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Environmentálne problémy 

• Problémy týkajúce sa 
životného prostredia sa 
stali neoddeliteľnou 
súčasťou nášho 
každodenného života . 

• Tieto problémy postihujú 
všetky zložky životného 
prostredia, t.j. vodu, 
ovzdušie, pôdu a biotu a 
vyňatý nie je ani človek.  



Znečisťovanie životného prostredia 

• Medzi hlavné typy 
znečistenia patria: 

• Znečistenie ovzdušia 

• Znečistenie vody 

• Kontaminácia pôdy  

• Rádioaktívne znečistenie 

• Hlukové znečistenie, 
ktoré zahrňuje hluk z 
podzemných komunikácií, 
hluk lietadiel a hluk 
priemyslu. 

 

 



Znečistenie ovzdušia 

• Znečistenie ovzdušia je 
miestnym, celoeurópskym 
a hemisférickým problémom. 
Znečisťujúce látky vypustené 
v jednej krajine sa môžu 
preniesť do atmosféry, čo 
v iných krajinách spôsobí zlú 
kvalitu ovzdušia alebo k nej 
prispeje.  

• Pevné častice, oxid 
dusičitý a prízemný ozón, sa 
v súčasnosti vo všeobecnosti 
považujú za tri znečisťujúce 
látky, ktoré najvýznamnejšie 
vplývajú na ľudské zdravie.  
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Existujú rôzne zdroje znečistenia ovzdušia, a to 
antropogénne a prírodné: 

  
o spaľovanie fosílnych palív pri výrobe elektriny, v 

doprave, priemysle a domácnostiach, 
o priemyselné procesy a používanie rozpúšťadiel, 

napríklad v chemickom priemysle a priemysle 
spracovania nerastných surovín, 

o poľnohospodárstvo 
o spracovanie odpadu 
o sopečné erupcie, vetrom naviaty prach, spŕšky 

morskej soli a emisie prchavých organických zlúčenín 
z rastlín sú príkladmi prírodných zdrojov emisií. 

 





Znečistenie vody  

• Príčiny znečistenia vody 
• Najväčším používateľom vody 

a zároveň aj najväčším jej 
znečisťovateľom je človek. 

• Zdroje znečistenia: 
- z priemyselnej výroby (ropa a 
ropné produkty, ortuť, olovo, 
síra, meď, zinok, hliník, 
rádioaktívne látky), 
- z poľnohospodárskej výroby 
(pesticídy, priemyselné 
hnojivá, odpadové vody), 
- zo sídiel (tuhý a kvapalný 
odpad), 
- z dopravy (exhaláty) 
- turizmus.  
 



Znečistenie pôdy 

• V prípade strojového obrábania 
pozemkov často dochádza k úniku 
pohonných hmôt (ropných látok) 
do pôdy.  

• Ropné látky v pôde znemožňujú 
rastlinám prijímať živiny a vodu. 

• Špecifickým spôsobom 
znečisťovania pôdy sa vyznačujú 
živočíšne veľkochovy.  

• Produkujú veľké množstvo 
infekčného hnoja, trusu 
a uhynuté zvieratá.  

• Používanie ťažkých mechanizmov 
v teréne zapríčiňuje zhutňovanie 
pôdy, čím sa stáva 
nepriepustnou. 

• Erózia je jeden z najvážnejších 
problémov ohrozujúcich pôdu na 
celom svete. 



Rádioaktívne znečistenie 
 

 

   „Každá padajúca dažďová kvapka, či vločka 
snehu znáša k zemi niečo rádioaktívne, aj 
každý list a steblo trávy je pokryté 
neviditeľným nánosom rádioaktívnych látok."                                

      Sir Ernest Rutherford 



Hlukové znečistenie 

• Hlukové znečistenie sa stáva čoraz väčšou 
hrozbou pre divé zvieratá.  

• Hluk z ciest, lietadiel a priemyslu sťažuje 
zvieratám ich vzájomnú komunikáciu, párenie 
a taktiež aj lov.  



Ďakujeme za pozornosť  
3.C 


