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PREDSLOV 
 
  

Ekonomika, hospodárstvo, bezpečnosť a životné prostredie človeka, spoločnosti je v priamom vzťahu. 
Všetko čo má civilizovaná spoločnosť pochádza z prírody, všetko čo nepotrebuje vracia sa vo forme odpadov do 
prírody. Hospodáriť s prvkami prírody, prírodnými zdrojmi pri výrobe, výmene, spotrebe nenaučili sme sa 
doposiaľ. Haldy odpadkov nútia spoločenské inštitúcie, štát, zaoberať sa s nimi, upravovať nakladanie sa s 
odpadmi v celospoločenskom meradle, inak by spoločnosť bola zavalená odpadmi. 

 Ako vyriešiť spor medzi individuálnym rozvojom výroby a spoločenským odstraňovaním odpadov, sa v 
rôznych krajinách rieši rôzne. Trhová ekonomika pozná nástroje regulácie konania súkromných výrobcov, 
korporácií štátom. Trhová ekonomika nedokáže plne vyriešiť problém zásobovania obyvateľstva verejnými 
statkami a plne zabezpečiť odstraňovanie odpadov. To sú dva problémy kde musí vystupovať pri tvorbe a 
ochrane životného prostredia spoločnosti štát, štátne orgány. 

 Každá spoločenská činnosť má svoju etickú stránku, čo znamená správať sa tak, aby konaním jedného 
subjektu nebolo spôsobované zlo inému subjektu. To platí plne aj v životnom prostredí spoločnosti. 

 To platí o správaní sa jednej časti spoločnosti k spoločnosti ako celku, jej častiam, ale aj k samotnej 
prírode, flóre, faune. Neškodiť, nepoškodzovať prírodu spoločnosťou patrí medzi základný etický princíp 
environmentalistiky, praxe ktorú má spoločnosť k svojmu vlastnému životnému prostrediu. Iba tak sa ľudská 
spoločnosť bude môcť tešiť zo života v zdravom, neznečistenom, nepoškodenom životnom prostredí naše 
budúce generácie. 

 Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie "Sustainability - Environment - Safety" je informovanie 
odbornej a vedeckej verejnosti, zástupcov samosprávy a štátnej správy, výmena skúseností a prezentácia nových 
výsledkov v problematike udržateľného rozvoja, environmentu a bezpečnosti.  

 Je predpoklad, že príspevky z konferencie budú podnetom na diskusiu a ďalšie aktivity vo výskume a  
praxi. 

 
 

 
 
prof. Ing. Vladimír Zapletal, CSc. 
 
Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, člen ZSVTS 
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UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ, AUDIT A FINANČNÉ INŠTITÚCIE 
 
MIROSLAV RUSKO - VOJTECH KOLLÁR 
 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT, AUDIT AND FINANCIAL INSTITUTIONS 
 
 
ABSTRAKT 
Rastúce zaťaženie a znečistenie životného prostredia môžeme interpretovať ako dôsledok pôsobenia externých 
efektov. Pozitívne externality ovplyvňujú pozitívne produkčné a úžitkové funkcie iných subjektov, negatívne 
externality ich ovplyvňujú negatívne. Obidva druhy externých efektov môžu pôsobiť ako parciálne alebo 
globálne externality. Významnou oblasťou je prepojenie environmentálnej problematiky na ekonomiku 
a finančníctvo. Významným prvkom v tejto oblasti je súbežné uplatňovanie marketingového  a 
environmentálneho auditu. 
Kľúčové slová: environment, ekonomika, manažérstvo, audit 
 
ABSTRACT 
Growing load and deterioration of the environment can be interpreted as a result of some external effects 
interventions. While the positive externalities influence the positive productional and utilizational functions of 
other subjects, the negative externalities influence the negative ones. Both types of external effects can act  as 
parcial or global externalities. Linking of environmental issues to economy and finance is an important sphere. 
Co-implementation of both marketing  and environmental audit is an important element of this sphere too.   
Key words: environment, economics, management, audit 
 
 
ÚVOD 
  

Neobmedzený hospodársky rast najmä v štátoch s rozvinutou ekonomikou tzv. krajín bohatého Severu 
a exponenciálny rast ľudskej populácie má za následok porušenie niektorých celoplanetárnych systémov. 
Súčasná ľudská civilizácia ovplyvňuje ovzdušie, klímu, pôdu, vodu, kolobeh látok, živé organizmy i samu seba. 
Problémy životného prostredia spôsobené ľudskou činnosťou sa stále viac globalizujú.  
 Významnú úlohu pri eliminácii environmentálnych problémov zohráva uplatňovanie  auditu kvality, 
environmentu a bezpečnsoti v praxi. 
 
KONCEPCIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA 
 
 Nedávna predstava o rozvoji ľudstva stotožňovaná len s ekonomickým rozvojom bola korigovaná na 
smerovanie k naplneniu sociálnych cieľov a to najmä na redukciu chudoby, zlepšenie kvality života, zlepšenie 
príležitostí na kvalitnejšie vzdelanie a zdravie. Takáto zmena orientácie si vyžaduje komplexný prístup k rozvoju 
riadenia vzájomných vzťahov medzi prírodnými a ľudskými, odvetvovými a štrukturálnymi aspektmi rozvoja na 
všetkých úrovniach [6]. Ako dôsledok takejto zmeny orientácie je vznik, vývoj a medzinárodné uplatňovanie 
koncepcie trvalo udržateľného rozvoja. Od 60. rokov 20. storočia sa rozširuje poznanie, že neobmedzený, resp. 
nekontrolovaný vzrast či už ľudskej populácie, spotreby, znečistenia a pod. nie je udržateľný v prostredí reálne 
existujúcich obmedzených zdrojov. Problematiku ochrany životného prostredia je potrebné chápať ako 
z pohľadu ekonomického, tak aj environmentálneho. Základnou otázkou ochrany životného prostredia je miera 
jeho kvality. V trhovej ekonomike sú rozhodnutia užívateľov zdrojov koordinované trhovými silami. Zlyhanie 
trhu môže byť definované ako neschopnosť trhu viesť ekonomický proces k sociálnemu optimu. Najmä z týchto 
dôvodov v súčasnosti vystupuje do popredia podpora uplatňovania nástrojov environmentálne orientovanej 
hospodárskej politiky [4]. 
 Model industriálnej civilizácie je preto potrebné nahradiť trvalejšou a spravodlivejšou koncepciou. Za 
takýto koncept sa v súčasnosti považuje trvalo udržateľný rozvoj ako možné východisko riešenia nepriaznivých 
dôsledkov globálnych trendov vývoja spoločnosti a ich negatívnych vplyvov na prírodu. [11] Zdôrazňuje sa 
potreba  založiť túto koncepciu na zdravých ekosystémoch, silnej ekonomike a fungujúcej sociálnej sfére [3]. 
  
EÚ deklarovala v návrhu Vyhlásenia o hlavných zásadách udržateľného rozvoja, že TUR je kľúčovým faktorom 
všetkých politík ES stanovených v Zmluve. V tomto dokumente sú stanovené kľúčové ciele ako ochrana 
životného prostredia, sociálna rovnosť a súdržnosť, hospodárska prosperita a plnenie medzinárodných 
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povinností. Pri uskutočňovaní týchto cieľov sa bude EÚ riadiť týmito politickými zásadami: podporou 
a ochranou základných práv, sociálnou a medzigeneračnou rovnosťou, otvorenosťou a demokratickou 
spoločnosťou, účasťou občanov, účasťou sociálnych a obchodných partnerov, politickou súdržnosťou 
a riadením, politickou integráciou, efektívnejším používaním dostupných poznatkov, zásadou preventívnosti 
a ukladaním peňažných pokút znečisťovateľom [1]. V súčasnosti je na území SR ešte stále veľké množstvo 
lokalít kontaminovaných minulými a súčasnými priemyselnými činnosťami, ktoré spôsobujú závažné negatívne 
dopady nielen na zdravie a život ľudí, ale vedú aj k neustálemu zhoršovaniu kvality a stavu životného prostredia. 
Najdôležitejšími zásadami v prípade negatívnych dopadov antropogénnych činností na životné prostredie je 
preferovanie preventívnych opatrení pred nápravnými a uplatňovanie princípu „znečisťovateľ platí“ [5]. 
Prevencia, resp. odstraňovanie environmentálnych škôd, by sa mali implementovať prostredníctvom zásady 
,,znečisťovateľ platí“ v súlade so zásadami udržateľného rozvoja [2].  
  
 
PREPOJENIE ENVIRONMENTÁLNEJ PROBLEMATIKY NA EKONOMIKU A FINANČNÍCTVO  
 
 Významnou oblasťou je prepojenie environmentálnej problematiky na ekonomiku a finančníctvo. 
Banky, poisťovne ale aj ďalšie finančné inštitúcie zabezpečujú finančnú saturáciu firemnej úrovne pri 
realizovaní produkcie v súlade s požiadavkami kladenými na životné prostredie. Z tohto aspektu je potrebné 
akcentovať význam marketingového auditu a najmä environmentálneho auditu z pohľadu vzájomného 
prepojenia.   
 V rámci marketingového auditu realizácia environmentálneho auditu pomáha posúdenie potenciálneho 
záujemcu o úver z hľadiska environmentálnych kritérií spĺňajúcich legislatívne predpisy, zákony a normy 
z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Environmentálny audit môže poukázať na 
nedostatky/nezrovnalosti plnenia si povinností vo výrobnom procese, v jednotlivých prevádzkach organizácie, 
následne predchádzať až eliminovať havarijné stavy a nakoniec dosiahnuť väčšiu pravdepodobnosť splatenia 
úveru. 
 Cieľom environmentálneho auditu je komplexne posúdiť existujúci stav prevádzky, závodu, spoločnosti 
z hľadiska výroby, používanej technológie, technických a výrobných prostriedkov v rámci výrobného procesu 
a ich vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia (ovzdušie, voda, pôda, horninové prostredie, ochrana 
prírody, hluk, vibrácie, zdravie obyvateľstva a pod.). 
 V minulosti výrobné závody s cieľom zabezpečiť výrobný proces často nedodržiavali environmentálne 
limity. Výroba sa neustále zvyšovala, výsledkom bola kontaminácia životného prostredia, polutanty 
v potravinovom reťazci. Výroba výrobkov bola síce lacnejšie ale nie environmentálne vhodná. V súčasnosti sa 
kladie významný dôraz na  zosúladenie výrobného procesu s environmentálnymi požiadavkami, napr. 
zavádzaním nových účinnejších technológii šetriacich životné prostredie, zníženie kontaminácie životného 
prostredia, zdravšie potraviny, zlepšený zdravotný stav obyvateľstva. 
  Ekonomika a ochrana životného prostredia musí byť v rovnováhe. Čo je environmentálne vhodné môže 
byť aj ekonomické. Opačne to nemusí vždy platiť. V prípade prevahy ekonomických záujmov môže dôjsť 
k trvalým nezvratným zmenám v prostredí.    
 
VÝZNAM AUDITU - MEDZINÁRODNÉ NORMY  
 

Audit je systematické skúmanie, či činnosti a príslušné výsledky sú v súlade s naplánovanými 
opatreniami, či sú tieto opatrenia implementované efektívne a či sú vhodné na dosiahnutia politiky a cieľov 
organizácie [OHSAS 18001: 1999]. 
 V oblasti manažérstva sú v praxi uplatňované viaceré štandardizované postupy. Najčastejšie sa 
uplatňuje skupina noriem ISO 9000 a ISO 14000.  

Okrem nich, napríklad v environmentálnom manažérstve, sa uplatňovali, resp. uplatňujú aj iné normy. 
Príkladom je britská norma BS 7750/94, ktorá sa vzťahovala na systém environmentálneho riadenia podniku. 
Bola zverejnená v marci 1992 a formálne uznaná v roku 1994.  Norma BS 7750 vznikla na báze normy BS 5750, 
neskôr nahradenej normou ISO 9000. Kládla dôraz na súlad postupov pri tvorbe a ochrane životného prostredia 
s príslušnou legislatívou a na záväzok firmy ku kontinuálnemu zlepšovaniu stavu životného prostredia. Bola 
určená všetkým typom a veľkostiam organizácií [7]. Norma stratila platnosť 6 mesiacov po definitívnom 
schválení normy EN ISO 14001 v októbri 1996. Všetky certifikáty získané na základe tejto normy ostali 
v platnosti do termínu nasledujúceho opakovacieho auditu. Anglické ministerstvo obchodu a priemyslu 
a významné certifikačné spoločnosti rozvinuli nový prístup v rámci environmentálneho manažérstva najmä pre 
malé firmy. Výsledkom je nová norma BS 8555, ktorá nie je nahradením normy ISO 14001, ale ide skôr 
o štruktúrovaný prístup ku kontrole a riadeniu životného prostredia.  
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 Medzinárodné normy radu ISO 9000 a ISO 14000 zdôrazňujú význam auditov ako nástroja 
manažmentu pre monitorovanie a overovanie efektívnej implementácie politiky kvality a/alebo environmentálnej 
politiky organizácie. 
 Audity sú tiež neoddeliteľnou súčasťou činností posudzovania zhody ako pri externej 
certifikácii/registrácii, tak aj pri hodnotení a dozore nad dodávateľským reťazcom. Významné je využitie 
softvérových nástrojov. [12] 
 
 Normy radu ISO 9000 
 Pôvodné normy radu ISO 9000 urobili prvý krok k „poriadku“ vo firmách. Firmy si vybudovali 
príslušnú dokumentáciu k svojej výrobe.  Napriek tomu, že audit na ISO 9000 bol vyhodnotený kladne, 
pracovníci vytvorené príručky len zriedka používali. Preto sa prikročilo k ďalšiemu stupňu: k procesom. Norma 
ISO 9000: 2000 je už procesne orientovaná, čo znamená, že pri audite sa kontroluje nielen či je výrobný alebo 
vývojový proces zadefinovaný, ale aj to, či je dodržiavaný. 
 EN ISO 9001: 2000 - definuje požiadavky na organizáciu s cieľom maximálne uspokojiť zákazníka na 
základe ôsmich základných pravidiel manažérstva kvality: 

• Sústredenie sa na zákazníka 
• Vedúca úloha 
• Angažovanosť ľudí 
• Procesný prístup 
• Systémový prístup k manažérstvu 
• Trvalé zlepšovanie 
• Prístup k prijímaniu rozhodnutí na základe faktov 
• Vzájomné osožné vzťahy s dodávateľmi 

 
 V decembri roku 2000 boli vydané oficiálne texty noriem EN ISO 9000, 9001 a 9004. Tieto normy 
nahrádzajú normy (platnosť starých noriem vypršala 15.12.2003): EN ISO 9001-1: 1994, EN ISO 9002: 1994,  
EN ISO 9003: 1994, ISO 8402: 1994, resp. EN ISO 8402: 1995. 
 
Tab. 1 - Súpis noriem radu ISO 9000 a normy ISO 19011: 2002 
 
označenie STN názov medzinárodné normy 

STN EN ISO 9001: 2001 Systémy manažmentu kvality – požiadavky EN ISO 9001: 2000 
STN EN ISO 9000: 2001 Systémy manažmentu kvality – základy, zásady 

a slovník 
EN ISO 9000: 2000 

STN EN ISO 9004: 2001 Systémy manažmentu kvality – Smernice pre 
zlepšovanie výkonnosti 

EN ISO 9004: 2000 

STN EN ISO 14001: 1997 Systémy environmentálneho manažmentu – 
Špecifikácia s návodom pre jej použitie 

EN ISO 14001: 1996 

STN EN ISO 19011: 2003 Smernice pre auditovanie systému manažmentu 
kvality a/alebo environmentálneho manažmentu 

EN ISO 19011: 2002 

 
Normy radu ISO 14000 

Medzinárodné normy radu ISO 14000 sú dobrovoľné, vypracovávané a zavádzané na základe konsenzu. 
Normy svojou problematikou umožňujú: 

• cez metódu analýzy a posudzovania životného cyklu výrobkov usmerňovať navrhovanie, výrobu a 
používanie výrobkov s environmentálnym vplyvom zohľadňujúcim zníženú a efektívnu spotrebu 
zdrojov a energií a znížené znečisťovanie, produkciu odpadov a zvýšenú chemickú a environmentálnu 
bezpečnosť; 

• prostredníctvom environmentálneho označovania hodnotiť výrobky a podávať overiteľné, presné a 
nezavádzajúce informácie o environmentálnych aspektoch výrobkov a služieb a tým podporovať dopyt  
a dodávanie výrobkov spôsobujúcich menšiu záťaž na životné prostredie; 

• špecifikovať požiadavky a postup na zavedenie, auditovanie, certifikáciu a registráciu systémov  
environmentálneho manažérstva s cieľom zvyšovania environmentálneho správania  organizácií 
v jednotlivých sektoroch; 

• zvyšovať a prehlbovať úroveň environmentálneho správania organizácií, obcí a regiónov cez 
uplatňovanie ďalších podporných normovaných metód s cieľom zvyšovania environmentálnej kvality 
činností, výrobkov a služieb vo väzbe na všetky požiadavky starostlivosti o životné prostredie. 
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Dokumentmi normatívneho charakteru pre budovanie systému environmentálneho manažérstva je súbor 

noriem   ISO radu 14000, kde má rozhodujúci význam norma STN EN ISO 14001: 2004 Systémy 
environmentálneho manažérstva. Špecifikácia s návodom na použitie. Normy radu ISO 14000 predstavujú 
systém normatívnych dokumentov, zameraných najmä na  : 

• systémy environmentálneho riadenia (EMS) s návodom na vypracovanie dokumentácie vo všeobecnej 
a špecifikovanej podobe, 

• audity ako formy overovania stavu životného prostredia (z hľadiska ich obsahu, postupov realizácie 
a kvalifikácie audítorov) – normy radu ISO 14010, 

• označovanie výrobkov (environmentálne vhodné produkty – EVP) z hľadiska ich parametrov, 
používaných symbolov, metodiky testovania a certifikácie – normy radu ISO 14020, 

• hodnotenie environmentálneho profilu (správania sa) podniku (metodika spracovania) – normy radu 
ISO 14030, 

• hodnotenie životného cyklu produktov (štruktúra, vplyvy, možnosti zlepšovania) - normy radu ISO 
14040. 

