
CLEAN AIR CURRICULUM AS A BASE
FOR CLEAN ENVIRONMENT

MODUL 0:  ÚVOD



Inovačné prístupy k vzdelávaniu v Clean Air Moduloch

Clean Air Moduly sú navrhnuté na základe reálnych vzdelávacích potrieb a požiadaviek učiteľov a 

žiakov špeciálne z dedinských oblastí pre poskytnutie potrebného vzdelávacieho materiálu pre 

multimediálne výučbu. 

Vzdelávacie aktivity sú vytvorené tak, aby zabezpečili relevantnosť materiálov a Moduly predstavujú 

excelentný vzdelávacie pomôcku, pretože poskytujú užitočné informácie o štruktúre výučby, témach 

modulov a vzdelávacích špecifikách týkajúcich sa čistého ovzdušia a znečistenia ovzdušia v 

dedinských oblastiach. Materiály vytvorené konzorciom predstavujú podporu pre učiteľov a žiakov, 

ktorých užitočnosť je zaistená inovatívnym, atraktívnym a komplexným obsahom.



Clean Air Moduly – Podpora a komplexný vzdelávací obsah
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Clean Air Moduly – Motivácia a príležitosti všeobecného vzdelávania
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Clean Air Moduly – Motivácia a príležitosti všeobecného vzdelávania
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MODUL 1 - ČO ZNEČISŤUJE OVZDUŠIE



Clean Air Moduly – Motivácia a príležitosti všeobecného vzdelávania
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MODUL 2 - VPLYV ZNEČISTENIA OVZDUŠIA NA ZDRAVIE



Clean Air Moduly – Motivácia a príležitosti všeobecného vzdelávania
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MODUL 3 - RIEŠENIE PRE ČISTÉ OVZDUŠIA



Clean Air Moduly – Motivácia a príležitosti všeobecného vzdelávania
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MODUL 4 - PREVENCIA PROTI ZNEČISTENIU



Clean Air Moduly – Motivácia a príležitosti všeobecného vzdelávania
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MODUL 5 – VZDELÁVANIE O ČISTOM OVZDUŠÍ



Čo je vzduch?

Vzduch je atmosféra Zeme. Vzduch je zmesou rôznych plynov a ďalších malých čiastočiek (aerosóly), tvorí 

vrstvu okolo Zeme siahajúce do výšky až 100 metrov. Tejto vrstve sa hovorí atmosféra. Obsahuje cca 78% 

dusíka, 21% kyslíka a malé množstvo argónu, oxidu uhličitého a ďalších plynov. Ďalej sa tu nachádza aj 

prachové častice, ktoré sa do atmosféry dostávajú prirodzene vplyvom vetra.

Vzduch potrebuje takmer všetko živé na našej planéte. Väčšina zvierat a rastlín vdychujú vzduch, zužitkujú 

kyslík a vypustí oxid uhličitý. Tomuto procesu sa hovorí dýchania. Vzduch je bezfarebný, v plynnom skupenstve 

a všetky živé veci ho dýchajú. Má nekonečný objem a tvar a nemá žiadnu farbu ani vôňu. 

Väčšina ľudí sa domnieva, že v dedinských oblastiach nenájdeme žiadne znečistenie ovzdušia. Avšak, kvalita 

ovzdušia v týchto oblastiach naprieč svetom (predovšetkým v rozvojových krajinách) môže byť aj horšie, než 

v niektorých mestách. Dedinské oblasti trpia ako vonkajším znečistením, tak vnútorným znečistením.



 Znečistenie ovzdušia môže byť definované ako prítomnosť toxických chemikálií alebo zlúčenín 

(vrátane tých biologického pôvodu) v ovzduší v takom množstve, ktoré predstavuje zdravotné 

riziko. Znečistenie ovzdušia je pravdepodobne jedným z najzávažnejším environmentálnym 

problémom ľudstva, predovšetkým vo vidieckych oblastiach. Najčastejšie je spôsobené ľudskou 

činnosťou, ako je ťažba, stavba, doprava, priemyselné práce, poľnohospodárstvo, tavenie atď.

