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Envirostrategické dokumenty kraja a obcí v ORKO

PROGRAM NA ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA 
• PZKO je nástrojom strategického plánovania.

• Právny rámec na vypracovanie PZKO ustanovuje § 10 zákona o ovzduší.

• PZKO sa vypracováva pre "zónu" alebo „aglomeráciu" so zhoršenou kvalitou ovzdušia (tzn. tam, kde je prekračovaná
limitná hodnota alebo cieľová hodnota znečisťujúcej látky/znečisťujúcich látok určená/určených na ochranu ľudského
zdravia v okolitom ovzduší) s cieľom prijať opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia a zlepšiť kvalitu ovzdušia dlhodobo.

• PZKO zahŕňa hodnotenie súčasného stavu kvality ovzdušia z hľadiska dodržiavania noriem kvality ovzdušia, identifikáciu
podielu zdrojov na znečistení ovzdušia, opatrenia na dosiahnutie súladu, termíny ich implementácie, indikátory plnenia a
zodpovednosť za plnenie opatrenia. Podrobnosti o obsahu PZKO sú uvedené v prílohe č. 1.

• Orgánom zodpovedným za vypracovanie a vydanie PZKO je OÚ v sídle kraja. Termín na vydanie PZKO je do 2 rokov od
konca kalendárneho roku, v ktorom bolo zistené prvé prekročenie limitnej hodnoty, resp. cieľovej hodnoty V tejto lehote
je potrebné tiež oznámiť vydanie PZKO Európskej Komisii.

• Na prijatie krátkodobých opatrení na zníženie rizika vzniku epizód prekročenia limitných hodnôt slúži Akčný plán.
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Územie  Slovenskej republiky sa člení na zóny 
a aglomerácie tak, ako to ustanovuje 
vykonávací predpis [§ 64 písm. c)], pričom 

a) zónou je vymedzená časť územia na účely 
hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia,  

b) aglomeráciou je husto osídlená zóna na 
účely hodnotenia kvality ovzdušia, v ktorej 
žije viac ako 250 000 obyvateľov, alebo 
územie s menším počtom obyvateľov, ale s 
vysokou hustotou osídlenia tak, ako to 
ustanovuje vykonávací predpis. [§ 64 písm. 
c)]

Zdrojové oblasti znečistenia ovzdušia:

1. Doprava
2. Priemysel
3. Kúrenie
4. Poľnohospodárstvo
5. Iné

Zóna a zdrojové oblasti znečistenia ovzdušia
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Cesta Okres Počet 
prechádzajúcic
h vozidiel za 
deň

č. 18 Prešov 30 731

č.  3450 Prešov 23 597

č. 3080 Poprad 21 639

č. 67 Poprad 21 488

č. 74 Humenné 18 790

č. 77 Bardejov 19 833

č. 18 Vranov nad 
Topľou

17 371

č. 67 Kežmarok 17 095

V súčasnosti je len jedna ORKO v rámci PSK, a to Prešov-Ľubotice, z dôvodu
prekročenia limitnej hodnoty pre PM10 v roku 2017 a NO2 v roku 2018.
Prekročenie hodnôt súvisí s dopravnou situáciou v oblasti.

Doprava

Zdroj: Správa o KO 2019
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K stacionárnym zdrojom znečistenia ovzdušia, okrem iného, patria
prevádzkovatelia stredných a veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia.

Priemysel
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Kúrenie
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Poľnohospodárstvo

Zdroj: Atlas pôd SR (Bonita pôdy)



9

Iné zdroje znečistenia 

K potenciálnym ďalším zdrojom znečistenia ovzdušia môžu patriť:
• Staré environmentálne záťaže
• Betonárky
• Spracovanie kompostu, štiepky
• Odkaliská
• Skladiská sypkých materiálov, kovov, uhlia a zeminy
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Zdroj: Správa o KO SR 2019

Priemerná ročná koncentrácia NO2 [μg.m–3], rok 2019. 
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Priemerná ročná koncentrácia PM10 [μg.m–3], rok 2019. 

Zdroj: Správa o KO SR 2019
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Monitorovanie 
znečisťujúcich látok
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Ďakujeme Vám za pozornosť


Viac o projekte na: www.populair.sk
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Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18 IPE/SK/000010) podporila Európska únia v rámci programu LIFE.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.