 
 OHSAS 18001: 1999 

 Cieľom systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  je najmä 
• zaistiť zhodu s požiadavkami právnych predpisov, 
• plánovať a preferovať zlepšenia v organizácii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  racionálnym 

spôsobom, 
• riadiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci efektívne, ekonomicky a dôsledne, bez strát 
• poskytnúť dôveru zainteresovaným stranám v činnosti spojenej s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri 

práci. 
 

Norma BSi OHSAS 18001: 1999 pre systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  spolu 
s ďalším štandardom BSi 18002: Návod na implementáciu SRBP podľa BSi 18001, boli vyvinuté na základe 
požiadaviek zákazníkov, ktorí majú záujem, aby ich systém riadenia bezpečnosti práce bol objektívne 
porovnateľný s uznávaným štandardom pre systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  a následne 
certifikovaný.  

Štandard BSi 18001 bol vyvinutý tak, aby bol kompatibilný so štandardom ISO 9001: 2000 pre oblasť 
manažérstva kvality a ISO 14001: 1996 pre systém environmentálneho manažérstva, t. j. aby bolo možné 
v organizáciách do jedného systému riadenia integrovať problematiku kvality, ochrany životného prostredia 
a bezpečnosti práce. Z pragmatického hľadiska by mali mať organizácie záujem o túto integráciu.  

BSi OHSAS 18001: 1999 špecifikuje požiadavky na systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, ktorý umožní organizácii kontrolovať vlastné riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a zlepšovať svoje správanie v tejto oblasti. Dokument nestanovuje špecifické kritériá správania v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ani detailne nešpecifikuje formu (spôsob) realizácie systému riadenia. 

Ďalšie dokumenty poskytujúce doplňujúce informácie alebo návody sú uvedené v zozname literatúry 
BSi OHSAS 18001: 1999. Špeciálne je potrebné upozorniť na tieto dokumenty: 

• BSi 18002: 1999 – Návod na implementáciu systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
podľa BSi 18001, 

• BS 8800: 1996 – Sprievodca systémami riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 
 Norma EN ISO 19011 
 EN ISO 19011 Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing  (ISO 19011: 
2002) bola vypracovaná technickou komisiou ISO/TC 176 „Manažment kvality a preukazovanie kvality“ 
subkomisiou SC 3 Podporné technológie a ISO/TC 207 „Environmentálny manažment“ subkomisiou SC 2 - 
Environmentálny audit a súvisiace prieskumy – Environmental Auditing & Related Investigations (EA&RI). 
 Norma pre auditovanie systému manažmentu kvality a/nebo systému environmentálneho manažmentu 
(ISO 19011: 2002) nahrádza ISO 8402:1994, EN ISO 14010:1996, EN ISO 14011:1996, EN ISO 14012:1996, 
EN 30011-1:1993,  EN 30011-2:1993, EN 30011-3:1993. 
 STN EN ISO 19011 (01 0330) Návod na auditovanie systému manažérstva kvality a/alebo systému 
environmentálneho manažérstva poskytuje návod pre manažment programov auditu, prevádzanie interných 
alebo externých auditov systému manažmentu kvality a/alebo systému environmentálneho manažmentu a pre 
odbornú spôsobilosť a hodnotenie auditorov. 

Je určená k použitiu širokému rozsahu potenciálnych užívateľov, vrátane auditorov, organizácií 
zavádzajúcich systémy manažmentu kvality a/alebo environmentálneho manažmentu, organizácií, ktoré 
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potrebujú prevádzať audity systémov manažmentu kvality a/alebo environmentálneho manažmentu zo 
zmluvných dôvodov a organizácií zainteresovaných do školení/výcviku a certifikácie auditorov, 
certifikácie/registrácie systémov manažmentu, akreditácie alebo normalizácie v oblasti posudzovania zhody. 
 
 ISO/IEC 27001: 2005 
 Systém riadenia informačnej bezpečnosti, vychádza z modelu definovaného v norme STN ISO/IEC 
27001: 2005. Je určený k ochrane informácií a dát a teda k zvládnutiu hroziacich rizík.  Pri implementácii 
riadenia informačnej bezpečnosti sa využívajú testovacie postupy a metodiky určené na efektívne vykonanie 
formálnych posúdení bezpečnosti podľa STN ISO/IEC 17799:2005, ISO/IEC 27001:2005 prípadne ISO/IEC 
15408:2005 Common Criteria (CC). 
 
Marketingový audit a  audit kvality, environmentu a bezpečnsoti 
 V rámci marketingového auditu sa môže realizovať aj environmentálny audit, ktorý môže poukázať na 
určité nedostatky/nezrovnalosti záujemca a poskytnutie úveru. Tým sa zvyšuje riziko nesplatenia poskytnutých 
finančných prostriedkov [10]. Elimináciu rizika návratu finančných prostriedkov možno docieliť aj „vynútením“ 
zo strany  finančného ústavu, tým, že podmienkou poskytnutia úveru bude realizácia opravných opatrení 
smerujúcich k napraveniu nedostatkov voči životnému prostrediu [8]. 
 Mnoho žiadateľov sa bráni najmä nedostatkom finančných prostriedkov poskytovaných finančnými 
ústavmi. A prečo súčasťou úveru nemôžu byť aj finančné prostriedky priamo viazané na environmentálne 
investície, tým priamo nútiť budúcich investorov do nákupu najlepšie dostupných environmentálnych 
technológii a takto vzájomne pôsobiť na zlepšenie životného prostredia [9]. Pokiaľ záujemca nebude spĺňať 
všetky aj environmentálne priority, predstavuje zvýšené riziko pre finančné ústavy a to v prípade havarijných 
stavov až úplným odstavením svojej výrobnej činnosti. Tým sa stáva finančne insolventným a nebude schopný 
splácať úver. Preto pri poskytnutí úveru sa využíva  v takýchto prípadoch „riziková prirážka“, ktorá zohľadňuje 
vyššie riziko finančnej inštitúcie . 
 Ak žiadateľ o úver odstráni definované nedostatky voči environmentálnym normám, napr. nákupom 
technológii akceptujúcich environmentálne požiadavky, zníži emisie do ovzdušia, eliminuje kontamináciu 
odpadových, obmedzí produkciu odpadov,  môže finančná inštitúcia znížiť úrokovú sadzbu aj počas splácania 
úveru, pretože žiadateľ začal plniť svoje povinnosti voči ekológii a stáva sa menej rizikovým faktorom pre 
finančnú inštitúciu. 
 
ZÁVER 
   
 Audit kvality, environmentu a bezpečnsoti môže poukázať na nedostatky/nezrovnalosti plnenia si 
povinností vo výrobnom procese, v jednotlivých prevádzkach organizácie, následne predchádzať až eliminovať 
havarijné stavy a nakoniec dosiahnuť väčšiu pravdepodobnosť splatenia úveru. Spoločnosť, ekonomiku a životné 
prostredie je potrebné vidieť ako vzájomne závislé systémy v rámci uzavretého ekonomicko - 
environmentálneho kolobehu. Prepojenie environmentálnej problematiky na ekonomiku a finančníctvo zohráva v 
súčasnosti čoraz významnejšiu úlohu. 
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ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY SKLÁDOK ODPADU 
 
EVA BABUŠOVÁ – ŠTEFAN FRANKO 
 
ENVIRONMENTAL ASPECTS OF LANDFILL WASTE 
 
 
ABSTRAKT 
Skládky odpadov predstavujú hrozbu znečistenia povrchových a podzemných vôd a vplývajú na ekológiu 
a životné prostredie nielen počas aktívneho využívania skládky, ale aj po jej uzavretí a začlenení do životného 
prostredia. Pravidelné kontroly, dobrý návrh skládky zabezpečia jej minimálny nepriaznivý vplyv na životné 
prostredie. 
Kľúčové slová: odpad, skládka, skládkovanie, životné prostredie 
 
ABSTRACT  
andfills pose a threat of pollution of surface and underground waters, and their impact on the ecology and the 
environment, not only during active use of the site, but also after its closure and incorporation into the 
environment. Regular check, good proposal of the site ensure the minimum adverse impact. 
Key words: waste, landfill, tipping, environment  
 
 
ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV SKLÁDKOVANÍM 
 
Zneškodňovanie odpadov je nakladanie s odpadom za účelom zamedzenia, alebo zníženia jeho vplyvu  na ŽP. 
V súčasnosti sa väčšina odpadov vzniknutých vo svete aj na Slovensku zneškodňuje formou skládkovania. 
Hovoríme o uložení odpadu na také  miesto, kde by mal byť jeho vplyv na životné prostredie minimalizovaný, 
teda na skládky. 
 
Skládky môžeme charakterizovať ako povrchové úložiská odpadov. 
 
Poznáme skládky:  

• divoké, čierne, 
• povolené, riadené. 

 
Podľa  vyhlášky ich môžeme deliť na 3 triedy: 
 

1.  skládky odpadov na inertný odpad,  
2. skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, 
3. skládky odpadov na nebezpečný odpad. 

 
Od triedy skládky odpadov závisí jej technické zabezpečenie. 
Vlastné skládkovacie teleso býva väčšinou vybudované  na geologicky stabilnom a nepriepustnom podloží. 
Pozostáva z ílového tesnenia - prírodnej minerálnej tesniacej vrstvy, dvojmilimetrovej tesniacej fólie z 
vysokohustotného polyetylénu, ochrannej geotextílie a drenážnej vrstvy štrku.  Ďalej musí mať drenážny 
systém priesakových kvapalín so zbernou nádržou, ktorý zachytáva priesakovú vodu, teda zrážkovú vôdu, ktorá 
prenikla uloženým odpadom. Drenážnu vrstvu tvorí zvyčajne vrstva štrku uložená nad fóliovým tesnením. 
Odtiaľ sa odvádza perforovaným polyesterovým potrubím do zbernej šachty a nádrže na priesakovú vodu. 
Takto naakumulovaná voda sa používa na kropenie skládky a jej nadbytok sa čistí v čistiarni odpadových vôd. 
K ďalším systémom patrí drenážny systém Skládkových plynov a zariadenie na ich  ďalšie spracovanie. oužíva 
sa tam, kde je uložený biologicky rozložiteľný odpad a je predpoklad vzniku skládkových plynov. Regulácia 
obsahu plynov na skládke sa  Zabezpečuje prostredníctvom šácht na odplynenie. Monitorovacie systémy  
podzemnýchvôd a skládkových plynov na  skládke sa pravidelne vyhodnocujú.  Mnohé skládky odpadov majú 
zabudované systémy na monitorovanie celistvosti  tesniacej fólie. Na skládku by sa nemali  ukladať materiály, 
ktoré sú nebezpečné. Ide predovšetkým o malý  domáci chemický odpad, priemyselný a toxický odpad. Do 
kontaktu so skládkou by nemali prichádzať podzemné ani povrchové vody, a okolie skládky musí byť  
ravidelne monitorované kvôli únikom chemického obsahu skládky. Mali by byť zabezpečené tak, aby obsah 
skládky nebol ovplyvňovaný vonkajšími vplyvmi a aby neboli podporované niektoré nebezpečné reakcie. 
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Ďalšími zariadeniami na skládke sú váha, prepojená s počítačom v prevádzkovom objekte, zariadenie na 
čistenie dopravných prostriedkov, zariadenie na zisťovanie množstva odpadu, protipožiarne zariadenie, 
oplotenie s bránou, prístupové komunikácie, inžinierske siete a informačná tabuľa, na ktorej sú, okrem iného, 
uvedené údaje o prevádzkovateľovi a zoznam odpadov, ktorý je povolené na skládke zneškodňovať. Odpady 
možno skládkovať iba po úprave. Po prevzatí sa odpad ukladá po vrstvách, zhutňuje sa a prekrýva. 
Naplnením kapacity skládky odpadov a ukončením zneškodňovania odpadov sa musí uzavrieť obdobným 
spôsobom, ako bola zabezpečená zdola a musí sa zrekultivovať a začleniť do okolitého terénu.  
Rekultivácia skládky je začlenenie skládky do okolitej krajiny tak, aby nepôsobila rušivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 – Prierez koncepčného návrhu skládky komunálneho odpadu 
 
VPLYV SKLÁDOK NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
Priesaková voda 
Skládky predstavujú hrozbu znečistenia podzemných a povrchových vôd a to hlavne z dlhodobého hľadiska. 
Skládkovanie prebieha v 4 fázach, pričom najväčšie nebezpečenstvo porušenia tesnosti je počas druhej, keď je 
v skládke najväčšia koncentrácia kyselín. Mastné kyseliny prítomné vo výluhoch zvyšujú podstatne aj  
vylúhovanie ťažkých kovov. Vodné výluhy môžu za určitých podmienok vyvolať v okolitom horninovom 
prostredí procesy rozpúšťania nestabilných minerálov a uvoľňovať aj pôvodne nerozpustné toxické zložky  
horninového prostredia. Problém predstavuje trvalá izolácia prostredia od vplyvov skládky. Riadené  
skládkovanie odpadov nemôže byť považované za ich trvalé zneškodnenie. Podkladanie skládok plastovými 
podložiami a ílovými vrstvami nie je dostatočným riešením. Tieto podložia majú obmedzenú životnosť (max. 
niekoľko desiatok rokov, najkvalitnejšie pre nebezpečné odpady do 100 r.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 – Schéma skládky odpadov 
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Rozkladné procesy vnútri skládky sú ale veľmi spomalené. V skládke je neprirodzená, nevhodná klíma pre 
mnohé rozkladné mikroorganizmy (žiadny kyslík, jedovaté prímesy). Preto ani škodliviny organickej povahy 
dlho nepodliehajú biodegradácii a anorganické toxíny ostávajú nedotknuté. Doba rozkladu TKO na skládkach 
ešte nieje dostatočne známa, určite však bude trvať desiatky rokov. Podložia skládok nevydržia taký dlhý čas, 
pokiaľ trvá riziko znečistenia. V komunálnych odpadoch sa nachádzajú rôzne látky - organické, anorganické, 
nebezpečné. Tieto začnú po zmiešaní a zahrabaní vzájomne reagovať a vytvárajú množstvo nových chemických 
produktov, ktoré sú často nebezpečnejšie, ako pôvodné látky. Dážď presakuje cez zakopané odpady produkujúc 
tekutinu zvanú priesaková voda. Tá sa "obohacuje" o škodlivé látky z odpadu, vznikajú napr. kyseliny, ktorých 
nebezpečné účinky určite poznáte. Priesakujúca voda môže znečistiť podzemné a povrchové vody, zásobujúce 
ľudí pitnou vodou. 
 
Skládkový plyn 
Na skládke sa ako vedľajší produkt rozkladných mikroorganizmov vytvárajú škodlivé skládkové plyny. 
Zmiešavaním bioodpadu s inými druhmi a spolu s ďalšími biologicky rozložiteľnými odpadmi spôsobuje vznik 
tohoto plynu. Dochádza k pomalému odbúravaniu organickej hmoty odpadov počas 4 fáz rozkladu: aeróbnej, 
acidogénnej, metanogénnej nestabilizovanej a stabilizovanej.Vzniká hlavne metán, tiež CO2 a v menšej miere 
rôzne toxické, agresívne, nebezpečné plyny, ktoré prenikajú do okolitého prostredia a kontaminujú ho. Sú 
známe lekárske štúdie, ktoré ukazujú na nárast niektorých druhov rakovín u ľudí žijúcich v okolí skládok 
odpadov. Metán môže v zmesi so vzduchom vzplanúť a spôsobiť požiar. Skládkový plyn obsahuje 
v jednotlivých fázach rozkladu rôzne emisie, pozostávajúce hlavne z metánu, oxidu uhličitého, dusíku a vodíku.  
 
Poškodzovanie krajiny 
Pri skládkovaní vzniká riziko poškodenia krajiny. V pôde sa zvyšuje obsah škodlivín, patogénnych organizmov, 
rovnako sa vyskytujú zmeny hlavne pôdnej fauny, flóry a pôdnych. Skládky komunálnych odpadov spôsobujú v 
okolí zvýšenie hluku, zápachu, výskytu hlodavcov a iných nežiadúcich vplyvov. Na Slovensku vyhodíme ročne 
množstvo odpadu, ktoré by pokrylo vyše 2 000 hektárov do výšky 1 m. 
 
Vplyv na ľudské zdravie 
Rôzne štúdie zdravotníckych organizácií poukazujú nato, že u ľudí žijúcich blízko skládok, kde uniká plyn, sa 
zvyšuje pravdepodobnosť rakoviny močového mechúra, a leukémie, rakoviny žalúdka, pečene, prostaty a pľúc 
u mužov a rakoviny žalúdka a maternice u žien. Najbežnejšie uvádzaný zdravotný dôsledok života v blízkosti 
skládok odpadov je nízka pôrodná hmotnosť a malá veľkosť u detí a vrodené poruchy.  
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ALGORITMIZÁCIA OBJEKTIVIZÁCIE HLUKU V PRACOVNOM PROSTREDÍ  
 
MONIKA BIĽOVÁ – ERVIN LUMNITZER  
 
ALGORITHMIZATION OF NOISE OBJECTIVIZATION IN WORKING ENVIRONMENT  
 
 
ABSTRAKT  
Trvalá  udržateľnosti v oblasti kvality životného a pracovného prostredia je úlohou, s ktorou sa musia vyrovnať 
výrobné podniky a spoločnosti.  Hluk je výrazným fyzikálnym  faktorom prostredia vplývajúcim na človeka. Je 
nevyhnutné zamerať sa na identifikáciu zdrojov hluku a tiež je potrebné vypracovať taký mechanizmus 
posudzovania hlučnosti, ktorý by okrem jednoduchého porovnania s prípustnými hodnotami umožňoval aj 
identifikáciu problémových prvkov v pracovnom prostredí. Takýto prístup pri koncipovaní hodnotiacich metodík 
umožní zvyšovať kvalitu pracovného prostredia. 
Kľúčové slová: legislatíva, hluk, algoritmus,  pracovné prostredie  
 
ABSTRACT 
Sustainable development of environment is a task, which must be accepted by manufacturing corporations. Noise 
is one of the factors, which has strong influence on the people. Therefore it is necessary to concentrate on 
identification of the noise sources and it is inevitable to work out a mechanism of noise level evaluation, which 
would enable simple comparison with limits and also identification of most critical elements at working 
environment. This approach in drafting of valuation methodology allows increasing quality of working 
environment. 
Key words: legislation, noise, algorithm,  working environment  
 
 
ÚVOD 
 
Kvalita života v súčasnosti prestáva byť prázdnou frázou, ale dostáva sa do reálneho života každého z nás. 
V oblasti ochrany pred hlukom nastal na Slovensku v posledných rokoch výrazný zlom. Do slovenskej 
legislatívy bola aproximovaná Smernica 2002/49/EC Európskeho parlamentu a rady z 25. júna 2002 týkajúca sa 
posudzovania a riadenia environmentálneho hluku. Bola prijatá nová legislatíva o ochrane pred hlukom 
a vibráciami ako v pracovnom tak i životnom prostredí. Zámerom predkladaného príspevku je prezentácia 
autormi vyvinutého algoritmu, ktorý meranie a hodnotenie hluku posúva na novú, kvalitatívne vyššiu úroveň. 
 