Významným zdrojom znečistenia ovzdušia v dedinských oblastiach je pálenie tuhých 

palív: uhlie, drevo alebo odpad v nekvalitných vysoko-emisných zariadeniach.

Aké je znečistenie ovzdušia vo vidieckych oblastiach?



Zdroj: Zabierzowski Alarm Smogowy, 
https://www.facebook.com/ZabierzowskiAlarmSmogowy/photos/a

.1862224954018549/2264283583812682/?type=3&theater



Hlavné znečisťujúce látky vo vidieckom ovzduší

Prachové častice (PM) predstavujú tuhé častice (tiež nazývané znečisťujúcimi časticami): pôvod 

majú v zmesi tuhých častíc a kvapôčok vody nachádzajúcich sa vo vzduchu. Niektoré častice, ako 

prach, špina, sadze alebo dym, sú dostatočne veľké alebo tmavé, aby ich bolo možné vidieť 

voľným okom. Iné sú také malé, že ich možno zistiť iba pomocou elektrónového mikroskopu.

Častice znečistenia zahŕňajú:

PM10 :  inhalovateľné častice s priemerom obvykle 10 mikrometrov a menším; a

PM2.5 : jemné inhalovateľné častice s priemerom obvykle 2,5 mikrometra a menším.

Aký malý je priemer 2,5 mikrometra? Zamyslite sa nad jediným vlasom z hlavy. Priemerný ľudský 

vlas má priemer asi 70 mikrometrov, čo ho robí 30-krát väčším ako najväčšia jemná častica.



 

Zdroj: https://www.cepta.sk/attachments/article/606/PosterSHMU%20PrachCastice-Kurenie.pdf

Prachové častice (PM) – Veľkosť PM v porovnaní s vlasom



 

Hlavné znečisťujúce látky vo vidieckom ovzduší

Benzo[a]pyren (B[a]P) – Je jedným z mnohých polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU), ktoré vznikajú 

počas nedokonalého spaľovania organických látok. Benzo (a) pyrén, plynov do ovzdušia človekom, vplyvom 

slnečného svitu zmení formu na suchú a potom dopadá späť na zem a rozkladá sa v pôde. Táto chemikália je 

výsledkom spaľovanie lístia, dreva, uhlia a prevádzky automobilov.  

Oxid siričitý – Jedna z mnohých foriem, v ktorých sa síra vyskytuje v ovzduší. Hlavným zdrojom oxidu siričitého 

je spaľovanie palív, ktoré obsahujú síru. Fosílne palivá, predovšetkým uhlie a ropa, obsahujú rôzne množstvo síry 

v závislosti na ich zdroji - väčšinou je to medzi 1% a 5%. Síra sa najhojnejšie vyskytuje v menej prchavých 

frakciách surovej ropy a preto doprava, pri ktorej sa spaľuje zvyšková palivová ropa, je významným zdrojom 

oxidu siričitého. 

Oxidy dusíka – Znečisťujúce látky emitované primárne z cestnej dopravy.

Ozón – Ozón je jedným z najsilnejších oxidačných činidiel. Je to sekundárne fotochemický polutant, ktorý sa tvorí 

v blízkosti krajiny ako výsledok chemických reakcií, ktoré prebiehajú za slnečného žiarenia. Atmosférická 

koncentrácia ozónu býva vyššia vo vidieckych oblastiach než v mestských.



