnejším pesticídom je DDT, ktorý sa minulosti často používal a 

výrazne znečistil životné prostredie a následne ovplyvnil zdravie mnohých ľudí (má totiž karcinogénne účinky). Výroba 

bola zastavená a jeho koncentrácie v prírode klesajú. V súčasnosti sa už vyrábajú ekologickejšie prostriedky. 

Je to skupina 21 zlúčenín, ktoré sa dlho udržia v životnom 
prostredí a hromadia sa v potravinovom reťazci. Medzi 

najnebezpečnejšie POPs patria chemikálie z radu pesticídov 
(napr. Aldrin DDT a pod.), priemyselných chemikálií (napr. 
polychlórované bifenyly PCB) a vedľajšie produkty z výroby 
(dioxíny, furány). Ak tieto látky uniknú do ovzdušia, nedajú sa 
odtiaľ nijako odstrániť. Do životného prostredia sa dostávajú 
najmä pri priemyselných haváriách alebo používaním v priemysle 
či poľnohospodárstve.

ĎALŠIE  
ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY

Pesticídy (priemyselné hnojivá, postreky)

Perzistentné organické látky (POPs) 
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odtiaľ nijako odstrániť. Do životného prostredia sa dostávajú 
najmä pri priemyselných haváriách alebo používaním v priemysle 
či poľnohospodárstve.

Nikoho hádam neprekvapí, že najviac znečistené sú 

oblasti okolo priemyselných centier, hutníckych 

závodov a banských miest. Ťažké kovy sa ukladajú v 

organizmoch a len ťažko sa z organizmu odbúravajú. 

Pre zaujímavosť - ich “ťažký” názov sa odvodzuje od 

ich hmotnosti a nie od ťažkostí s ich odstraňovaním. 

Pre človeka sú najškodlivejšie ortuť, kadmium, chróm 

a olovo. Kovy z pôdy alebo vody čiastočne odstraňujú 

niektoré rastliny. Z vody vie pomerne dosť ťažkých 

kovov odčerpať napríklad žaburinka menšia. 

Najznámejšími koreňovými akumulátormi sú pálka a 

trsť, mokraďové rastliny, ktoré ťažké kovy akumulujú 

v koreňoch a nepúšťajú ich ďalej do nadzemných 

častí rastliny. Preto sa často využívajú aj vkoreňových 

čističkách. Iné rastlinky sú schopné akumulovať 

ťažké kovy vo svojich nadzemných častiach - medzi 

najznámejšie patria slnečnica ročná, peniažtek 

modrastý a aj alpínsky, či taká repka olejná.

Ťažké kovy

Londýn ako svetová metropola trpela hustým smogom najviac v polovici 20. storočia. Odhaduje sa, že od decembra 1952 
do marca 1953 vplyvom chladného počasia a produkciou veľkého množstva exhalátov zomrelo na následky Londýnskeho 
smogu spolu až 12 000 prevažne veľmi mladých, alebo veľmi starých ľudí, ktorí trpeli na ochorenia dýchacích ciest. Táto 
tragédia odštartovala veľké zmeny v koncentrácii priemyslu v Londýne. Angličania postupne presťahovali všetok ťažký 
priemysel mimo mesta a rozptýlili ho po celej krajine tak, aby sa takáto pohroma už neopakovala. 
Táto udalosť odštartovala veľké zmeny v prístupe k životnému prostrediu.

Na Slovensku boli v roku 2011 namerané zvýšené hodnoty rádioaktivity, pochádzajúcej z havárií elektrární vo Fukušime 
(2011), ale ešte aj z Černobyľu (1986).

Najznečistenejšia pôda ťažkými kovmi na Slovensku sa vyskytuje v okolí priemyselných centier v regióne Stredného 
Spiša (okolie Krompách a Rudňan je najviac postihnuté územie v rámci celej SR), Žiar nad Hronom, Jelšava – Lubeník a 
Tisovec – Hnúšťa, Dolná. Za oveľa menej kontaminované sa považujú oblasti Hornej Nitry, Strážske – Humenné – Vranov 

a Vojany.

  Viete, že...?

ortuť
Peniažtek alpínsky
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Polietavý  prach - tuhé častice z antropogénnych zdrojov sa dostávajú do ovzdušia  zo spaľovacích procesov (popolček 

a sadze). Majú veľký povrch a sú voľne rozptýlené v ovzduší, kde sa môžu naviazať na rôzne plyny, ako sú oxidy síry a 

dusíka. Do ovzdušia sa však dostávajú aj vírením častíc usadených na zemskom povrchu (sekundárna prašnosť). 