LEGISLATÍVNY RÁMEC  
 
Metodika hodnotenia hluku v pracovnom prostredí je založená na legislatíve, platnej v oblasti merania 
a hodnotenia hluku v pracovnom prostredí, hlavne na Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z.z., 
o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou hluku. Z uvedeného nariadenia vlády možno uviesť nasledovné skutočnosti: 

1. Metódy a prístroje používané na meranie a hodnotenie hluku je potrebné prispôsobiť prevažujúcim 
podmienkam na pracovisku, najmä charakteru hluku, dĺžky expozície, faktorov práce a pracovného 
prostredia a charakteristík meracieho prístroja. 

2. Výber vzoriek musí byť reprezentatívny, aby výsledok merania charakterizoval osobnú expozíciu 
zamestnanca. 

3. Výsledky merania sa doplnia údajom o neistote merania. 
4. Namerané hodnoty určujúcich veličín alebo hodnoty odvodené z nameraných hodnôt musia umožniť 

zistenie, či sa prekročili limitné hodnoty.  
5. Referenčný časový interval pre pracovné prostredie je časový interval, vzhľadom na ktorý sa hodnotí 

príslušná fyzikálna veličina. Referenčný časový interval pre pracovnú zmenu je 8 hodín. V odôvodnených 
prípadoch sa použije iná dĺžka referenčného intervalu.  

6. Posudzovaná hodnota je hodnota, ktorá sa porovnáva s prípustnou hodnotou. Je to nameraná hodnota 
určujúcej veličiny zväčšená o neistotu merania alebo predpokladaná hodnota určujúcej veličiny upravená 
korekciami a stanovená vzhľadom na referenčný časový interval.  

7. Prípustné hodnoty určujúcich veličín sú dohodnuté limity, ktorých neprekračovanie sa považuje za 
dostatočné zabezpečenie ochrany verejného zdravia.  
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8. Akčná hodnota hluku pre pracovné prostredie je hodnota určujúcej veličiny hluku, pri ktorej prekročení sa 
vykonávajú opatrenia na zníženie hluku.  

9. Limitná hodnota hluku je hodnota určujúcej veličiny, ktorá nemôže byť u zamestnanca prekročená ani s 
použitím, ani bez použitia chráničov sluchu. [5] 

 
OBJEKTIVIZÁCIA HLUKU 
 

Cieľom objektivizácie akustických pomerov v pracovnom prostredí je použiť všetky metódy, ktoré 
umožnia s primeranou presnosťou vypracovať protokol pre posúdenie existujúcej akustickej situácie v rozsahu 
platnej legislatívy v SR, použiteľný pre širšie posúdenie existujúceho stavu a odhalenie kritických miest 
v reťazci zdroj – cesta prenosu – prijímateľ.  

Pri hodnotení je potrebné posudzovať hodnotiacu veličinu LR  a porovnať ju s: 
• limitnou hodnotou (LAEX,8h,L),  
• limitnou hodnotou vrcholovej hladiny akustického tlaku (LCPk,L),  
• hornou akčnou hodnota normalizovanej hladiny hlukovej expozície a  vrcholovou hladiny 

akustického tlaku (LAEX,8h,HA, LCPk,HA),  
• dolnou akčnou hodnotou hladiny hlukovej expozície a vrcholovou hladinou akustického tlaku 

(LAEX,8h,DA, LCPk,DA) 
• akčnou hodnotou pre danú skupinu prác (LAEX,8h,SP).  

Hodnotiacu veličinu (napr. posudzovanú hodnotu normalizovanej hladiny hlukovej expozície LAEX,8h,MB1,R) 
vypočítame ako súčet nameranej alebo vypočítanej veličiny (napr. hladiny hlukovej expozície LAEX,8h, MB1), 
rozšírenej o štandardnú neistotu merania U a o korekcie na tónový KT alebo impulzový KI zvuk. Posudzovanú 
veličinu stanovíme na základe vzťahu:   

 
(1) 

 
kde: 

LAEX,8h,MB1,R - posudzovaná veličina, 
LAEX,8h,MB1 - normalizovaná hladina hlukovej expozície, 
KT - korekcia na tónový zvuk, 
KI - korekcia na impulzový zvuk, 
U - rozšírená neistota merania. 

 
O prekročení alebo neprekročení prípustnej hodnoty sa rozhoduje podľa toho, ktorá v  uvedených hodnôt (tab. č. 
1) je prekročená. Výsledné konštatovanie o prekročení, poprípade dodržaní limitov prípustných hodnôt hluku sa 
vykoná na základe komplexného technického posúdenia problematiky, ktoré akustik zakladá na skúsenostiach 
získaných priamo v hodnotenom prostredí. Ako pomôcky pri rozhodovaní je potrebné použiť nasledovné 
parametre: 

• hladiny hluku na meracích bodoch, 
• výskyt hluku tónového charakteru, 
• výskyt hluku impulzového charakteru, 
• podmienky šírenia akustickej energie, 
• vplyv hluku pozadia. 

 
Tab. 1 - Limitné  a akčné hodnoty hluku v zmysle NV SR č.115/2006 Z.z. [5] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limitné  a akčné hodnoty hluku v zmysle platnej legislatívy [dB] 

Limitná hodnota normalizovanej hladiny hlukovej expozície LAEX,8h,L  87 

Limitná hodnota vrcholovej hladiny akustického tlaku LCPk,L  140 

Horná akčná hodnota normalizovanej hladiny hlukovej expozície LAEX,8h,HA  85 

Horná akčná hodnota vrcholovej hladiny akustického tlaku LCPk,HA  137 
Dolná akčná hodnota normalizovanej hladiny hlukovej expozície LAEX,8h,DA  80 

Dolná akčná hodnota vrcholovej hladiny akustického tlaku LCPk,DA  135 

Akčná hodnota normalizovanej hladiny A zvuku pre skupiny prác I. II. III. IV.,  LAEX,8h,SP [dB] 40 50 65 80 

UKKLL ITMBhAEXRMBhAEX ++= ),max(1,8,,1,8,
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ALGORITMUS OBJEKTIVIZÁCIE HLUKU V PRACOVNOM PROSTREDÍ 
 
Navrhnutý algoritmus si kladie za cieľ v čo najväčšej miere eliminovať možné chyby a nedostatky pri meraní 
a hodnotení hluku. Algoritmus musí: 

• Vyhovovať platnej legislatíve v oblasti posudzovania hluku. 
• Umožniť dosiahnuť čo najväčšiu objektivitu pri posudzovaní zdrojov hluku. 
• Byť použiteľný pre rôzne pracovné prostredia. 
• Poskytnúť zamestnávateľovi identifikáciu kritických miest. 
• Jednoznačne identifikovať vyhovujúce a nevyhovujúce pracovné miesta. 
• Minimalizovať náklady na meranie a hodnotenie hluku. 
• Zefektívniť proces posudzovania. 

V nasledujúcich vývojových diagramoch sú prezentované základné prístupy pre algoritmizáciu navrhovanej 
metodiky. Sú v nich zahrnuté nasledovné algoritmy: 

• algoritmus pre hodnotenie expozície pracovníkov v pracovnom prostredí (obr. 1), 
• algoritmus pre hodnotenie limitných a akčných hodnôt expozície hluku v pracovnom prostredí (obr. 

2). 
Vytvorené vývojové diagramy transformujú výsledky teoretických návrhov do podoby, umožňujúcej 
automatizáciu hodnotiaceho procesu. Ďalším krokom by bolo spracovanie softvérového produktu pre hodnotenie 
akustickej kvality pracovného prostredia a identifikáciu problematických miest. 
 
Popis k obr. 1: 
LAfeqi  - ekvivalentná hladina A akustického tlaku v i-tom frekvenčnom pásme, [dB]. 
i  - číslo tretinooktávového pásma (max 31). 
K  - korekcia na tónový alebo impulzový hluk, [dB]. 
KT    - korekcia na tónový hluk, [dB]. 
KI  - korekcia na impulzový hluk, [dB]. 
LAeq,MB1  - ekvivalentná hladina A zvuku v meracom bode MB1, [dB]. 
LAIeq,MB1  - ekvivalentná hladina impulzového hluku v meracom bode MB1, [dB]. 
U  - rozšírená neistota, [dB]. 
LRAeq,MB1 - posudzovaná hodnota ekvivalentnej hladiny zvuku v meracom bode MB1, [dB]. 
LAEX,8h,MB1 - normalizovaná hladina hlukovej expozície v meracom bode MB1, [dB]. 
LCpeak,MB1 - vrcholová hladina C akustického tlaku v meracom bode MB1, [dB]. 
LAEX,8h,p   - prípustná hladina hlukovej expozície pre jednotlivé triedy práce. 
Tn  - menovité trvanie pracovnej zmeny, (480 min). 
Te   - doba pobytu na pracovisku, [min]. 
TP   - trieda práce. 
 
Popis k obr. 2: 
LAEX,8h,MB1 - normalizovaná hladina hlukovej expozície v meracom bode MB1, [dB]. 
LAEX,8h,p  - prípustná hladina hlukovej expozície pre jednotlivé triedy prác, [dB]. 
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Obr. 1 -   Algoritmus hodnotenia expozície pracovníkov v pracovnom prostredí  
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Obr. 2 -   Algoritmus objektivizácie expozície hluku v pracovnom prostredí  
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ZÁVER 
 
Trvalo udržateľnosť je dnes frekventovaným pojmom v oblasti životného prostredia. Príspevok prispieva 
k snahám, ktoré túto trvalú udržateľnosť umožňujú. Hoci hluk je len jedným z mnohých parametrov životného 
prostredia, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť, je to práve hluk, ktorý je v súčasnosti stredobodom 
pozornosti odborníkov z oblasti ochrany životného prostredia. Svedčia o tom mnohé legislatívne materiály, 
technické normy a novovyvíjané metodiky, ktorých cieľom je maximálna ochrana človeka pred nadmernou 
expozíciou človeka. 
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VYUŽITIE GIS PRI MONITOROVANÍ PREJAVOV BANSKEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE V DOBÝVACOM PRIESTORE BANKOV - KOŠICE 
 
PETER BLIŠŤAN  
 
USING GIS FOR MONITORING OF DISPLAYS MINING ACTIVITIES ON THE 
ENVIRONMENT IN MINING AREA BANKOV - KOŠICE 
  
 
ABSTRAKT  
Ložisko Bankov - Košice je významné slovenské ložisko magnezitu ale jeho potenciál je v súčasnosti 
nevyužívaný. Perspektívne sa v tejto lokalite uvažuje s obnovením ťažby alebo a postupnou likvidáciou banských 
diel a povrchových ťažobných objektov. Pre hodnotenie environmentálnych vplyvov likvidácie bane je dôležitý 
systematický monitoring a následné hodnotenie vplyvov znečistenia na životné prostredie. Ideálnym riešením je 
vytvorenie geografického informačného systému (GIS), slúžiaceho na monitorovanie a následne aj posudzovanie 
vplyvov banskej činnosti na životné prostredie. 
Kľúčové slová: geografický informačný systém, Bankov – Košice, baníctvo, životné prostredie, bezpečnosť.  
 
ABSTRACT  
Deposit Bankov - Košice is a important Slovak magnesite deposit but its potential is presently unused. 
Perspective in this area is considered the renewal of a mining or phasing out the mining workings and surface 
mining sites. For an environmental impact assessment of mine liquidation is an important systematic monitoring 
and subsequent evaluation of the impact of pollution on the environment. The ideal solution is to create a 
geographic information system (GIS), for monitoring and subsequently assessment of the impact of mining 
activities on the environment. 
Key words: geographic information system, Bankov – Košice, mining, environment, safety. 
 
 
ÚVOD 
 
Slovenské baníctvo je aj vzhľadom na globálnu ekonomickú krízu vo fáze útlmu a tak prichádza čas 
na zhodnotenie dlhodobých vplyvov banskej činnosti na životné prostredie. Rozsiahlou banskou činnosťou bol 
do istej miery ovplyvňovaný aj ekosystém v oblasti Košíc. Napriek tomu, že sa v Košiciach nachádza významné 
slovenské ložisko magnezitu, je jeho surovinový potenciál v súčasnosti nevyužívaný. Perspektívne sa v tejto 
lokalite uvažuje s dvomi variantmi, a to obnovenie ťažby alebo postupná likvidácia podzemných priestorov 
a povrchových ťažobných objektov. Pre prognózovanie environmentálnych vplyvov likvidácie bane v Košiciach 
má svoj osobitný význam aj systematický monitoring a následné hodnotenie vplyvov znečistenia na životné 
prostredie v tomto regióne. Ideálnym riešením je vytvorenie geografického informačného systému (GIS), 
slúžiaceho v prvom rade na monitorovanie a následne aj posudzovanie vplyvov potenciálnych zdrojov 
znečistenia na životné prostredie. 
 
1. DEFINÍCIA GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV A ICH POSTAVENIE 
V BANÍCTVE A GEOLÓGII 
 
Vzhľadom na existenciu viacerých rozdielnych prístupov chápania GIS je definovanie geografického 
informačného systému pomerne náročné. Stanovenie predmetu záujmu je hlavným dôvodom ťažkosti priameho 
definovania GIS. Jedna skupina odborníkov vidí jadro záujmu GIS v hardwarových a softwarových zložkách, 
ďalšia skupina dáva dôraz na spracovanie dát, prípadne na aplikačnú časť systému. Ďalším problémom definície 
je neprehľadnosť vzájomných vzťahov s inými, najmä počítačovo orientovanými systémami [1].  
Všeobecne platná a využiteľná je aj definícia GIS spoločnosťou ESRI, ktorá GIS definuje nasledovne: „GIS - je 
to organizovaný súbor počítačového hardwaru, softwaru a geografických údajov (bázy dát) navrhnutý 
na efektívne získavanie, ukladanie, upravovanie, analyzovanie a zobrazovanie všetkých foriem geografických 
informácií“.  
Geoinformačné systémy teda vo všeobecnosti chápeme ako informačné systémy slúžiace na efektívne ukladanie, 
aktualizáciu, manipuláciu, analýzu, modelovanie a prezentáciu geograficky orientovaných informácií. GIS je 
efektívne prepojenie rôznych typov grafických údajov (vektorové, rastrové) s vhodne štruktúrovanou databázou. 



   

 

25 
 

GIS používané v baníctve a geológii zahŕňajú v sebe aj počítačové systémy, tzv. expertné systémy, koncipované 
tak aby v ideálnom prípade dospeli k rovnakému záveru ako človek [2]. 
Z uvedeného vyplýva, že použitie GIS pre geologické projekty je veľmi vhodné nielen z hľadiska celej palety 
analýz ktoré GIS-y ponúkajú, ale aj preto, že sú schopne poňať a obhospodarovať značné množstvo rôznorodých 
(textových, číselných, grafických a iných) dát.  
 
2. GIS SYSTÉM PRE MONITOROVANIE STARÝCH BANSKÝCH ZÁŤAŽÍ NA LOŽISKU 
BANKOV - KOŠICE 
 
Ložisko Bankov - Košice je jedným z najväčších ložísk magnezitu na Slovensku ale aj v Európe (obr. 1 a 2). 
Surovina sa na ložisku ťažila spočiatku povrchovým spôsobom a neskôr sa prešlo na banský spôsob, ktorý je 
vzhľadom na súčasné ceny energie a palív značne nákladný. V súčasnosti sa žiaľ toto významné ložisko neťaží 
a to hlavne z ekonomických a technologických dôvodov. 
 

 
Obr. 1. Geografická pozícia záujmovej oblasti. 

 

 
Obr. 2. Ortosnímka záujmového územia s vyznačením hranice dobývacieho priestoru. 

 
Ložisko tvoria dve samostatné telesá - Medvedia a Bankov - Banisko (telesá Bankov a Banisko sa často 
uvádzajú ako jedno ložiskové teleso). Medvedia je kulisovite zasunutá do podložia ložiskového telesa Bankov-
Banisko. Smerný priebeh telies na povrchu je SZ-JV a sklon 40-70o na JZ. 
Teleso Medvedia má na povrchu smernú dĺžku 600 m a mocnosť 200-280 m, celkovú smernú dĺžku 1000 m 
a dĺžku po sklone 1100-1200 m. Tvar telesa komplikuje smerný prešmyk a poklesy smeru S-J. V hlbších 
častiach sa mení smerný priebeh zo smeru SZ-JV v severnej časti na S-J v strednej až SSV-JJZ v južnej časti. 
V juhovýchodnej časti ložiskového územia je malé teleso Rozália. 
Teleso Bankov - Banisko má smernú dĺžku na povrchu 980 m, celkovú dĺžku 1600 až 1800 m a po sklone je 
overené v dĺžke 1400 m. Tvar telesa je veľmi nepravidelný. Okrem smerného prešmyku, ktorý ložiskové teleso 
zdvojuje, je tu rad poklesov posúvajúcich bloky. Jeho maximálna mocnosť je 280 m.  
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Košické magnezitové ložisko je druhým najväčším slovenským ložiskom a jeho overené zásoby do úrovne –150 
m n. m. sú cca 150 mil. t. [3]. 
Prevádzka bane Bankov je viazaná na lokalitu chráneného ložiskového územia (CHLÚ), ktoré sa nachádza na 
území regiónu mesta Košice. Plošný rozsah CHLÚ je 1 791 500m2, a jeho hranica na povrchu je uzavretá 
geometrickým obrazcom so 16 vrcholmi. 
Pre činnosť v CHLÚ, resp. dobývacom priestore (DP) lokality Košice - Bankov (obr. 2) sú stanovené tieto 
podmienky:  

•  Na dotknutom území vymedzenou čiarou medzných uhlov vplyvu po úroveň 300 m n.m. je v CHLÚ 
zakázané zriaďovať stavby a zariadenia mimo účelových a technologických objektov súvisiacich 
s dobývaním. Územie je možné využívať len pre záhradkárske účely. 

