
CLEAN AIR CURRICULUM AS A BASE
FOR CLEAN ENVIRONMENT

Čo znečistuje ovzdušie?



ČO JE SMOG?



Smog

• Bol vytvorený z kombinácie 
dvoch Anglíckych slôv: 
SMOKE(dym) a FOG(hmla)

• Je to kombinácia znečistenia 
ovzdušia spôsobeného 
spaľovaním uhlia a dreva, ako aj 
nepriaznivých poveternostných 
podmienok



AKO SA VYTVÁRA 
SMOG?



Smog je výsledkom ľudskej činnosti.

Znečistenie pochádza z komínov našich 
domovov a z výfukov na autách.

There can be for example: particulate 
matter, benzo(a) pyrene, nitrogen 
dioxide, ozone and sulfur dioxide!

Keď ho počasie nerozpustí/nerozplynie, 
zostáva blízko našich domovov a 
dýchame ho!



POZERANIE FILMU
https://youtu.be/JwqyLiv5Hjc



ČO ZNEČISŤUJE 
VZDUCH?



Názov smog je kombinácia dvoch anglických slov: smoke(dym) a fog(hmla). 
Pálenie uhlia alebo dreva v peciach, ako aj šoférovanie auta, znečisťuje ovzdušie. 
Ak počasie nedovolí znečisťujúcim látkam rozpustiť sa, napríklad, nie je vietor, 
vzniká hmla, ktorá sa udržiava pri našich domoch. Nepáľte odpadky v domácich 
peciach!
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Názov smog je kombinácia dvoch anglických slov: smoke(dym) a fog(hmla). 
Pálenie uhlia alebo dreva v peciach, ako aj šoférovanie auta, znečisťuje ovzdušie. 
Ak počasie nedovolí znečisťujúcim látkam rozpustiť sa, napríklad, nie je vietor, 
vzniká hmla, ktorá sa udržiava pri našich domoch. Nepáľte odpadky v domácich 
peciach!

Výborne!



V malých mestách, najväčším problémom sú domáce pece s vysokým obsahom 
emisií a kotle na tuhé palivá (uhlie a drevo). Počas spalovania, tuhé častice a 
ďaľšie nebezpečné látky sa vypúšťajú do ovzdušia. Objekty nižšie ako 40 metrov 
ktoré znečisťujú ovzdušie sa nazývajú nízko úrovňové emisie. Je to obzvlášť 
nebezpečné, pretože komíny na strechách sú nízko/e a znečisťujú ovzdušie blízko 
ľudí.
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Výborne!

V malých mestách, najväčším problémom sú domáce pece s vysokým obsahom 
emisií a kotle na tuhé palivá (uhlie a drevo). Počas spalovania, tuhé častice a 
ďaľšie nebezpečné látky sa vypúšťajú do ovzdušia. Objekty nižšie ako 40 metrov 
ktoré znečisťujú ovzdušie sa nazývajú nízko úrovňové emisie. Je to obzvlášť 
nebezpečné, pretože komíny na strechách sú nízko/e a znečisťujú ovzdušie blízko 
ľudí.



Smog sa vyskytuje hlavne počas vykurovacej sezóny – od októbra do marca, 

keď vykurujeme naše domovy pomocou uhlia a dreva, a niekedy aj odpadom. 

Vo vzduchu sa okrem iného nachádzajú nebezpečné tuhé častice a 

karcinogénny benzo(a)pyrén. Pri vdýchnuti tohto vzduchu, vdychujeme tiež 

všetky tieto jedovaté látky, ktoré môžu spôsobiť vážne ochorenia!
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Smog sa vyskytuje hlavne počas vykurovacej sezóny – od októbra do marca, 

keď vykurujeme naše domovy pomocou uhlia a dreva, a niekedy aj odpadom. 

Vo vzduchu sa okrem iného nachádzajú nebezpečné prachové častice a 

karcinogénny benzo(a)pyrén. Pri vdýchnuti tohto vzduchu, vdychujeme tiež 

všetky tieto jedovaté látky, ktoré môžu spôsobiť vážne ochorenia!

Výborne!



VZDUCH JE ZNEČISTENÝ KVÔLI:



VZDUCH JE ZNEČISTENÝ KVÔLI:



VZDUCH JE ZNEČISTENÝ KVÔLI:



VZDUCH JE ZNEČISTENÝ KVÔLI:



AKÉ SÚ PODIELY 
JEDNOTLIVÝCH  ZDROJOV 
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK?



Podiel hlavných sektorov na emisiách konkrétnych látok znečisťujúcich ovzdušie v roku 2016 v Európe. 

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

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


Znečisťujúca 
látka

Priemerná 
doba

Prípustná / 
cieľová úroveň

PM10
24 hodín 50  µg/m3

Rok 40  µg/m3

PM2.5 Rok 25  µg/m3

Benzo(a)pyrén Rok 1 ng/m3

NO2
1 hodina 200 µg/m3

Rok 40 µg/m3

SO2
1 hodina 350 µg/m3

24 hodín 125 µg/m3



ĎAKUJEM ZA VAŠU 
SPOLUPRÁCU!

TERAZ UŽ VIETE ČO 
ZNEČISŤUJE OVZDUŠIE!

Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s

obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za

prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.