Dýchacími orgánmi sa dostávajú do organizmov, prieduchmi do rastlín, ale môžu sa tiež absorbovať pôdou a týmito 

cestami vyvolávať negatívne následky v ostatných zložkách životného prostredia.  

Zmiešavaním tuhých, kvapalných a plynných látok vznikajú v ovzduší rôzne aerosóly. Okrem vyvolania zdravotných 

problémov u ľudí majú negatívny vplyv aj na klimatické podmienky. 

V priemyselných oblastiach sa pri nepriaznivej poveternostnej situácii môžu zhromažďovať v obrovskom množstve na 

jednom mieste a vytvoriť vrstvu z výparov, prachu a odpadových plynov. Tento jav sa nazýva smog (výraz je utvorený z 

anglických slov: smoke – dym a fog – hmla). Veľmi nebezpečný je aj chronický účinok znečisteného ovzdušia, ktorý je 

príčinou ochorení horných dýchacích ciest,  srdcovo-cievnych ochorení alebo rôznych alergií.  

Znečisťujúce látky v ovzduší sú vplyvom prúdenia vzduchu rozptyľované po celom svete. Napríklad v Antarktíde sa našli 

mnohé látky, ktoré sa tam dostali zo vzdialených zdrojov znečistenia a prekonali stovky až tisícky kilometrov.  Preto 

existujú globálne problémy znečistenia ovzdušia, ktoré sa týkajú celej  ľudskej spoločnosti. Sú to najmä skleníkový  efekt 

(zmena klímy), porušenie ozónovej vrstvy a kyslé dažde.

Aké chemické značky majú najškodlivejšie 
ťažké kovy?

Viete, kde na Slovensku máme jadrové 
elektrárne?

Prečo je ekologickejšie a šetrnejšie cestovanie 
prostriedkami verejnej hromadnej dopravy?

Jednou zo základných úloh energetického 
priemyslu je vyrobiť dostatočné množstvo 
elektrickej energie. Aké zdroje na výrobu 
elektrickej energie poznáte?  Aké exhaláty sa 
pri ich využívaní produkujú?

Zistite, ktoré dve veľké mestá vo svete sú 
známe svojím typickým smogom. 

Navrhnite svoju predstavu o tom, ako by mal 
vyzerať podľa vás výrobný proces produktu 
(napr. ťažba nerastnej suroviny, výroba 
automobilu, laptopu, mobilného telefónu 
a pod.) s dôrazom na znižovanie produkcie 
exhalátov a ochranu ovzdušia.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Prach a aerosóly
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Rádioaktivita je jav vyskytujúci sa aj v prírode. 
Rádioaktivita prvkov sa využíva v energetickom 

priemysle. Množstvo vypúšťaných rádioaktívnych 
látok je eliminované filtrovaním špeciálnymi filtrami. 
Najväčšiu hrozbu a riziko z možného ožiarenia 
predstavuje pre ľudí radón a produkty jeho rádioaktívnej 
premeny.

Radón je nebezpečný rádioaktívny plyn, ktorý môže 
spôsobiť rakovinu pľúc. Do prostredia sa dostáva okrem 
iného aj z geologického podložia alebo z použitých 
stavebných materiálov.

Rádioaktivita 

chemická značka radónu
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Odborníci z európskej 
environmentálnej agentúry 

(EEA) tvrdia, že najväčšie škody na 
životnom prostredí spôsobili v roku 
2009 elektrárne a výrobné procesy. 
Medzi európskymi znečisťovateľmi 
figuruje aj 8 podnikov zo Slovenska - 
U.S. Steel Košice, tepelná elektráreň 
Nováky, rafinéria Slovnaft, Duslo Šaľa, 
bratislavská energetická spoločnosť 
CM European Power Slovakia, 
tepelná elektráreň Vojany, dodávateľ 
stavebných materiálov Holcim a 
Tepláreň Košice. 

Ekologizácia priemyselnej výroby 
spočíva najmä vo zvýšení využívania 
obnoviteľných zdrojov energie a 
recyklácie odpadov. Technológie 
obnoviteľných zdrojov energie zahŕňajú 
najmä slnečnú energiu, energiu vetra, 
vody, geotermálnu energiu, biomasu 
a v doprave biopalivá.