• V juhozápadnej časti CHLÚ za čiarou medzných uhlov vplyvu je možné zriaďovať stavby a zariadenia 
nesúvisiace s dobývaním so životnosťou do roku 2100.  

 
V súčasnosti sú známe len sporadické aktivity, zaoberajúce sa systematickým hodnotením vplyvov zdrojov 
znečistenia na životné prostredie, vznikajúcich pri banskej činnosti, resp. po jej ukončení. Systematickým 
monitorovaním je sledovaných len niekoľko zdrojov znečistenia (haldy, banské vody).  
Navrhovaný systém pre ložiskové územie Bankov – Košice vychádza z filozofie databanky bansko-
geologických a environmentálnych dát, čím v sebe združuje obrovský potenciál navonok rôznorodých ale 
v konečnom dôsledku veľmi úzko súvisiacich informácií. Ich analýzou pomocou širokej palety výkonných 
nástrojov GIS (napr. štruktúrované vyhľadávanie a triedenie, priestorové korelácie a sieťové analýzy, priestorové 
modelovanie, diaľkový prieskum Zeme a pod.) sme schopní získať nesmierne množstvo cenných výsledkov, 
ktorých význam dnes často ani nevieme doceniť. Aplikovanie systému v praxi by sa pozitívne odrazilo 
minimálne v troch nasledujúcich oblastiach:  

- geologická prax, 
- monitoring životného prostredia, 
- projektovanie nových geologických prác a posudzovanie ich vplyvov na životné prostredie. 

 
Hlavné výhody systému v oblasti geológie a monitoringu životného prostredia sú stručne charakterizované 
nasledujúcimi bodmi: 

a) Komplexná báza dát  
- zhromaždenie dát o geologickej stavbe ložiska a jeho okolia, 
- zhromaždenie dát o banskej činnosti (predovšetkým mapy banských diel a s tým súvisiace informácie), 
- informácie o stave životného prostredia. 

b) Možnosť spracovania a analýzy geologických dát  
- analýza geologických objektov a javov a ich vzájomných vzťahov (štruktúrna geológia, ložisková geológia, 

hydrogeológia, inžinierska geológia, environmentálna geológia a pod.), 
- analýzy geologických fenoménov a ich vzťah k životnému prostrediu, 

c) Analýza záujmových oblastí z hľadiska prejavov banskej činnosti 
monitoring prejavov banskej činnosti v podzemí a na povrchu a  analýza ich vplyvu na ekosystém Košíc, 
vyhľadávanie, monitorovanie a analýza možných zdrojov znečistenia (využitie napr. diaľkového prieskumu 

Zeme), 
analýza geografických vzťahov vybraných lokalít (sieťové a priestorové analýzy - vzdialenosť lokality 

od urbanistických celkov, environmentálne aspekty a pod.), 
analýza časových vzťahov (vzťah medzi postupom ťažby a stavom poškodenia životného prostredia). 

 
Z environmentálneho hľadiska je monitorovanie a posudzovanie starých banských záťaží veľmi náročnou 
a zodpovednou činnosťou. Medzi najdôležitejšie faktory patrí prognózovanie pohybu podzemnej vody vo vzťahu 
k atmosférickým zrážkam a následným prítokom vôd do podzemia. Ďalším faktorom je zmena chemizmu 
odtekajúcich banských a podzemných vôd a ich vplyv na ekosystém v podzemí a na povrchu (obsah ropných 
látok a pod.) a v neposlednom rade stabilita vyrúbaných priestorov a prejavy poddolovania na povrchu. 
Pre hodnotenie spomínaných faktorov je potrebné zabezpečiť ich systematický monitoring, to znamená 
pravidelné terénne pozorovania a výstavbu monitorovacích zariadení. Získané údaje potom poslúžia ako vstupné 
dáta pre databázu monitorovacieho GIS systému. 
Projekt monitorovacieho systému by mal byť realizovaný v nasledujúcich etapách: 

a) Návrh systému  
podrobná analýza súčasného stavu, 
definovanie požiadaviek používateľov na funkcie GIS, 
analýza zdrojov dát pre GIS (formáty dát, výmena údajov a pod.), 
väzby na okolie prípadne ostatné IS (napr. kataster nehnuteľností a pod.), 
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definícia dátovej štruktúry systému (úplná špecifikácia sledovaných objektov a ich kategorizácia, definovanie 
atribútov sledovaných objektov - grafických i popisných), 

stanovenie používateľských pracovísk systému, 
určenie metodiky organizačného zabezpečenia prevádzky. 

b) Vývoj a tvorba systému 
• stanovenie technologických postupov zberu a spracovania dát,  
• implementácia štruktúr dátových báz a jadra systému, 
• vytvorenie vstupných a konverzných programov pre zber, spracovanie a aktualizáciu dát, 
• tvorba aplikačného SW, tj. úprava, príp. rozšírenie štandardného softwarového prostredia GIS, 
• fyzické založenie dátovej základne a jej naplnenie pilotnými dátami,  
• implementácia SW systému.  

c) Testovacia prevádzka na vybraných pracoviskách, finalizácia systému.  
 
GIS systém pre ložisko Bankov – Košice je budovaný v prostredí ArcGIS, ktoré patrí v súčasnosti 
k profesionálnym GIS systémom, ponúkajúcim používateľom celý rad nástrojov na spracovanie a analýzu 
vstupných dát (obr. 3), ako aj ich vizualizáciu (obr. 4)  

 

 
Obr. 3. Príklad vyhľadávania základných informácii pripojených ku katastrálnej mape (vyhľadanie informácií 

o vlastníckych vzťahoch – v pozadí letecká snímka banského závodu). 
 

 
Obr. 4. 3D model lomu s pozíciou banských diel pod dnom lomu [4]. 

 

 

ZÁVER 
 

Problematika efektívneho monitorovania stavu životného prostredia dnes núti geológov a environmentalistov 
využívať pri svojej práci stále modernejšie a hlavne výkonnejšie technológie akými sú aj GIS systémy. Do tejto 
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kategórie patrí aj navrhnutý GIS systém pre ložisko Bankov - Košice. Tento systém by mal, predovšetkým 
vďaka širokej palete informácií ktoré je schopný zhromaždiť a následne poskytnúť, zefektívniť prácu 
a rozhodovanie v oblasti ložiskovej a environmentálnej geológie.  
Tento príspevok vznikol za finančnej podpory grantovej agentúry VEGA v rámci riešenia grantových úloh 
č. 1/0693/10 a č. 1/0887/11. 
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VPLYV MNOŽSTVA REGRANULÁTU NA VLASTNOSTI PP 
 
BRANISLAV DULEBA – JÁN DŽUGAN – ĽUDMILA DULEBOVÁ 
 
INFLUENCE OF QUANTITY OF REGRANULATE ON PP PROPERTIES  
 
 
ABSTRAKT  
Príspevok  sa zaoberá  vplyvom pridávaného regranulátu do základného materiálu na zmenu mechanických 
vlastností polymérneho materiálu. Na skúšku bol použitý polymérny materiál PP Hostacom CR 250 F G61330 ( 
plnený 15% minerálneho plniva). Vplyv regranulátu bol zisťovaný skúškou v ťahu pri podmienkach okolia.  
Kľúčové slová: plasty, vstrekovanie plastov, mechanické vlastnosti, ťahová skúška 
 
ABSTRACT 
The paper deals with the influence of added regranulate into basic material on change of some mechanical 
properties of polymeric material. Material  PP Hostacom CR 250 F G61330 (with 15 % mineral filler) was used 
for testing. The mechanical properties were obtained during the tensile test in standard enviroment.  
Key words: plastics, injection moulding, mechanical properties, tensile test 
 
 
ÚVOD 
 

Recyklácia predstavuje postup, pri ktorom dochádza k využitiu energie a materiálovej podstaty výrobku 
po ukončení jeho životnosti. Vzhľadom k tomu, že základ ekonomickej recyklácie je využitie energetického 
potenciálu recyklovaného materiálu, má recyklácia odpadových materiálov tiež značný ekologický význam. [1] 

Recykláciou plastov sa  rozumie opätovné využitie plastov vzniknutých pri výrobnom procese  a 
zostávajúcich po ukončení životnosti výrobkov z plastov. Pri recyklácii plastov sa využíva buď samotný materiál 
alebo energia, v ňom obsiahnutá. Pri výrobe výrobkov vzniká technologický odpad, čo môžu byť napríklad 
chybová výlisky, zbytky vtokových systémov pri vstrekovaní, odrezky. Materiálová recyklácia sa vo výrobe 
používa pomerne často, hlavne pri výrobe malých výliskov, kde je technologický odpad značný.[2] [3] Schéma 
recyklačného cyklu je na obr. 1. 

 

Obr. 1  Schéma recyklačného cyklu [4] 
 

Hlavným účelom primárnej recyklácie je spracovanie technologického odpadu. Primárnou recykláciou sa 
získava čistý regranulát, ktorý sa spracováva priamo u výrobcu a je používaný na ten istý účel ako pôvodný 
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materiál. Použitie rerganulátu je obmedzené,  a preto sa používa ako zmes s pôvodným materiálom. Spôsobom 
priamej recyklácie sa dlhodobo spracováva cca 90% technologických odpadov. [5], [6].  
 
2. EXPERIMENTÁLNE OVERENIE  VLASTNOSTI  PLASTU 

 
Cieľom experimentov bolo porovnanie vplyvu pridávaného regranulátu do čistého granulátu na zmenu 

niektorých mechanických vlastností. Na experiment bol použitý materiál  PP Hostacom CR 250 F G61330 od 
firmy Lyondellbasell. Výber materiálu bol urobený s ohľadom na značné rozšírenia polypropylénových 
materiálov od spomínanej firmy v oblasti automobilového priemyslu. 

Hostacom CR 250 F G61330 je polypropylén s obsahom minerálneho plniva (mastenca) s vysokým 
stupňom odolnosti voči UV žiareniu. Obsah mastenca predstavuje 15% z celkového objemu materiálu. 
Hostacom CR 250 F G61330 sa vyznačuje vysokou tekutosťou a dobrými mechanickými vlastnosti.[7] 

Materiál na výrobu skúšobných telies bol pripravený zmiešavaním granulátu skúšaného materiálu s jeho 
regranulátom. Na prípravu regranulátu zo skúšobného materiálu bol použitý nožový mlyn typu NMO – 200x300. 
Regranulát bol získaný pomletím nepodarkov, vtokových sústav zo skúšaného materiálu, čiže ide o prvotný 
regranulát. Pri zmiešavaní s granulátom tvorí regranulát 0 % - základný materiál, 25%, 50%, 75% a 100%  z 
objemu zmesi určenej na výrobu skúšobných telies. 

Materiál bol  pred výrobou skúšobných telies vstrekovaním sušený pri teplote 80 °C po dobu 2 hodín v 
súlade s podmienkami uvedenými v materiálovom liste.Namiešaný skúšobný materiál je na obr. 2. 

 

 
Obr. 2 Materiál PP na výrobu skúšobných telies 

a) 0% regranulátu b) 25% regranulátu, c) 50% regranulátu, d) 75% regranulátu, e) 100% regranulátu 
 

Skúšobné telesá boli vyrobené na vstrekovacom lise typu DEMAG  ERGOtech pro 25 – 80 – obr.3. 
Vstrekovacie parametre pre výrobu skúšobných telies pre skúšku ťahom sú uvedené v tab. 1.  
 

Tab.1  Vstrekovacie parametre na výrobu skúšobných telies - skúška ťahom 

Parametre Hodnoty Jednotky 

Vstrekovací tlak 48 MPa 

Vstrekovacia rýchlosť 7 ccm/s 

Dotlak 255 Bar 

Objem dávky 23 ccm3 

Teploty vo valci 190, 195, 200, 205 °C 

Teplota dýzy 210 °C 
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Obr.3 Vstrekovací lis DEMAG  ERGOtech pro 25 – 80 
 

Obr. 4  Výmenné tvarové dosky formy pre 
výrobu skúšobných telies pre skúšku ťahom 

Skúšobné telesá boli vyrobené vo vstrekovacej forme s výmennými tvarovými doskami na výrobu 
skúšobných telies pre ťahovú skúšku - obr. 4. [8] 

 
Stanovenie ťahových vlastností skúšaného materiálu 

Skúška na stanovenie ťahových vlastností plastov je jedna z najdôležitejších mechanických skúšok. Je 
metódou zisťovania správania sa plastov pri jednoosovom namáhaní za účelom stanovenia základných 
pevnostných charakteristík materiálu. Všeobecné zásady stanovenia ťahových vlastností plastov a plastových 
kompozitov pri definovaných podmienkach uvádza norma STN ISO 527-1: 1996 ( 64 0605). Skúšobné teleso sa 
konštantnou rýchlosťou naťahuje pozdĺž svojej hlavnej osi buď do porušenia, alebo pokiaľ napätie (zaťaženie) 
alebo deformácia (predĺženie) nedosiahne vopred určenú hodnotu. Počas tejto skúšky sa meria zaťaženie 
skúšobného telesa do porušenia a jeho predĺženie. [9] 

Na zistenie vplyvu regranulátu na vlastnosti materiálu sa postupovalo podľa horeuvedenej normy pre 
stanovenie ťahových vlastností  plastov STN EN ISO 527-1,2 (64 0605) a na experimenty boli použité skúšobné 
telesá typu 1A.  

Na meranie hrúbky a šírky skúšobných telies bolo použité digitálne posuvné meradlo Digimatic  Mitutoyo 
série 550 - 223 – 10   s presnosťou 0,01 mm a rozsahom od 0 – 200 mm. Na skúšku bolo z každého materiálu 
použitých po 5 skúšobných vzoriek. Skúška ťahom bola vykonaná na overenom skúšobnom trhacom stroji 
TIRA-test 2300. Rýchlosť chodu priečnika počas statického zaťažovania ťahom až do pretrhnutia skúšobného 
telesa bola 20 mm/min. 
 
Vyhodnotenie výsledkov získaných pri skúške na stanovenie ťahových vlastností plastov 

Grafické znázornenie závislosti vplyvu regranulátu na  medzu pevnosti (σm) je na obr. 5 a pomerného 
predĺženia (εm) je na obr. 6. K úplnému pretrhnutiu došlo pri každom skúšobnom telese. Počas skúšky nedošlo k 
prekĺznutiu ani u jedného skúšobného telesa upnutého v čeľustiach trhacieho stroja. 

 

 
Obr. 5  Medza pevnosti v ťahu skúšaných materiálov s regranulátom 
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Obr. 6  Pomerné predĺženie skúšaných materiálov s regranulátom 

 
Porušenie skúšobných vzoriek a detaily lomových plôch sú na obr. 7 a  obr. 8. Mikroskopická štruktúra 

základného materiálu Hostacom CR 250 F po skúške ťahom je na obr. 9. 
 

  

a) b) 
 

Obr. 7  Detail porušenia skúšobného telesa PP- základný materiál 0% regranulátu 
a – porušenie vzorky, b – detail lomovej plochy 

 

  
a) b) 

 
Obr. 8  Porušenie skúšobného telesa PP – 100 % regranulátu 

a – poručenie vzorky, b – detail lomovej plochy 
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Obr. 9  Štruktúra materiálu Hostacom CR 250 – základný materiál po skúške ťahom 
 
ZÁVER 

Z výsledkov experimentu je evidentné, že pridávanie regranulátu do základného materiálu v rôznom 
percentuálnom zastúpení ovplyvňuje mechanické vlastnosti základného materiálu. 

 
Na základe experimentálnych skúšok sa dospelo k nasledujúcim záverom: 

• Pri ťahovej skúške bola vyhodnocovaná medza pevnosti v ťahu a  pomerné predĺženie.  
• Najvyššiu medzu pevnosti (20 MPa) a zároveň najväčšie pomerné predĺženie (23%) vykazoval 

základný materiál bez pridaného regranulátu. Každý ďalší skúšaný materiál s pridaným množstvom 
regranulátu vykázal nižšiu medzu pevnosti, ako aj nižšie pomerné predĺženie.  

• Medza pevnosti materiálu s 25 % regranulátom  bola o 0,83 MPa nižšia než pri základnom materiáli , čo 
predstavuje zníženie medze pevnosti o 4,2%. Pomerné predĺženie materiálu tohto materiálu sa oproti 
základnému materiálu znížilo o 0,59 %. 

• Medza pevnosti materiálu s 50 % regranulátom  bola o 1,23 MPa nižšia než pri základnom materiáli , čo 
predstavuje zníženie medze pevnosti o 6,2 %. Pomerné predĺženie tohto materiálu sa oproti základnému 
materiálu  znížilo o 5,73 %. 

• Medza pevnosti materiálu  so 75 % regranulátom  bola o 1,83 MPa nižšia než pri základnom materiáli , 
čo predstavuje zníženie medze pevnosti o 9 %. Pomerné predĺženie tohto materiálu sa oproti 
základnému materiálu znížilo o 5,82 %. 

• Medza pevnosti materiálu so 100 % regranulátom  bola o 2,13 MPa nižšia než pri základnom materiáli, 
čo je zníženie medze pevnosti o 11 %. Pomerné predĺženie materiálu so 100 % regranulátom  sa oproti 
základnému materiálu znížilo o 7 %. 

Hodnoty medze pevnosti a pomerného predĺženia  klesali so zvyšujúcim sa množstvom regranulátu v materiáli.  
 