Látka Limitt/cieľové hodnoty Obdobie
Povolené 

prekročenia každý 
rok

PM10
 

50 µg/m3 24 hodín 35 

40 µg/m3 rok  

PM2.5 25 µg/m3 rok  

benzo(a)pyrén 1 ng/m3 rok  

NO2

200 µg/m3 rok 18 

40 µg/m3 rok  

Limity/cieľové hodnoty

Zdroj: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/annual_assessment_air_acceptable_level



Príčiny znečistenia ovzdušia v dedinských oblastiach

Dedinské oblasti trápi znečistenie ovzdušia spôsobené predovšetkým ľudskými aktivitami, 

ale aj prirodzenými príčinami. Drevo, uhlie a ďalšie tuhé palivá sú aj naďalej používať na 

vykurovanie. Vykurovanie drevom a uhlím je dôležitým zdrojom vonkajšieho znečistenia 

ovzdušia; spôsobuje aj znečistenia vnútorného ovzdušia buď priamym vystavením splodinám 

alebo infiltráciou zvonku. Prirodzené znečistenie je výsledkom lesných požiarov, prachových 

búrok a piesočných búrok. 

Prírodnými polutanty sú spory, peľ, pleseň, srsť, perie, vlasy, prach, piesok a ďalšie typy 

prachových častíc.



Vykurovanie budov – spaľovaním fosílnych palív sa emitujú rôzne plyny a prachové častice;

Poľnohospodárstvo – znečisťuje ovzdušie emisiami čpavkom a používaním pesticídov, herbicídov, 

insekticídov, ktoré obsahujú toxické prchavé organické látky;

Spaľovanie odpadu – závisí od zloženia odpadu, množstvo toxických plynov a prachových častíc emitovaného 

do atmosféry;

Vypaľovanie lesov a poľnohospodársky manažment – vrátane kontrolovaného vypaľovanie, ktoré 

emituje plyny a prachové častice;

Stavebné a demolačné aktivity – znečisťujú ovzdušie rôznymi stavebnými materiálmi;

Doprava – emituje množstvo znečisťujúcich látok (plyny - vrátane oxidu uhoľnatého, oxidov síry a oxidov 

dusíka).

Príčiny znečistenia ovzdušia v dedinských oblastiach



Znečistenie v partnerských krajinách projektu



Znečistenie v partnerských krajinách projektu

POĽSKO

Zdroj: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current, 23.01.2019 



Znečistenie v partnerských krajinách projektu

RUMUNSKO

Zdroj: http://calitateaer.ro/public/home-page/?__locale=ro, 6.04.2020



Zdroj: http://www.shmu.sk/en/?page=991

Znečistenie v partnerských krajinách projektu

SLOVENSKO

Zdroj: 
http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_varovny_system, 

18.05.2020



Znečistenie v partnerských krajinách projektu

ČESKÁ REPUBLIKA

Zdroj: http://portal.chmi.cz/?tab=2, 6.04.2020



Zdroj: https://sig.mapama.gob.es/calidad-aire/, 4.04.2020

Znečistenie v partnerských krajinách projektu

ŠPANIELSKO



Zdroj: http://airindex.eea.europa.eu/, 5.04.2020

KVALITA OVZDUŠIA V EURÓPE



Zdravotné dôsledky

Zdravotné dôsledky prachových častíc (PM)
Potenciál spôsobiť zdravotné ťažkosti je závislý od veľkosti častíc. Častice s priemerom menším ako 10 mikrometrov predstavujú 

najväčšie zdravotné riziko, pretože sa môžu dostať hlboko do pľúc a niektoré sa dokonca môžu dostať do krvného obehu. Vystavenie 

takýmto časticiam môže ovplyvniť pľúca i srdce. Ľudia s ochorením srdca a pľúc, deti a starší ľudia sú najviac náchylní na vplyvy 

znečistenia prachovými časticami.

Ako znečistenie ovzdušia ovplyvňuje naše zdravie?

Veľa orgánov a telesných funkcií môžu byť ovplyvnené, vrátane:

- Častejšie respiračné syndrómy, ako podráždenie dýchacích ciest, kašeľ alebo sťažené dýchanie

- Poškodenie kardiovaskulárneho systému

- únava

- Bolesti hlavy a úzkosť

- Podráždenie očí, nosa a hrdla

- Poškodenie nervového systému

- Srdcové arytmie

- Závažné astmatické ochorenia atď.