Zodpovednosť za sledovanie a 
hodnotenie kvality ovzdušia má 
Ministerstvo  životného prostredia 
SR, ktoré túto úlohu zabezpečuje 
prostredníctvom poverenej 
odbornej organizácie – Slovenského 
hydrometeorologického ústavu 
(SHMÚ).

  Viete, že...?
Ktoré zaťažené oblasti Slovenska poznáte? Ktoré sú hlavné stacionárne 
zdroje znečistenia ovzdušia zaťaženej oblasti, najbližšej k vášmu bydlisku? 
Aký druh priemyslu najviac znečisťuje túto oblasť?

Čo je sekundárne znečisťovanie ovzdušia? Uveďte príklady!

Čo mohlo podľa vás ľudstvo urobiť inak, aby predišlo súčasnému stavu 
ovzdušia?

Z dostupných údajov zistite koncentrácie monitorovaných znečisťujúcich 
látok v ovzduší vášho regiónu a zostavte tabuľku. Taktiež zistite, aké 
choroby sa u ľudí najčastejšie  vyskytujú vo vašom regióne a diskutujte  
o súvislostiach týchto chorôb s čistotou ovzdušia a kvality životného 
prostredia.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

EKOLOGIZÁCIA  
PRIEMYSLU

Motto:
„Našľapuj na Zem ľahko. Odtiaľ už je len krôčik k presadzovaniu šetrných technológií.“ 

Arne Naess

Motto:
„Našľapuj na Zem ľahko. Odtiaľ už je 
len krôčik k presadzovaniu šetrných 
technológií.“ 

Arne Naess
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Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie 
a vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a 
obcí.

Prostredníctvom dotazníka budete monitorovať, ako vnímajú vplyv priemyselnej výroby na zložky a kvalitu životného 
prostredia obyvatelia vašej obce/mesta. Vytipujte si 20 respondentov z radu obyvateľov, rodičov, priateľov. Počas 
rozhovoru zistite, ako oni vnímajú vplyv priemyslu a zaznačte si ich odpovede, ktoré obodujete podľa zadania v 

tabuľke.

PROJEKT PRIEMYSEL 

Lokálny bioindikátor:  
Vplyv priemyselnej výroby na kvalitu lokálneho prostredia 

Zodpovednosť za sledovanie a 
hodnotenie kvality ovzdušia má 
Ministerstvo  životného prostredia 
SR, ktoré túto úlohu zabezpečuje 
prostredníctvom poverenej 
odbornej organizácie – Slovenského 
hydrometeorologického ústavu 
(SHMÚ).

Motto:
„Našľapuj na Zem ľahko. Odtiaľ už je len krôčik k presadzovaniu šetrných technológií.“ 

Arne Naess

Motto:
„Našľapuj na Zem ľahko. Odtiaľ už je 
len krôčik k presadzovaniu šetrných 
technológií.“ 

Arne Naess
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Maximálny možný počet bodov pre jedného respondenta je 108. Pre 20 respondentov teda 2160 = 100%. Vami 
dosiahnutý počet bodov prerátajte na percentá. Vaše zistenie skúste počas diskusie zdôvodniť a hľadajte spoločné 
riešenia pre nápravu alebo zachovanie súčasného stavu.

Vyhodnotenie:
100 – 80%  V sledovanom území bol zaznamenaný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie človeka len málo 
alebo vôbec.
79 – 60% V sledovanom území sa negatívny vplyv priemyslu na životné prostredie a zdravie človeka prejavuje v 
menšej miere.
59 – 40% V sledovanom území sa negatívne vplyvy priemyslu odzrkadľujú zhoršeným stavom niektorých zložiek 
životného prostredia a komfortu človeka.
39 – 20% V sledovanom území sa negatívny vplyv priemyslu výrazne prejavuje na zhoršení životného prostredia a 
komfortu človeka.
20 – 0%  V sledovanom území má vplyv priemyslu katastrofálne následky na životné prostredie a komfort človeka.

Vyhodnotenie

POUŽITÉ ZDROJE:

http://www.gymza.sk/gymza/archiv/1D-dejepis/Priemyseln%C3%A1%20revol%C3%BAcia.htm

http://www.tutorvista.com/content/biology/biology-i/environment/biosphere.php

Rekordy Slovenska Človek a  spoločnosť, geografická encyklopédia Isbn 80-88716-78-0, 

1.vydanie 2000 Mgr. Kliment Ondrejka, Vydal MAPA Slovakia Bratislava s.r.o.

Geografia sveta pre všetkých IsBN 80-89147-85-2, Vydal Matys. Vydanie prvé.
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