Požiadavky, ktoré sú kladené na výrobky z plastov  je možné splniť len pri dobrej znalosti ich 
mechanických, fyzikálnych, elektrických, chemických, optických  a biologických vlastností. Anizotropia 
mechanických a fyzikálnych vlastností výliskov z vystužených plastov je podstatne väčšia ako u nevystužených. 
Prítomnosť rôznych prímesí v základnom materiáli, napr. sklenených vlákien niekedy môže celkom zmeniť 
závislosti, ktoré platia pre nevystužené plasty. 
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HODNOTENIE VLASTNOSTI KOMPOZITU PA6 VO VYBRANÝCH DEGRADAČNÝCH 
PROSTREDIACH 
 
ĽUDMILA DULEBOVÁ – ZDENKA DŽOGANOVÁ- BRANISLAV DULEBA  
 
EVALUATION OF COMPOSITE PA6 PROPERTIES IN SELECTED DEGRADATION 
ENVIRONMENTS 
 
 
ABSTRAKT 
Príspevok pojednáva o hodnotení vlastností a porušení materiálu PA 6 vo vybraných degradačných 
prostrediach. Na skúšanie bol použitý kompozitný materiál s plnivom používaný v automobilovom priemysle. 
Pevnosť v ťahu a pomerné predĺženie boli vyhodnotené  ťahovou skúškou v jednotlivých prostrediach. Materiál 
bol skúšaný v štandardnom (pracovnom) prostredí, po degradácii v prostredí s UV žiarením, pri nízkych 
teplotách ako aj  vonkajšom klimatickom prostredí.  
Kľúčové slová: plasty, kompozit, degradačné prostredia, ťahová skúška 
 
ABSTRACT 
The contribution deals with the examination of plastic material properties in degradation environment. This 
composite material is often used in automotive industry. There were made tensile tests in the environmental 
surroundings, the UV radiation test, test at low temperatures, test in standard environment and test in external 
climatic environment. There were used composited materials PA with glass fibres.  
Key words: plastics, composite, environment degradation, tensile test 
 
 

ÚVOD 

V súčasnej dobe rozvoja techniky sa čoraz naliehavejšie vyžadujú konštrukčné riešenia smerujúce k úspore 
materiálov a energií pri súčasnom znižovaní  hmotnosti a zvyšovaní úžitkových parametrov hotových výrobkov. 
Stále väčšie uplatnenie v rôznych oblastiach nachádzajú nekovové materiály, najmä  plasty pre ich špecifické 
vlastnosti. Plasty ako také sa v súčasnosti dostávajú do všetkých odvetví nášho priemyslu, využívajú sa 
v potravinárskom priemysle, v strojárstve, v stavebníctve, v zdravotníctve, v automobilovom priemysle, ale aj 
v elektrotechnickom priemysle.  
Hlavnou príčinou veľkého záujmu o aplikáciu plastov je poznanie ich priaznivých vlastností. Sú to materiály 
s dobrými vlastnosťami všestranného použitia a sú hlavne cenovo dostupné. Svojimi vyhovujúcimi vlastnosťami 
plne nahradili v niektorých oblastiach použitia tradičné materiály. Výhodou plastov je, že  predovšetkým majú 
nižšiu hmotnosť, pomerne nízku cenu, nízke energetické vstupy, nízke spracovateľské teploty, farebnosť, 
ohybnosť, pružnosť, mäkkosť, dokonalú tvarovateľnosť výrobkov, sú pevné, za tepla dobre tvarovateľné, majú 
malú hustotu a sú dobrými izolátormi elektrického prúdu a tepla.  
Využitie plastov v rôznych priemyselných odvetvia je prínosom z hľadiska energetického (šetria energetické 
zdroje a tiež znižujú množstvo exhalátov) a ekonomického (šetria surovinové zdroje), ale pritom nemožno 
zabúdať na fakt, že aj polymérne materiály degradujú. Mnohé z nich pri degradačných procesoch uvoľňujú 
nízkomolekulové zlúčeniny, ktoré môžu byť škodlivé zdraviu, ohrozujúce životné prostredie alebo dokonca 
i toxické. Avšak nielen tieto vlastnosti ohrozujú životné prostredie. Vývoj smeruje k výrobe stabilných plastov 
a tieto nestrácajú túto stabilitu ani po opotrebení alebo životnosti výrobku, kedy sa stávajú odpadom, ktorý sa  
umiestňuje na skládkach, zaberá obrovský objem, čím sa stáva nebezpečný. Je preto dôležité poznať vlastnosti 
plastov v rôznych degradačných prostrediach či dochádza k ich podstatnej zmene a tým zabrániť hromadeniu 
plastového odpadu a šetriť tak životné prostredie. [1]  
Požiadavky kladené na výrobky z plastov je možné splniť len pri dobrej znalosti ich mechanických, fyzikálnych, 
elektrických, chemických, optických a biologických vlastností. Veľký záujem na celom svete je vylepšovať 
priaznivé mechanické a fyzikálne vlastnosti plastov pridávaním rôznych prísad a plnív, aby daný materiál spĺňal 
všetky požiadavky, ktoré sú na neho kladené. Napriek všetkým svojím výhodám, aj plasty sa s časom neustále 
menia, dozrievajú, starnú rovnako ako živé organizmy. Tieto zmeny sa často označujú ako starnutie, degradácia, 
znehodnocovanie, korózia alebo porušovanie. 
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Starnutie ( degradácia) plastov 
 
Starnutie plastov môžeme definovať ako súbor chemických a fyzikálnych procesov, prebiehajúcich v plastoch 
a vedúcich postupne k nevratným zmenám ich vlastností. Základné delenie  starnutia je na  prirodzené 
a porovnateľnou alternatívou prirodzeného starnutia je starnutie umelé. [2,3] 
Pod pojmom prirodzené starnutie rozumieme pomalú prebiehajúci zmenu vlastností plastov pôsobením svetla, 
vzduchu, oxidu uhličitého a vody. Tieto zmeny najprv obmedzujú a nakoniec celkom znemožňujú ďalšie 
použitie výrobku. U väčšiny plastických hmôt sa starnutie prejavuje zožltnutím a skrehnutím. Príčinou 
zhoršovania vlastností plastických hmôt a skracovania ich životnosti sú jednak fyzikálne, fyzikálno-chemické 
a chemické účinky prostredia, jednak biologická degradácia polymérov. Umelé starnutie je starnutie plastov 
v umelo vytvorených podmienkach, v našom prípade, keďže skúmame vybrané druhy plastov používaných 
v elektrotechnickom priemysle, je to vystavenie UV žiareniu v komore. 
Starnutie plastov je súhrn nezvratných zmien vlastností plastu, ku ktorým dochádza pôsobením svetla, slnka, 
vonkajšieho ovzdušia, kyslíka, žiarenia a tepla. Často pôsobí viacero činiteľov súčasne a tým je celkový účinok 
starnutia prenikavejší. Starnutie sa prejavuje trvalými zmenami niektorých vlastností, hlavne stratou ťažnosti, 
rázovej húževnatosti, niekedy taktiež znížením pevnosti ako aj úbytkom hmoty polyméru. [4] V tab. 1 sú 
uvedené základné definície pojmov v oblasti starnutia plastov. 
 

Tab. 1 - Vybrané definície pojmov v oblasti starnutia plastov [3] 
Prirodzené starnutie Starnutie plastov účinkom prostredia pri skladovaní, alebo 

používaní. 
Umelé starnutie Starnutie plastov v umelo vytvorených podmienkach. 

Klimatické starnutie Starnutie plastov účinkom klimatických podmienok daného 
zemského pásma.  

Odolnosť plastov Schopnosť plastov uchovávať si v určitom rozsahu vlastnosti pri 
pôsobení prostredia. 

Biologické starnutie Starnutie plastov účinkom činnosti živých organizmov, ktoré sú 
s nimi v kontakte. 

Mechanické starnutie Starnutie plastov účinkom dlhodobého statického alebo 
dynamického zaťaženia. 

Tepelné starnutie Starnutie plastov účinkom tepla bez prístupu tepla. 

Termooxidačné starnutie Starnutie plastov účinkom tepla za prítomnosti kyslíka. 

Oxidačné starnutie Starnutie plastov účinkom kyslíka. 

Ozónové starnutie Starnutie plastov účinkom ozónu. 

Svetelné starnutie Starnutie plastov účinkom viditeľnej a ultrafialovej časti 
svetelného spektra. 

Fotooxidačné starnutie Starnutie plastov účinkom viditeľnej a ultrafialovej časti 
svetelného spektra v prítomnosti kyslíka. 

Chemické starnutie Starnutie plastov účinkom chemicky agresívnych látok. 

 
 
Skúšanie plastov 
 
K vlastnému hodnoteniu slúžia skúšobné metódy, z ktorých prevažná časť je normalizovaná. Ku skúšaniu podľa 
príslušných noriem sa spravidla používajú skúšobné telesá a nie priamo výrobky. Skúšobné telesá majú 
predpísaný tvar a rozmery a získané výsledky z ich skúmania nie je možné automaticky prenášať len 
prepočítaním na iné rozmerovo a tvarovo odlišné výrobky. Každý prípad sa preto posudzuje zvlášť a výsledky 
skúšok sa overujú funkčným overením prototypov a nultej série.  
Z noriem a  prospektových materiálov výrobcov možno najčastejšie získať informácie o mechanických 
vlastnostiach plastov, na zistenie ktorých sa používajú mechanické skúšky, ktorých jedna zo základných skúšok 
bola použitá aj v experimentálnej časti príspevku. 
Na zistenie mechanických vlastností na skúšaných materiáloch bola urobená skúška na zistenie ťahových 
vlastností plastov v prostrediach, a to: UV žiarenie, pracovné prostredie, prírodné klimatické podmienky 
a expozícia skúšobných telies pri nízkych teplotách, t.j. v mraze. 
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EXPERIMENTÁLNA ČASŤ A DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 
Výber materiálu bol zameraný na termoplasty, ktoré majú široké uplatnenie predovšetkým v automobilovom 
priemysle. Pri experimente bol použitý materiál  polyamid Slovamid 6 GF 30. 

 
Charakteristika skúšaného materiálu: 

� Slovamid 6 GF 30 je polyamid 6 (PA6) chemicky vystužený 30% skleného vlákna, určený pre 
spracovanie vstrekovaním. Používa sa pre výlisky s vysokou pevnosťou a húževnatosťou 
v automobilovom, elektrotechnickom, strojárenskom a spotrebnom priemysle. 

 
Skúšobné telesá boli vyrobené podľa platných noriem technológiou vstrekovania na Katedre technológií 
a materiálov Strojníckej fakulty, Technickej Univerzity v Košiciach technológiou vstrekovania. 
Sušenie materiálov na experimenty bolo v súlade s podmienkami uvedenými v materiálových listoch skúšaných 
materiálov. 
Na vylisovaných vzorkách bola urobená skúška ťahom podľa normy ISO 527-1. [5] Táto metóda sa používa na 
vyhodnocovanie správania sa skúšobných telies pri skúške ťahom a na stanovenie medze pevnosti v ťahu, 
modulu pružnosti v ťahu a ďalších veličín zo vzťahu napätie - deformácia pri definovaných podmienkach – 
obr.2.  

 
 

Obr.2- Ťahová skúška a jej priebeh  
 

Ťahová skúška bola vykonaná na trhacom stroji TIRAtest 2300. Je to mikroprocesorom riadený trhací stroj na 
skúšku pevnosti a zariadenie má certifikát o overení pre skúšky pevnosti kovov a plastov. Skúšobná rýchlosť 
bola 10 mm.min-1. Z každého druhu materiálu bolo odskúšaných podľa normy po päť kusov skúšobných vzoriek 
v každom prostredí.  Trhací stroj TIRA-test 2300 a upnutá vzorka do čeľustí trhacieho stroja sú na obr. 3. 

      
 

Obr. 3 - Trhací stroj TIRA-test 2300 a upnutá vzorka do čeľustí trhacieho stroja 
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Skúšané materiály boli vystavené UV žiareniu podľa normy ISO 4892, ktorá špecifikuje metódy na 
vystavovanie vzoriek účinkom rozličných typov fluorescenčných UV lámp. [6] Všeobecné pokyny sú v norme 
ISO 4892-129. Fluorescenčná UV lampa je lampa, ktorej sálavé vyžarovanie v ultrafialovej oblasti spektra, t. j. 
pod 400 nm, predstavuje najmenej 80 % celkového svetelného žiarenia. Skúška bola urobená v UV komore -  
obr.4 pri dobe expozície  28 dní pri 12 hodinových cykloch. 

 

  
 

Obr.4 - Zariadenie na skúšku starnutia – fluorescenčná UV lampa 
 
Odolnosť klimatická, biologická, tepelná, termooxidačná, svetelná je schopnosť plastov odolávať jednotlivým 
druhom starnutia - STN 640770. Skúšobné vzorky pre zistenie mechanických vlastností vybraných materiálov 
boli upevnené na stojane a vystavené po dobu 3 mesiacov prírodným (vonkajším) klimatickým podmienkam.  
Expozícia  skúšaných vzoriek v mraze bola uskutočnená modifikovanou skúškou. Skúšobné vzorky boli 
umiestnené v mraziacom boxe, teplota expozície skúšobných telies bola zvolená vzhľadom na mínusové teploty 
v miernom podnebnom pásme a to -20°C.  Teplota bola kontrolovaná teplomerom typu TESTO 845, s rozsahom 
teplôt  -20°C až 500°C. Doba expozície skúšobných vzoriek bola 28 dní. 
 
Vyhodnotenie nameraných výsledkov získaných pri ťahovej skúške  
Na obr. 5 a obr.6 sú graficky spracované priemerné hodnoty nameraných hodnôt  pevnosti v ťahu σM 
a priemerné hodnoty pomerného predĺženia εM skúšaných materiálov v pracovnom  prostredí, po degradácií 
v UV komore, v mraze a v prírodnom klimatickom prostredí.  
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Obr. 5 -  Pevnosť v ťahu materiálu Slovamid 6 GF 30 v závislosti na degradačných prostrediach 

 

C- pracovné prostredie, M- mráz, UV- komora, P- prírodné klimatické 
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Obr.6 - Pomerné predĺženie  materiálu Slovamid 6 GF 30 v závislosti na degradačných prostrediach 
 

Podľa obr. 5 priemerná nameraná hodnota pevnosti v ťahu materiálu v pracovnom prostredí  je 111 MPa, k tejto 
hodnote sa porovnávali získané hodnoty z ďalších degradačných prostredí. Po degradácii v mraze je zmena 
hodnoty pevnosti v ťahu minimálna, avšak o 23 MPa (23,73%) je znížená po degradácii v prírodnom 
klimatickom prostredí. Hodnota pomerného predlženia skúšaného materiálu sa menila minimálne, teda ide 
o zanedbateľné hodnoty. 
Na obr.8 a obr.9 sú uvedené porušenia a detaily porušenia skúšobných vzoriek po ťahovej skúške. Snímky boli 
urobené mikroskopom USB DIGITAL MICROSCOPE,  zväčšenie 200x. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

porušená  vzorka                    detail porušenia 
Obr. 9 - Porušenie skúšobných vzoriek po skúške ťahom - materiál Slovamid 6 GF 

 
ZÁVER 
 
Vzhľadom k rýchlo sa rozvíjajúcemu automobilovému priemyslu a k čoraz viac rozšírenej aplikácii plastov 
v tejto oblasti priemyslu bol aj výber na skúšanie materiálov orientovaný na plasty využívané práve 
v automobiloch. Keďže čisté plasty sa prakticky v tejto sfére používajú veľmi málo, vybraný bol kompozitný 
materiál, a to  Slovamid 6 – polyamid  plnený 30% sklených vlákien. 
Experimentálnou formou bol zisťovaný a vyhodnotený vplyv degradačného prostredia, a to  pracovného 
prostredia,  prírodne klimatického prostredia, prostredia v UV komore a pri nízkych teplotách  na vybrané 
mechanické vlastnosti materiálov. Pevnosť v ťahu σM a pomerné predĺženie εM boli vyhodnotené  ťahovou 
skúškou. Za etalón boli stanovené hodnoty namerané v pracovnom prostredí, k nim sa porovnávali získané 

 

C- pracovné prostredie, M- mráz, UV- komora, P- prírodné klimatické 
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hodnoty z ďalších degradačných prostredí. Experimentálnou formou sa zistilo, že pevnosť v  ťahu bola najviac 
zvýšená u skúšaného materiálu v prostredí umelého starnutia -  UV komore. Pomerné predĺženie vybrané 
degradačné prostredia ovplyvnili len minimálne.  
Materiály, ktoré boli zvolené na skúšanie vybraných mechanických vlastností sú charakterizované vlastnosťami 
ako sú: tuhosť, pružnosť v ťahu, pevnosť v ohybe, vysokou pevnosťou a húževnatosťou. Pod vplyvom 
degradačných prostredí sa sledované vlastnosti zmenili len minimálne a ich možnosti použitia v spotrebnom 
a v automobilovom  priemysle len málo ovplyvnia ich úžitkovú  hodnotu.  
Experimentálne zistené skutočnosti sa nedajú interpretovať so všeobecnou platnosťou, pretože správanie sa 
plastov je veľmi individuálne, v praxi možno použiť len výsledky odskúšaných plastov. Keďže sa jedná o bežne 
používané materiály v automobilovom priemysle, výsledky týchto experimentov sú prakticky využiteľné. 

 
Poďakovanie 
Tento článok bol vytvorený realizáciou projektu "Technological and design aspects of extrusion and injection 
moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites (PIRSES-GA-2010-269177)“ na základe 
medzinárodného projektu realizovaného v rámci  7. Operačného programu EU, Marie Curie Actions, PEOPLE, 
International Research Staff Exchange Scheme (IRSES). 

 
LITERATÚRA 

[1] GREŠKOVIČ, F., DULEBOVÁ, Ľ., VARGA, J.: Technológie spracovania plastov. Košice: TU, 2010. 
200s. ISBN 978-80-553-0369-7. 

[2] LIPTÁKOVÁ, T. et al : Polymérne technické materiály, Vysokoškolská učebnica pre technické smery,  
       2009. <http://kmi2.uniza.sk/wp-content/uploads/2010/10/polymerne_konstrukcne_materialy.pdf> 

[3] STN 64 0774: 1993, Termíny v oblasti starnutia a stabilizácie. 
[4] STN 64 0770: 1993, Prirodzené a umelé starnutie plastov. 
[5] STN EN ISO 527 – 1,2: Plasty. Stanovenie ťahových vlastnosti. 1977. 
[6] STN EN ISO 4892 – 3 (ISO 4892 – 3: 1994): Plasty. Metódy vystavovania účinkom laboratórnych 

svetelných zdrojov. Časť 3: Fluorescenčné UV lampy. 
 