Vplyv znečistenia ovzdušia na zdravie závisí od typu 
znečistenia, jeho koncentrácie vo vzduchu, doby pôsobenia, 
prítomnosti iných znečisťujúcich látok vo vzduchu a 
individuálnej náchylnosti. Znečistenie ovzdušia ovplyvňuje 
rôznych ľudí odlišným spôsobom.



Ako chrániť svoje zdravie – tipy

- Zostať doma, nevetrať

- necvičiť vonku

- Deti v materských školách by mali zostať vnútri

- Ak trpíte ochorením kardiovaskulárneho systému, kontaktujte vášho lekára

- Používajte čističku vzduchu

- Ak sa musíte pohybovať vonku, zvážte možnosť použitia rúška



Zdroj: http://berkeleyearth.org/air-pollution-overview/, 20.12.2019

Koncentrácia znečistenia ovzdušia a jeho účinky na ľudské zdravie v Európe - celkový pohľad



Zdroj:  https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019



Hlavná agentúra EÚ, ktorá sa zaoberá problematikou znečistenia ovzdušia, je Európska 

Environmentálne Agentúra - European Environment Agency (EEA).

Smernica Čistější vzduch pro Evropu, 2008/50/EC, známa tiež ako CAFE (Cleaner Air For Europe), 

spomína potrebu zlepšenie kvality vonkajšieho ovzdušia, spracovanie informácií a následné 

informovanie verejnosti. CAFE stanovuje, že polutanty sa merajú a redukované, menovite:

Oxid uhličitý

PM10 a PM2.5s (prachové častice)

Olovo

Benzén

Oxid siričitý

Oxid dusičitý

Kvalita ovzdušia a EÚ legislatíva

https://en.wikipedia.org/wiki/Cleaner_Air_For_Europe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhelnat%C3%BD
https://en.wikipedia.org/wiki/PM10
https://en.wikipedia.org/wiki/PM2.5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pevn%C3%A9_%C4%8D%C3%A1stice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olovo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Benzen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_si%C5%99i%C4%8Dit%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_dusi%C4%8Dit%C3%BD


1. Človek vdýchne takmer 16 kg vzduchu každý deň. Pre porovnanie, denne zjeme cca 0,7 kg jedla a vypijeme 1,4 - 2,3 kg vody. 

Kvalita ovzdušia okolo nás má zásadný vplyv na naše zdravie.

2. Myšlienka, že znečistený vzduch môže byť nebezpečný pre naše zdravie, bola prvýkrát diskutovaná v Stredoveku. Jasné dôkazy 

škodlivých efektov znečistenia sa začali akumulovať po prvom užití uhlí začiatkom 14. storočia.

3. V našom bežnom živote, všetci prispievame k znečisteniu ovzdušia. Takmer všetko, čo robíme či kupujeme, vytvára nejaké 

znečistenie. Všetci sme zodpovední za znižovanie znečistenia ovzdušia.

Zaujímavé fakty

Ako znížiť vplyvy znečistenia ovzdušia

Nahraďte váš kotol za ekologický typ, napríklad tepelné čerpadlo alebo plynový kotol. Ak potrebujete vykurovať domácnosť 

pevnými palivami, uistite sa, že sú tieto palivá tej najvyššej kvality. Nespaľujte paliva zlej kvality, mokré drevo či odpad. Ak 

môžete, choďte pešo alebo jazdite na bicykli. Môžete tiež preskúmať možnosti, ktoré ponúka váš poskytovateľ energie - môžete 

požadovať dodávku "čisté" elektriny z veterných či solárnych zdrojov. Kupovaním lokálnych potravín znížite množstvo spálených 

fosílnych palív pri preprave jedlá zo vzdialených miest.
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