 
ADRESA AUTOROV: 
Ľudmila DULEBOVÁ, Ing. PhD. TU v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra technológie a materiálov, 
Mäsiarska 74, 042 00 Košice, e-mail: ludmila.dulebova@tuke.sk 
Zdenka DŽOGANOVÁ, Ing. TU v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra environmentalistiky, Park 
Komenského 5, 042 00 Košice, e-mail: zdenka.dzoganova@tuke.sk 
Branislav DULEBA, Ing. TU v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra technológie a materiálov, Mäsiarska 74, 
042 00 Košice, e-mail: branislav.duleba@tuke.sk  
 
 



   

 

41 
 

 
VPLYV EMISIÍ OSOBNÝCH ZÁŽIHOVÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA 
ENVIRONMENT 
 
ZDENKA DŽOGANOVÁ – PETER HERCZNER 
 
INFLUENCE OF EMISSIONS OF PERSONAL GASOLINE VEHICLES ON 
ENVIRONMENT 
 
 
ABSTRAKT  
Príspevok sa zaoberá porovnaním množstva vyprodukovaných emisií vybraných motorových vozidiel s riadeným 
katalyzátorom spaľujúcich benzín pri pravidelnej emisnej kontrole. V príspevku sú tiež charakterizované 
najdôležitejšie emisie najvážnejšie ovplyvňujúce životné prostredie a zdravie človeka. 
Kľúčové slová: emisie, znečisťujúca látka, znečisťovanie ovzdušia 
 
ABSTRACT 
The contribution deals with comparison of emissions of selected motor vehicles burning gasoline-catalyst for 
periodic emission control. The contribution also characterized the most important emissions affecting the 
environment and human health. 
Key words: emissions, pollutant, air pollution 
 
 
ÚVOD 
 
Ovzdušie je jednou z najohrozenejších zložiek prírodného prostredia nakoľko rozvoj dopravy, prudký rast 
výroby energie, stupňujúca ťažba surovín a priemyselná činnosť sa najviac podieľajú na jeho poškodzovaní [1].  
Starostlivosť o životné prostredie má celospoločenský charakter a preto zákonodarcovia prijali potrebné prísne 
predpisy a požiadavky na emisie produkované prevádzkou cestných motorových vozidiel, aby sa zabezpečila 
ochrana životného prostredia. Globálny charakter problémov životného prostredia vedie k tomu, že spoločnosť si 
je vedomá celosvetovej stratégie ich riešenia [2]. 
Každé motorové vozidlo je zdrojom škodlivín uvoľňovaných do ovzdušia, preto všetky vozidlá musia podliehať 
pravidelným emisným kontrolám. Na základe týchto kontrol sa vyhodnotí, či motorové vozidlo je spôsobilé na 
premávku na pozemných komunikáciách z hľadiska životného prostredia. 
 
ZÁKLADNÉ POJMY V OBLASTI ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA 
 
Z hľadiska ohrozovania kvality ovzdušia, ako základnej zložky prírodného prostredia je potrebné rozlišovať dva 
základné pojmy [1]: 
• znečisťovanie ovzdušia - znamená vypúšťanie (vnášanie, emisiu) znečisťujúcich látok do atmosféry. Tieto 

látky buď priamo alebo po chemických zmenách (chemokonverzii), prípadne pri spolupôsobení inej látky 
(synergicky) nepriaznivo ovplyvňujú životné prostredie [3]. 

• znečistenie ovzdušia - znamená prítomnosť (obsah, imisiu) znečisťujúcich látok v ovzduší. Čiže 
znečisťovanie označuje činnosť alebo dej, kým znečistenie určitý stav, ktorý je dôsledkom pôvodného deja. 
Toto znečistenie ovzdušia môže byť [3]: 
• primárne – spôsobené látkami vypustenými do ovzdušia človekom, 
• sekundárne  – ak v ovzduší dochádza za prítomnosti znečisťujúcich látok k mnohým reakciám, 

ktorých výsledkom je znečistenie novej chemickej podstaty (napr. kyslé dažde, smog) [4]. 
Znečisťujúca látka je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať 
škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie. Znečisťujúce látky sa delia na plynné, kvapalné alebo 
tuhé. Úroveň znečistenia ovzdušia je daná koncentráciou znečisťujúcich látok v ovzduší. Tieto sa v ovzduší 
môžu vyskytovať vo forme [4]: 
• emisie – unikanie (vypúšťanie) znečisťujúcich látok z konkrétneho zdroja do ovzdušia, 
• transmisie – prenos znečisťujúcich látok ovzduším (často na veľké vzdialenosti), 
• imisie – látky v prízemnej vrstve atmosféry alebo vylúčené z atmosféry (dopadajúce na zemský povrch), 

ktoré boli premiestnené z miesta na miesto alebo pri prechode atmosférou podliehajú chemickým reakciám 
za vzniku nových škodlivých látok a pôsobia na biosféru, t.j. na životné prostredie, živé organizmy 
a zdravie ľudí – Obr. 1 [4]. 
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Obr. 1 - Formy znečisťujúcich látok v ovzduší [5] 

 
EMISIE Z DOPRAVY 
 
Akákoľvek dopravná premávka spôsobuje zaťažovanie životného prostredia. Chod dopravných prostriedkov na 
dopravných cestách a ich údržba sa rôzne líši svojím dopadom na jednotlivé zložky životného prostredia [6]. 
Existuje viacero škodlivých látok, ktoré sú produkované pri prevádzke motorových vozidiel. Najdôležitejšími sú 
oxidy dusíka, síry, tuhé a organické látky. Všetky sa významnou mierou podieľajú či už na zhoršovaní stavu 
zdravia obyvateľstva alebo na poškodzovaní životného prostredia cestou globálnych klimatických zmien alebo 
kyslými dažďami [7]. 
Oxidy dusíka, označované ako NOX, vznikajú vždy pri zohriatí vzduchu, ktoré nastáva pri spaľovaní palív. Jeho 
množstvo závisí na teplote procesu - čím je teplota vyššia, tým vyššia je tvorba. V motorových vozidlách 
dochádza k tvorbe oxidov dusíka v dôsledku vysokého tlaku a teploty v motore, pri ktorej reaguje dusík 
s kyslíkom. Viac ako 90% oxidov dusíka je emitovaných vo forme oxidu dusného (NO). Vo vzduchu sa však 
tento plyn rýchlo mení na oxid dusičitý (NO2). NO2 sa mení na kyselinu dusičnú, ktorá sa spája so vzdušnou 
vlhkosťou a vedie ku vzniku tzv. kyslých dažďov, ktoré majú negatívny vplyv na organizmy a materiály. 
Množstvo oxidov dusíka nameraných v roku 2009 je znázornené na Obr. 2 [7]. 
 

 

Obr. 2 - Merné územné emisie NOX v roku 2009 v t.km-2 [8] 

 
Oxid uhoľnatý označovaný ako CO, na ktorého emisiách sa doprava podieľa najvýraznejšou mierou, je pre 
ľudský organizmus škodlivý. Oxid uhoľnatý vzniká pri prevádzke motorových vozidiel v dôsledku 
nedokonalého spaľovania, pri ktorom uhlík obsiahnutý v palive len čiastočne oxiduje. Hoci katalyzátory sú 
schopné emisie CO znížiť, ich účinok je malý počas studeného chodu motora a pri nízkych otáčkach. Pri 
dokonalom spaľovaní dochádza v motore k tvorbe oxidu uhličitého, ktorý je najdôležitejší skleníkový plyn 
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spôsobujúci klimatické zmeny. Na Obr. 3 je znázornené množstvo emisií CO namerané na území SR v roku 
2009 [7]. 
 

 

Obr. 3 - Merné územné emisie CO v roku 2009 v t.km-2 [8] 

 
Emisie síry v doprave pochádzajú hlavne zo spaľovania nafty v nákladných vozidlách, traktoroch, lokomotívach, 
stavebných strojoch a lodiach. Cestná doprava sa podieľa síce len 3-6 %-mi na emisiách síry v Európe (veľká 
väčšina emisií stále pochádza zo spaľovania uhlia), avšak dôsledky týchto emisií výrazne ovplyvňujú životné 
prostredie a zdravie ľudí. Množstvo oxidu síričitého (SO2) emitovaného z výfukov motorových vozidiel je rôzne 
v závislosti na použitom palive. Naftové motory produkujú až 6-krát väčšie množstvo týchto emisií ako motory 
benzínové. Síra obsiahnutá v palive sa dostáva do atmosféry vo forme oxidu síričitého, ktorý oxiduje na oxid 
sírový. Doba transformácie závisí od vlhkosti vzduchu a prítomnosti tuhých častíc, urýchľujúcich katalytickú 
oxidáciu. V rozmedzí dvoch až štyroch dní, v suchom a čistom ovzduší, až 10 minút, vo vlhkom a zaprášenom 
ovzduší, prebehne oxidácia viac než polovice SO2. Oxidáciu SO2 na SO3 podporuje ultrafialové žiarenie. SO3 
veľmi rýchlo reaguje s H2O na H2SO4 vo forme kyslého dažďa. SO2 sa môže chemickými zmenami v atmosfére 
pretransformovať aj na aerosólové častice síranu SO4 

-2 [7], [9]. 
 

 

Obr. 4 - Merné územné emisie SO2 v roku 2009 v t.km-2 [8] 

 
Pojem tuhé častice sa vzťahuje na emisie širokého rozsahu vetrom unášaných častíc od prachových častíc až po 
najmenšie a takmer neviditeľné častice s veľkosťou 0,1 až 10 µm. Tuhé častice, ktoré predstavujú zmes látok 
pozostávajúcu z uhlíka, prachu a aerosólov, vznikajú v doprave hlavne pri spaľovaní nafty. Je zaujímavé, že až 
donedávna sa pokladala nafta za čistejšie palivo ako benzín, nakoľko pri jej spaľovaní dochádza k nižším 
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emisiám CO a NOX. Avšak práve v dôsledku emisií tuhých častíc, menších ako 10 µm, a ich vážnemu vplyvu na 
zdravie ľudí došlo k zmene pohľadu na toto palivo [7]. 
 

 

Obr. 5 - Merné územné emisie TZL v roku 2009 v t.km-2 [8] 

 
Dokonalé spaľovanie uhľovodíka C7H13 vychádza zo stechiometrického výpočtu hmotnostného pomeru 
množstva vzduchu a paliva 14,4. Ak je pomer vzduchu a paliva nižší ako je hodnota 14,4 je zmes bohatá. Ak je 
pomer vzduchu a paliva vyšší ako je hodnota 14,4 je zmes chudobná. Bohatá zmes podporuje produkciu CO 
a nespálených uhľovodíkov, chudobná zmes ju nepodporuje, pôsobí opačne. Bohatá zmes sa vplyvom 
nedostatku kyslíka vyznačuje nižšou teplotou spaľovania, tým sa redukuje NOX. U príliš chudobnej zmesi 
prebytok vzduchu znižuje teplotu plameňa a prispieva k zníženiu emisie NOX. Okrem spaľovania sa asi 20% 
emisií uhľovodíkov uvoľňuje do atmosféry odparovaním z palivovej nádrže a karburátora aj pri čerpaní 
pohonných hmôt [9]. 
 
NAMERANÉ EMISIE VYBRANÝCH ZÁŽIHOVÝCH MOTOROV 
Na pracovisku emisnej kontroly boli v rámci pravidelnej emisnej kontroly namerané tieto údaje vypovedajúce 
o hodnotách emisií motorov používajúcich palivo benzín s riadeným katalyzátorom. Vzorku vybraných 
osobných automobilov s riadeným katalyzátorom spaľujúcich benzín tvoria: 

1 – Škoda Fabia s dátumom prvej evidencie 24.01.2002 
2 – Škoda Fabia s dátumom prvej evidencie 26.02.2003 
3 – Škoda Fabia s dátumom prvej evidencie 24.01.2004 
4 – Škoda Octavia s dátumom prvej evidencie 28.04.1998 
5 – Škoda Octavia s dátumom prvej evidencie 25.04.2001 
6 – Ford Focus s dátumom prvej evidencie 01.07.2001 

 



   

 

45 
 

 

Obr. 6 - Porovnanie hodnôt CO pri voľnobežných otáčkach 

 

 

Obr. 7 - Porovnanie hodnôt CO pri voľnobežných otáčkach 

 

 

Obr. 8 - Porovnanie hodnôt HC 
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ZÁVER 
Výsledky z grafov jasne naznačujú, že jednotlivé ustanovené hodnoty emisií automobilov nie sú prekročené, ale 
naopak, ďalekosiahlo nízko sa udržujú v stanovených medziach. Je však potrebné si uvedomiť, že nadmerné 
emisie výfukových plynov spôsobujú vážne poškodenie prostredia. Oxidy dusíka vedú k vzniku kyslých dažďov, 
ktoré poškodzujú rôzne objekty a fasády budov, vedú k prekysľovaniu pôdy, ničia ozónovú vrstvu a predstavujú 
skleníkový plyn spôsobujúci klimatické zmeny. Oxid uhoľnatý sa pri vdychovaní viaže v krvi s hemoglobínom 
na karboxyhemoglobín – COHb. Dôsledkom je nedostatočné okysličovanie krvi, obsah COHb určuje stupeň 
poškodenia ľudského zdravia [7], [9]. 
 
Tento článok vznikol za podpory projektu KEGA 064 TUKE-4/2011. 
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VPLYV EMISIÍ OSOBNÝCH VZNETOVÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA 
ENVIRONMENT 
 
ZDENKA DŽOGANOVÁ – PETER HERCZNER – MIROSLAV BADIDA 
 
INFLUENCE OF EMISSIONS OF PERSONAL DIESEL VEHICLES ON ENVIRONMENT 
 
 
ABSTRAKT  
Príspevok pojednáva o porovnávaní množstva vyprodukovaných emisií u zvolených motorových vozidiel 
s neriadeným katalyzátorom spaľujúcich naftu pri pravidelnej emisnej kontrole. V príspevku sú charakterizované 
najdôležitejšie emisie najvážnejšie ovplyvňujúce životné prostredie a zdravie človeka. 
Kľúčové slová: emisie, znečisťujúca látka, znečisťovanie ovzdušia 
 
ABSTRACT 
The contribution deals with comparison of emissions quantity of selected motor vehicles burning diesel with 
uncontrolled catalyst for periodic emission control. In this contribution are also characterized the most 
important emissions affecting the environment and human health. 
Key words: emissions, pollutant, air pollution 
 
 
ÚVOD 
 
Základnou zložkou životného prostredia je práve ovzdušie, nakoľko bez nej by neexistoval život na Zemi. 
Taktiež je jednou z najohrozenejších zložiek prírodného prostredia nakoľko predovšetkým rozvoj dopravy, 
prudký rast výroby energie, stupňujúca ťažba surovín a priemyselná činnosť sa najviac podielali na jeho 
poškodzovaní. V súčasnosti tento trend neustále pokračuje svojím tempom [1].  
Je známe, že starostlivosť o životné prostredie má celospoločenský charakter. Aby sa zabezpečila ochrana 
životného prostredia zákonodarcovia boli nútení prijať potrebné prísne predpisy a požiadavky na emisie 
produkované prevádzkou cestných motorových vozidiel. Je nutné si uvedomiť, že každé motorové vozidlo je 
zdrojom škodlivín uvoľňovaných do ovzdušia. Práve z tohto hľadiska musia všetky vozidlá vyskytujúce sa na 
pozemných komunikáciách podliehať pravidelným emisným kontrolám. Na základe nich sa vyhodnotí, či 
motorové vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách predovšetkým z hľadiska životného 
prostredia, či sú emisné limity prípustné a podliehajú stanovenej norme [2]. 
 
ZÁKLADNÉ POJMY V OBLASTI ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA 
 
Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka, ktorá je ľudskou činnosťou vnášaná do ovzdušia a má alebo môže 
mať škodlivé účinky na životné prostredie alebo na zdravie ľudí. Znečisťujúce látky sa podľa skupenstva delia 
na plynné, kvapalné alebo tuhé. Tieto sa v ovzduší môžu vyskytovať vo forme – Obr. 1 [3]: 
• emisie – predstavujú unikanie znečisťujúcich látok z konkrétneho zdroja do ovzdušia, 
• transmisie – označujú prenos znečisťujúcich látok ovzduším, často na veľké vzdialenosti, 
• imisie – sú látky v prízemnej vrstve atmosféry alebo ktoré sú vylúčené z atmosféry, ktoré boli premiestnené 

z miesta na miesto alebo pri prechode atmosférou podliehajú chemickým reakciám za vzniku nových 
škodlivých látok [3]. 

Pri hodnotení kvality ovzdušia je potrebné rozlišovať dva základné pojmy [1]: 
• znečisťovanie ovzdušia - znamená vypúšťanie (vnášanie, emisiu) znečisťujúcich látok do atmosféry, ktoré 

priamo alebo nepriamo, prípadne pri spolupôsobení inej látky (synergicky) nepriaznivo ovplyvňujú životné 
prostredie. Znečisťovanie teda označuje činnosť alebo dej [4]. 

• znečistenie ovzdušia - znamená prítomnosť (obsah, imisiu) znečisťujúcich látok v ovzduší. Znečistenie 
narozdiel od znečisťovania označuje určitý stav, ktorý je dôsledkom pôvodného deja. Toto znečistenie 
ovzdušia môže byť buď primárne (spôsobené látkami vypustenými do ovzdušia človekom) alebo 
sekundárne (ak v ovzduší dochádza za prítomnosti znečisťujúcich látok k mnohým reakciám, ktorých 
výsledkom je znečistenie novej chemickej podstaty; príkladom sú kyslé dažde, smog) [3], [4]. 
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Obr. 9 - Formy znečisťujúcich látok v ovzduší [5] 

 
 
EMISIE Z DOPRAVY 
 
Doprava je každodennou a neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Akákoľvek dopravná premávka spôsobuje 
zaťažovanie životného prostredia. Chod dopravných prostriedkov na dopravných cestách a ich údržba sa rôzne 
líši svojím dopadom na jednotlivé zložky životného prostredia. Pri prevádzke motorových vozidiel sú 
produkované viaceré škodlivé látky. Medzi najdôležitejšie patria oxidy dusíka, síry, tuhé a organické látky. 
Všetky sa významnou mierou podieľajú či už na zhoršovaní stavu zdravia obyvateľstva alebo na poškodzovaní 
životného prostredia cestou globálnych klimatických zmien alebo kyslými dažďami [6], [7]. 
Emisie síry v doprave pochádzajú hlavne zo spaľovania nafty v nákladných vozidlách, traktoroch, lokomotívach, 
stavebných strojoch a lodiach. Cestná doprava sa podieľa síce len 3-6 %-mi na emisiách síry v Európe (veľká 
väčšina emisií stále pochádza zo spaľovania uhlia), avšak dôsledky týchto emisií výrazne ovplyvňujú životné 
prostredie a zdravie ľudí. Množstvo oxidu síričitého - SO2 - emitovaného z výfukov motorových vozidiel je 
rôzne v závislosti na použitom palive. Naftové motory produkujú až 6-krát väčšie množstvo týchto emisií ako 
motory benzínové. Síra obsiahnutá v palive sa dostáva do atmosféry vo forme oxidu síričitého, ktorý oxiduje na 
oxid sírový. Doba transformácie závisí od vlhkosti vzduchu a prítomnosti tuhých častíc, urýchľujúcich 
katalytickú oxidáciu. V rozmedzí dvoch až štyroch dní, v suchom a čistom ovzduší, až 10 minút, vo vlhkom a 
zaprášenom ovzduší, prebehne oxidácia viac než polovice SO2. Oxidáciu SO2 na SO3 podporuje ultrafialové 
žiarenie. SO3 veľmi rýchlo reaguje s H2O na H2SO4 vo forme kyslého dažďa. SO2 sa môže chemickými 
zmenami v atmosfére pretransformovať aj na aerosólové častice síranu SO4 

-2 [7], [8]. 
 

 

Obr. 2 - Vývoj emisií SO2 v tis.ton/rok [9] 

NOX - oxidy dusíka vznikajú vždy pri zohriatí vzduchu, ktoré nastáva pri spaľovaní palív. Jeho množstvo závisí 
na teplote procesu - čím je teplota vyššia, tým vyššia je tvorba. V motorových vozidlách dochádza k tvorbe 
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oxidov dusíka v dôsledku vysokého tlaku a teploty v motore, pri ktorej reaguje dusík s kyslíkom. Viac ako 90% 
oxidov dusíka je emitovaných vo forme oxidu dusného (NO). Vo vzduchu sa však tento plyn rýchlo mení na 
oxid dusičitý (NO2). NO2 sa mení na kyselinu dusičnú, ktorá sa spája so vzdušnou vlhkosťou a vedie ku vzniku 
tzv. kyslých dažďov, ktoré majú negatívny vplyv na organizmy a materiály. Vývoj oxidov dusíka na Slovensku 
od roku 1990 do roku 2009 je znázornené na Obr. 3 [7]. 
 

 

Obr. 3 - Vývoj emisií NOX v tis.ton/rok [9] 

 
CO - oxid uhoľnatý, na ktorého emisiách sa doprava podieľa najvýraznejšou mierou, je pre ľudský organizmus 
škodlivý. Oxid uhoľnatý vzniká pri prevádzke motorových vozidiel v dôsledku nedokonalého spaľovania, pri 
ktorom uhlík obsiahnutý v palive len čiastočne oxiduje. Hoci katalyzátory sú schopné emisie CO znížiť, ich 
účinok je malý počas studeného chodu motora a pri nízkych otáčkach. Pri dokonalom spaľovaní dochádza 
v motore k tvorbe oxidu uhličitého, ktorý je najdôležitejší skleníkový plyn spôsobujúci klimatické zmeny. Na 
Obr. 4 je znázornený vývoj emisií CO na Slovensku od roku 1990 do roku 2009 [7]. 
 

 

Obr. 4 - Vývoj emisií CO v tis.ton/rok [9] 

 
 
TZL - tuhé častice, tento pojem sa vzťahuje na emisie širokého rozsahu vetrom unášaných častíc od prachových 
častíc až po najmenšie a takmer neviditeľné častice s veľkosťou 0,1 až 10 µm. Tuhé častice, ktoré predstavujú 
zmes látok pozostávajúcu z uhlíka, prachu a aerosólov, vznikajú v doprave hlavne pri spaľovaní nafty. Je 
zaujímavé, že až donedávna sa pokladala nafta za čistejšie palivo ako benzín, nakoľko pri jej spaľovaní dochádza 
k nižším emisiám CO a NOX. Avšak práve v dôsledku emisií tuhých častíc, menších ako 10 µm, a ich vážnemu 
vplyvu na zdravie ľudí došlo k zmene pohľadu na toto palivo [7]. 
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Obr. 10 - Vývoj emisií TZL v tis.ton/rok [9] 

 
Dokonalé spaľovanie uhľovodíka C7H13 vychádza zo stechiometrického výpočtu hmotnostného pomeru 
množstva vzduchu a paliva 14,4. Ak je pomer vzduchu a paliva nižší ako je hodnota 14,4 je zmes bohatá. Ak je 
pomer vzduchu a paliva vyšší ako je hodnota 14,4 je zmes chudobná. Bohatá zmes podporuje produkciu CO 
a nespálených uhľovodíkov, chudobná zmes ju nepodporuje, pôsobí opačne. Bohatá zmes sa vplyvom 
nedostatku kyslíka vyznačuje nižšou teplotou spaľovania, tým sa redukuje NOX. U príliš chudobnej zmesi 
prebytok vzduchu znižuje teplotu plameňa a prispieva k zníženiu emisie NOX. Okrem spaľovania sa asi 20% 
emisií uhľovodíkov uvoľňuje do atmosféry odparovaním z palivovej nádrže a karburátora aj pri čerpaní 
pohonných hmôt [8]. 
 
 
NAMERANÉ EMISIE VYBRANÝCH VZNETOVÝCH MOTOROV 
 
Na pracovisku emisnej kontroly boli v rámci pravidelnej emisnej kontroly namerané tieto údaje vypovedajúce 
o hodnotách emisií motorov používajúcich palivo diesel s neriadeným katalyzátorom. Vzorku vybraných 
osobných automobilov s neriadeným katalyzátorom spaľujúcich naftu tvoria: 

1 – Škoda Octavia s dátumom prvej evidencie 07.04.1998 
2 – Škoda Octavia s dátumom prvej evidencie 25.03.2000 
3 – Škoda Octavia s dátumom prvej evidencie 01.01.2001 
4 – Škoda SuperB s dátumom prvej evidencie 06.12.2004 
5 – Renault Scenic s dátumom prvej evidencie 01.01.1998 
6 – Opel Corsa s dátumom prvej evidencie 01.01.2003 
7 – Fiat Stilo s dátumom prvej evidencie 14.02.2003 
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Obr. 11 - Porovnanie hodnôt dymivosti 

 

 

Obr. 12 - Porovnanie hodnôt rozptylu dymivosti 

 
 
ZÁVER 
 
Z predchádzajúcich grafov jasne vidieť, že jednotlivé ustanovené hodnoty emisií automobilov nie sú prekročené, 
ale naopak, ďalekosiahlo nízko sa udržujú v stanovených medziach. Je však potrebné si uvedomiť, že nadmerné 
emisie výfukových plynov spôsobujú vážne poškodenie prostredia. Je všeobecne známe, že oxidy dusíka vedú 
k vzniku kyslých dažďov, ktoré poškodzujú rôzne objekty a fasády budov, vedú k prekysľovaniu pôdy, ničia 
ozónovú vrstvu a predstavujú skleníkový plyn spôsobujúci klimatické zmeny. Oxid uhoľnatý sa pri vdychovaní 
viaže v krvi s hemoglobínom na karboxyhemoglobín – COHb. Dôsledkom je nedostatočné okysličovanie krvi, 
obsah COHb určuje stupeň poškodenia ľudského zdravia [7], [8]. 
 
Tento článok vznikol za podpory projektu KEGA 064 TUKE-4/2011. 
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MICROFLOWN – KOMBINOVANÝ SENZOR NA SNÍMANIE RÝCHLOSTI KMITANIA 
ČASTÍC A AKUSTICKÉHO TLAKU A JEHO APLIKÁCIA V PRAXI 
 
ZUZANA FARKAŠOVSKÁ – ERVIN LUMNITZER  
 
MICROFLOWN - COMBINED SENSOR FOR SENSING VIBRATIONS PARTICLE SPEED 
AND SOUND AND ITS APPLICATION IN PRACTICE  
 
 
ABSTRAKT  
Oblasť vizualizácie hluku je dynamicky sa rozvíjajúcou sa oblasťou. V príspevku sú popísané nové technické 
riešenia, ktoré prinášajú nové možnosti, a to schopnosti  identifikácie zdrojov hluku v blízkom poli, vizualizáciu 
akustickej intenzity, transformáciu akustickej intenzity na počuteľný zvuk, meranie vektora intenzity a ďalšie 
vlastnosti. Predpokladom je, že úspešným zavedením takýchto systémov do praxe sa v konečnom dôsledku zvýši 
akustická kvalita výrobkov. Na túto aplikáciu sa využíva technológia microflown. Príspevok prezentuje princíp 
tohto snímača a poukazuje na jeho aplikačné možnosti. 
 
Kľúčové slová: microflown, kmitanie častíc, vizualizácia hluku 
 
ABSTRACT 
Area noise visualization is a dynamically developing field. This paper describes new techniques that bring new 
capabilities and ability to identify noise sources in the near field visualization of acoustic intensity, acoustic 
intensity transformation to audible sound intensity measurement vector, and other properties. Assumption is that 
successful implementation of such systems in place to ultimately increase the sound quality of the products. For 
this application, technology is used microflown. The paper presents the principle of the sensor and shows its 
application possibilities. 
Key words: microflown, oscillations of particles, visualization of noise 
 
 
ÚVOD 
 
V poslednej dobe sa na trhu v oblasti vizualizácie hluku objavuje zariadenie microflown (obrázky 1, 2) od 
spoločnosti Microflown Technologies. Tento kombinovaný senzor na snímanie rýchlosti kmitania častíc 
a akustického tlaku predstavuje progresívny a výkonný nástroj pre akustikov, ktorí sa zaoberajú znižovaním 
hluku výrobkov. Je určený prevažne pre meranie v blízkom poli. 

                                                                                   
Obr. 1 Senzor od spoločnosti Microflown Technologies                         Obr. 2 Detailnejší pohľad na senzor                      
 
POPIS ZARIADENIA 
 
Microflown  je vlastne kombináciou dvoch senzorov: 

• tradičného mikrofónu, ktorý sníma akustický tlak, 
• dvoch senzorov pre snímanie rýchlosti kmitania častíc. 
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Tieto senzory sú umiestnené v spoločnom telese. Merané zvukové pole je takto popísané  dvoma doplnkovými 
akustickými vlastnosťami, skalárnou hodnotou akustického tlaku a rýchlosťou kmitania častíc, ktorá je 
vektorovou hodnotou. Dominantnou akustickou vlastnosťou je rýchlosť akustických častíc v blízkom 
akustickom poli. Mikroflown je v súčasnosti jediný senzor, ktorý fyzikálne môže merať priamo rýchlosť 
akustických častíc. Môže byť použitý pre rôzne aplikácie, ale hlavná oblasť využitia je použitie pri 
mikrofónových aplikáciách, ako napr. mikrofónové polia pre akustické kamery blízkeho poľa. Možno ním 
stanoviť akustickú intenzitu, akustickú rýchlosť a absorbciu materiálov. Výhodou tohto zariadenia je, že meranie 
môže byť vykonávané in – situ za reálnych podmienok. Senzory môžu byť použité v uzavretých priestoroch, ako 
napr. interiér automobilu.  

Na obrázku 3 je uvedená akustická kamera, ktorá pozostáva z 36 senzorov microflown. Na obrázku 4 je 
znázornená aplikácia systému microflown v praxi, konkrétne v automobile. Pomocou akustickej kamery 
môžeme vytvárať akustické snímky alebo videá, tie môžu prezentovať akustický tlak (zdroje hluku) ale aj 
akustickú intenzitu (vektor akustickej intenzity) alebo pohltivosť materiálov. 

                                         

         Obr. 3 Zostava akustickej kamery                                  Obr. 4 Využitie akustickej kamery v praxi 

 
PRINCÍP ČINNOSTI ZARIADENIA MICROFLOWN  
 
Princíp zariadenia je založený na premene energie akustickej vlny prostredníctvom  mikrofónov na elektrický 
signál. Membrána reproduktora vibruje, reaguje na  kolísanie tlaku vzduchu v meranom prostredí. Microflown 
však kolísavý tlak vzduchu nemeria. Namiesto toho je meraná frekvencia kolísania tlaku vzduchu, to je  
uskutočňované pomocou dvoch malých odporových drôtikov (obrázok 5) z platiny, ktoré sú nahrievané na 200 
°C.  

 

Obr. 5 Typ premostenia platinovým drôtom, ktorý je 400 krát tenší než ľudský vlas 

V dynamike kvapalín sa pohyb plynu alebo kvapaliny nazýva prietok, preto vznikol názov Microflown, ktorý je 
citlivý na pohyb vzduchu viac než na kolísanie tlaku. V akustike nazývame „pohyb vzduchu“ „rýchlosťou 
častíc“. Keď vzduch prúdi okolo drôtikov, prvý drôt sa nepatrne ochladí kvôli prestupu tepla do ovzdušia 
a následne dochádza k zvýšeniu teploty. Preto sa druhý drôtik ochladí z ohriateho vzduchu menej než prvý 
drôtik. Rozdiel oboch teplôt je vyhodnotený ako elektrický odpor. Tým vzniká rozdiel v napätí, ktorý je úmerný 
rýchlosti častíc. Efekt je smerový, keď sa  obráti smer prúdenia vzduchu, gradient teploty bude tiež 
presmerovaný. V prípade zvukových vĺn,  prúdenie vzduchu medzi drôtikmi má za následok zodpovedajúce 
striedanie napätia. Rýchlosť častíc sa tak stala merateľnou veličinou vo svete hluku a vibrácií. 
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA MICROFLOWN 
 
Hlavné časti zariadenia sú podrobne popísané na obrázku 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obr. 6  Hlavné časti zariadenia 

 

POROVNANIE AKUSTICKÝCH VLASTNOSTI ŠTANDARDNÉHO MIKROFÓNU A ZARIADENIA  

MICROFLOWN  
 
V tabuľke 1 sú zapísané hodnoty akustických vlastností štandardného mikrofónu a zariadenia microflown. 
 

Tab. 1 - Porovnanie akustických vlastností 

 
Akustické vlastnosti štandardného 

mikrofónu 
Akustické vlastnosti zariadenia 

microflown 

Frekvenčný rozsah 20Hz - 20kHz 0,1 Hz - 20 kHz ± 1 dB 

Horná úroveň hluku 110 dB 125 dB 

Smerová charakteristika všesmerový osemsmerový 

 

APLIKÁCIA KOMBINOVANÉHO SYSTÉMU PRE MERANIE AKUSTICKÉHO TLAKU 

A RÝCHLOSTI KMITANIA ČASTÍC 
 
Teoretické vedomosti, ktoré viedli ku konštrukcií tohto v akustike prevratného technického riešenia sú známe už 
dávno. Až rozvoj v technike umožnil skonštruovanie systému microflown. Microflown je možné využiť vo 
viacerých aplikáciách. Ako napríklad pre  aplikáciu pre meranie a vizualizáciu akustického tlaku a intenzity.  
 
Celý systém pozostáva z: 

- kombinovaného snímača P – U, 
- Frontend pre spracovanie signálov, 
- Špecializovaného softvéru pre spracovanie a analýzu dát. 
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Celý systém (v tomto prípade aj so zdrojom pre meranie akustických vlastností materiálov) je znázornený na 
obrázku 7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7 Zariadenie pre identifikáciu a vizualizáciu zdrojov hluku – microflown 
 

Na obrázku 8 je uvedená obrazovka softvéru pre spracovanie nameraných dát. V prvej časti je znázornená 
intenzita hluku, ktorá je vyžarovaná mobilnou klimatizačnou jednotkou. Táto jednotka sa používa v interiéri 
a preto je hlučnosť tejto jednotky veľmi dôležitá. 

 

 
Obr. 8 Intenzita hluku, ktorá je vyžarovaná mobilnou klimatizačnou jednotkou 

 
Na obrázku 9 je uvedená vizualizácia akustického tlaku mobilnej klimatizačnej jednotky. Na obrázku 11 je 
vygenerované spektrum. Na obrázku 10 je znázornená záporná intenzita, teda intenzita, ktorá reprezentuje 
šírenie akustickej energie smerom k posudzovanému zdroju. V softvéri je možné jednoduché vizualizovanie 
jednotlivých typov intenzít (I+, I-, I). Pri aplikácií 3D PU snímača microflownu je možné dokonca stanoviť 
vektory intenzity a tak bližšie popísať zdroj hluku.  
 

               
 
 

Obr. 9 Vizualizácia akustického tlaku mobilnej 
klimatizačnej jednotky 

Obr. 10 Na Záporná intenzita 
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Obr. 11 Vygenerované spektrum z akustického tlaku 

 
ZÁVER 
 
Po ére akustických kamier tvorených štandardnými mikrofónmi sa na trh dostáva principiálne nové zariadenie - 
microflown. Okrem nového technického riešenia prináša nové možnosti – schopnosti  identifikácie zdrojov 
hluku v blízkom poli, vizualizáciu akustickej intenzity, transformáciu akustickej intenzity na počuteľný zvuk, 
meranie vektora intenzity a ďalšie vlastnosti. Predpokladáme, že úspešným zavedením takýchto systémov do 
praxe sa v konečnom dôsledku zvýši akustická kvalita výrobkov. 
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FORMALIZÁCIA METODOLÓGIE PRE HODNOTENIE HLUKU Z MALÝCH 
ŠPORTOVÝCH LETÍSK  
 
PETER HERCZNER – ZDENKA DŽOGANOVÁ – MIROSLAV BADIDA 
 
FORMALIZATION OF A METHODOLOGY FOR MEASURING OF THE NOISE FROM 
SMALL SPORTS AIRPORTS 
 
 
ABSTRAKT (TIMES NEW ROMAN, VŠETKY PÍSNEMÁ VEĽKÉ, BOLD, KURZÍVA) 
Hluk je fenoménom dnešnej doby. Výskumné spoločnosti sa aktívne zameriavajú na skúmanie hluku z cestnej 
dopravy, železničnej dopravy a tiež hluk z priemyselných prevádzok. Obrovský rozvoj leteckej dopravy a dopravy 
v blízkosti letísk v posledných rokoch prispeli k tomu, že aj táto oblasť nemôže byť vynechaná. 
Kľúčové slová: životné prostredie, malé športové letiská, letecká doprava 
 
ABSTRACT (TIMES NEW ROMAN, VŠETKY PÍSNEMÁ VEĽKÉ, BOLD, KURZÍVA) 
Noise is a phenomenon of our time. Research companies actively focuse on the investigation of noise from road 
traffic, railways as well as noise from industrial plants. The huge development of air transport and traffic in 
recent years contributed to the fact that even this area can’t be omitted.   
Key words: Environment, Noise, Small Sport Airports, Air traffic 
 
 
INTRODUCTION  
 
This methodology will try to work comprehensively mapping all the essential elements that affect the calculation 
of the level of aircraft noise contours and noising from air traffic. Requirements for the calculation of aircraft 
noise can vary greatly depending on the nature of the airport, weather conditions, airport-type and other factors. 
Three separate parts of assessing aircraft noise process are shown in Fig. 1. 

 

 
Fig. 1. - Three parts of the assessment of aircraft noise 

 
The proposed methodology implements all the necessary tools to calculate the noise level, which is emitted into 
the environment in the vicinity of airports. 
 
DESCRIPTION OF AIR TRACK 
 
Location of aircraft around an airport is defined fixed network coordination system. X and Y coordinates are 
designated as ground coordination system of coordinates and altitude as coordinate the opening climb of the 
aircraft, after reaching the point of Mc, as shown in Fig. 2.  
 

 
 

Fig. 2. - Shooting aircraft flight path Fig. 3. - Generalized location of measuring point 
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Coordinate system starting position is always at the measurement point Mc. The measurement point is shown in 
Fig. 3. N-distance of the aircraft's position will vary depending on the speed of the aircraft. The size of the grid 
and the network itself is determined individually, always in direct contact with the aircraft type, aircraft speed 
and the individual needs of the observer. According to the results obtained, which are measured from the 
observation point is calculated in the simulation time during the stress level while passing aircraft. 
 
CALCULATION OF AIRCRAFT NOISE 
 
3.1 Basic calculation 
When measurements are generally used for spectral filter - A weighting filter, which is close to approaching the 
sensitivity of the human ear and the time constant introduced "SLOW" air noise. Sound pressure is time-variable 
function that creates the output variable for the time value of the load. The resulting calculation of sound 
pressure level as a time variable function is then defined as: 
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Total measurement is always dependent on many factors. These factors alone have an impact on the measured 
values at the measurement point and then to calculate the actual noise and its impact on the environment. One 
factor which is introduced is the mean noise or equivalent noise level Leq. Equivalent noise level is the energy 
average sound level spriemernenej during the measurement interval. It is defined as sound pressure level of 
continuous steady sound that within a time interval measurement t=t2-t1, has the same mean square sound 
pressure as a reference sound, which varies over time. The basis for the determination of measurement interval 
or the reference time and land - the sound pressures LA(t). The actual calculation of equivalent sound level Leq(t) is 
then defined as: 
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3.2 Speed correction  
Correction speed adjusts the speed of the aircraft itself. It is used when the speed of a certain segment of take-off 
runway is significantly different than the other segments, and thus significantly changed the reference speed 
Vref, which are contained in the database NPD. Around the track section is hereby set performance engine, so 
engine power and speed of the aircraft. 
 
  )).(/log(.10 ,kolsegsegref VrespVVV =∆       (3) 

 
3.3 Correction of the tilt plane 
Noise from air traffic is not only of themselves but the overall engine noise from the flight itself. Very 
significant impact on the noise of the airplane has a location, design and installation of engines on the aircraft. 
The increase in noise occurs when the aircraft itself is tilted and is significantly affected by the conduct of the 
process of reflection, refraction and scattering effects of noise on hard surfaces of take-off runway. The actual 
impact is then the uneven dispersion of the sound environment around the airport. It is then necessary to correct 
the slope of the aircraft itself. The actual calculation of the correction will be performed by the calculation 
formula, which contains the basic angles of inclination and length distance placing the engine on the wing. 
 
 ( ) ( )[ ]εεεεε 2cos2sin./sincos.log.10)( 2222 ++=∆ caI

b     (4) 
 
3.4 Total correction 
Sedation after the summation of all of the corrections is then calculated as the sum of all of the corrections in 
chapters 3.2 to 3.3. Lkorr is then calculated according to: 

 
  )(εIVLkorr ∆+∆=       (5) 
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3.5 The value of the load after correction Lmax 
Load value is always evaluated after accounting adjustments. For the actual calculation is used the equivalent 
sound level Leq if it is then added the necessary corrections. The actual calculation will be performed using the 
equation: 
 

  
∑+=

i
korreq LtLL )(max

      (6) 

 
The total amount Lkorr examines all the disruptive effects of different types of noise in the same buffer Leq. This 
variaty is introduced only for certain types of airports, always depending on the type of airports, especially in 
civil and military and the nature of the take-off runway and its individual segments. 
 
PRACTICAL APPLICATION 

 
The airport, where the measurements were carried out, is located east of the city Humenné. It is a civilian sport 
airport, which is incorporated into the network Aeroclub Slovakia. The airport is located in greenfield areas 
north of the village of Kamenica nad Cirochou.  
The airport has two runways no. 07 take-off. and no. 25. These are located north of the buildings around the 
hangar. 150 m. runways are located in flat areas with no more inclination surface of the track itself. 
 

 
Fig. 4. - Location of airport 

 
MEASUREMENT RESULTS 

 
In different parts of the table zou can see the values for the correction, if it was necessary to modify the resulting 
data on the speed and tilt correction aircraft Tab.1. 
 

Tab. 1. - Summary results plus of the corrections 
Measuring point Measurement time  

[h] 
LASmax, 2h 

[dB] 
LAeq, 2h 
[dB] 

∆V 
[dB] 

∆I(ɛɛɛɛ ) 
[dB] 

Lkorr  
[dB]  

LAeq, 2h, korr 
[dB] 

1 9:00 – 11:00 97,6 67,4 - - - 67,4 
2 9:00 – 11:00 88,2 59,3 - - - 59,3 
3 9:00 – 11:00 91,5 65,6 - - - 65,6 
4 9:00 – 11:00 88,3 59,3 - - - 59,3 

 
The noise descriptors measured in the individual measuring points, which were placed in the take-off runway is 
stated the following conclusions: 

− measurement of aircraft noise around the Aeroclub of Kamenica nad Cirochou at the measuring points 1 
to 4 is shown that there are not exceeded immission values for determining values of environmental 
noise at all measuring points in a set time interval, 

− it is not necessary to determine the correction for the acceleration of aircraft on take-off runway, 
because it did not reach maximum speed defined for this type of aircraft, 

− the need to establish correct tilt of the aircraft because the aircraft has located the propulsion unit in 
front and not on the wings, 

− noise, which was due to the surrounding environment, is the noise from the remote village of Kamenica 
Cirochou. Noise from the building reconstruction and traffic is negligible and has no impact on the 
measured values of air traffic at the airport Aeroclub Kamenica nad Cirochou, 

− there is no need to introduce any measures to reduce noise emitted from traffic at the airport Aeroclub 
Kamenica nad Cirochou. 
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We can assume that if the future does not change the flight schedule, it stops at the Airport aircraft at a higher 
power has taken place or reconstruction of the runway take-off from turf to asphalt, we can assume that the noise 
will increase the burden of air transport and the airport itself. We assume that the noise emissions from aircraft, 
which are emitted into the environment, will increase the airport. The type of aircrafts, which operated at the 
airport, it is a ZLIN and Cessna engine, which rank among the older types of single aircraft. For these aircraft we 
assume that the future will improve their motor units, and in conjunction with the team likely will sound and the 
noise emitted to the environment around the airport over Aeroclub Kamenica nad Cirochou. This paper was 
created under the project KEGA no. 064 TUKE-4/2011. 
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HODNOTENIE HLUKU A STRATEGICKÉ HLUKOVÉ MAPY Z CESTNEJ DOPRAVY 
 
PETER HERCZNER – ZDENKA DŽOGANOVÁ 
 
THE ASSESSMENT OF THE NOISE AND STRATEGIC NOISE MAPS FROM ROAD 
TRAFFIC 
 
 
ABSTRAKT  
Je potrebné venovať pozornosť tomuto nebezpečnému faktoru - hluk. Tento príspevok popisuje základné 
technické a teoretické znalosti, metódy merania a hodnotenia hluku z dopravy. Tiež opisuje výhody, ktoré sú 
spoločné s prijímaním nových stanov a implementáciu európskych smerníc. Tie by mali začleniť postup 
monitorovania a hodnotenia hluku v životnom prostredí. 
Kľúčové slová: hluk, cestná doprava, hlukové mapy 
 
ABSTRACT 
It is necessity to pay attention to this dangerous factor - noise. This paper is describes basic technical and 
theoretic knowledge, measuring methods and assessment traffic noise. It also describes advantages, which are 
common with the acceptation of new statutes and implementation of the European directives. These should 
integrate the monitoring procedure and evaluation of environmental noise. 
Key words: noise, road traffic, noises maps 
 
 
ÚVOD  
 
V Zelenej štúdii o budúcnosti hlukovej politiky sa hluk v prostredí stáva jedným z hlavných environmentálnych 
problémov na svete. Téma hluku má široké rozpätie, a existujú rôzne inštitúcie, ústredné úrady štátnej 
administratívy, zodpovedné za kontrolu hluku v Slovenskej republike.  
 
ZÁKLADNÉ DESKRIPTORY 
 
Zvuk môžeme vnímať len za určitých podmienok. Musí existovať: zdroj zvuku, prostredie, ktorým sa šíri a 
zdravý sluch. Zjednodušene je zvuk kmitanie akejkoľvek hmoty. Hmotou môže byť vzduch, voda, drevo alebo 
ktorýkoľvek iný materiál. Prostredie, ktorým sa šíri zvukový rozruch od chvejúceho sa telesa, je najčastejšie 
vzduch. Jediné prostredie, ktorým sa zvuk nemôže šíriť, je vákuum. 
 
Pre zjednodušenie fyzikálnych úvah sa zvukové vlny často znázorňujú pomocou tzv. vlnových funkcií alebo 
vlnoplôch. Na obr. 1 sa znázorňuje spôsob, ako je možné zvukovú vlnu znázorniť pomocou tzv. vlnovej funkcie. 
 

 
Obr. 1 - Vlnová funkcia (vlnoplôch) 
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Typy hluku určujeme subjektívne, sluchom ale pomocou meracích zariadení. Rozlišujeme tieto typy hluku: 
 

• ustálený hluk - hladina hluku sa v danom mieste a v sledovanom časovom úseku v závislosti na čase 
nemení o viac ako 5 dB, 

• premenlivý hluk - hladina hluku sa v danom mieste a v sledovanom časovom úseku v závislosti na čase 
mení o viac ako 5 dB, 

• vysokofrekvenčný hluk - hluk s výraznými zložkami v oblasti kmitočtov vyšších ako 8 kHz, 
• hluk s výraznými tónovými zložkami - hluk, ktorého spektrum obsahuje tónové zložky, ktorých hladiny 

akustického tlaku sú o viac ako 5 dB vyššie ako v susedných tretinooktávových pásmach, 
• impulzný hluk - hluk vytváraný jednotlivými zvukovými impulzmi s dobou trvania do 200 ms, alebo 

sledom takých impulzov nasledujúcich po sebe v intervaloch dlhších ako 10 ms. 
 
MERACIE ZARIADENIA 
 
Neustály nárast hluku v pracovnom a životnom prostredí je dnes veľmi závažným a ľuďmi sledovaným 
problémom. S otázkou jeho znižovania súvisia veľmi tesne metódy merania hluku, spôsoby vyhodnocovania 
atď. Ani súčasný stav výskumu meracej techniky neumožňuje navrhnúť prístroj, ktorý by udávanými hodnotami 
zodpovedal komplexnosti vnemu sluchového orgánu. Pretože výsledky merania môžu byť zásadne ovplyvnené 
ako použitou prístrojovou technikou, tak metódou merania, sú v medzinárodných normách stanovené zásady a 
podmienky merania, ktoré je treba dodržiavať. 
 
Medzi najznámejšie spoločnosti ktoré sa špecializujú v oblasti merania a monitorovania hluku a vibrácií patria 
tieto: 
 

• Norsonic ich produkty zahŕňajú  prenosné analyzátory zvuku, systémy zvukovej intenzity, systémy  pre 
monitorovanie zvuku v prostredí, ručné zvukomery, presné meracie mikrofóny, zvukové 
kalibrátory, mikrofóne zdroje, dátové výstupné zariadenia a súvisiace príslušenstvo, 
 

• Brüel & Kjaer široký rozsah výrobkov zahrňuje snímače, kompletný sortiment prenosných zvukomerov, 
analyzátorov, systémov, servisných produktov a riešení šitých na mieru. Tieto produkty 
a riešenia sa predávajú  v rôznych oblastiach priemyslu ako napr. automobilový 
a vesmírny priemysel, domáce spotrebiče, rotačných strojov, telekomunikácií a tiež 
pre národné vládne organizácie. [1,6] 

 
   Základná schéma merača hluku: 
 

1. Menič (mikrofón)  
2. Predzosilňovač  
3. Zosilňovač  
4. Filtre  - oktánové 

  - tretinooktánové 
  - úzkopásmové  

5. Výstupný zosilňovač  
6. Merací usmerňovač  
7. Indikátor 
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Obr. 2 - Bloková schéma zvukomeru 

 
HLUK Z CESTNEJ DOPRAVY 
 
Hlavným účelom hlukových máp je zobrazenie imisie hluku vznikajúcom z premávky cestnej dopravy. Sú 
vytvárané ako výstup z merania a monitorovania hlukového zaťaženia. Sú východiskom pre stanovenie počtu 
obyvateľov ktorý sú zaťažený nadmerným hlukom.   
Hlukové mapy existujú pre rôzne druhy hlukových zdrojov, aj keď najbežnejšie sú jednoznačne hlukové mapy 
pre cestnú dopravu. Hlukové mapy pre leteckú dopravu, hluk v okolí letísk sú tiež pomerne bežné. Menej bežné 
sú hlukové mapy pre železničnú dopravu a priemyselný hluk. 
Hlukové mapy sa robia pre rôzne príležitosti, z ktorých najbežnejšie sú  zistenie kritické bodov alebo kritických 
oblastí. Kritické body môžu byť miesta s relatívne maximálnou hodnotou okolitej hladiny hluku alebo miesta 
kde je prekročená limitná hodnota. Druhý dôležitý účel hlukových máp je pomáhať sledovať a riadiť určený 
vývoj a porovnávať ho s očakávaným cieľom. Na obr. 3 je znázornená ukážka strategickej hlukovej mapy. 
 

Tab. 1 - Prehľad typov máp a účelu 
Typy máp Účel 

Kritické body Indikácia lokálnych maxím 
Vývoj Porovnanie so želaným cieľom 

Budúci scenár Monitorované vývojové trendy verzus politické 
ciele 

Analýza vplyvov Dodržanie povolených obmedzení 
Porovnanie rozdielnych zdrojov Určenie prednostných činností 

Porovnanie toho istého zdroja v iných oblastiach Určenie prednostných činností 
Univerzálne mapy Integrovaný environmentálny manažment 
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Obr. 3 - Hluková mapa mesta Praha[7] 

Poslednú dobu sa systémy hlukových máp rozvíjajú. Okrem zberu vstupných údajov a výpočtu statických 
hlukových máp, takéto systémy skladujú, udržujú a modernizujú všetky vstupné údaje vo všeobecnej GIS 
databáze, a tak umožňujú pravidelné aktualizácie hlukových máp a rýchle hodnotenie navrhovaných akčných 
plánov. 
 
METODIKY TVORBY STRATEGICKÝCH HLUKOVÝCH MÁP Z CESTNEJ DOPRAVY 
 
Tieto základné metódy, NMPB-Routes-96 a francúzska XP S 31-133, slúžia na výpočet základných hlukových 
indikátorov Ldeň, Lnoc a Ldvn pre cestnú dopravu. Softvér poskytuje vhodné vstupné dialógy popisujúce zdroj 
minimálne s nasledujúcimi vstupnými údajmi. Tieto sú získané nezávisle z troch periód dňa: deň, večer a noc. 

• Trieda povrchu cesty, 
• Stúpanie, 
• Celková šírka cestnej infraštruktúry, 
• Pozdĺžny profil cesty. [2,5] 

NMPB/XP S 31-133 definujú zdroje s ohľadom na geometrické aspekty a hladinu akustického výkonu. 
Umiestnenie aktuálneho zdroja musí byť 0,5 m nad povrchom vozovky a v strede medzi jazdnými pruhmi. 
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Aspoň jedna z troch metód deliaca zdrojovú čiaru do zložkových bodových zvukových zdrojov musí byť 
zrealizovaná: 
 

• rovnakouhlé delenie, 
• delenie s konštantným krokom, nezávislým na aktuálnej pozícií sledovaného bodu, 
• variabilné delenie ako funkcia pomernej vzdialenosti medzi sledovaným bodom a východiskovým 

zdrojom. 
 

Treba zdôrazniť, že vhodná sada programov bude používať najpresnejšie rozdelenie na bodové zdroje. Pevné 
kroky delenia môžu viesť k: 
 

• nedostatočnej presnosti ak je veľkosť kroku určená na prijme, čo je ďaleko od zdroja, 
• pomalému času výpočtu, ak ten istý pevný krok požadovaný pre najbližší sledovaný bod je používaný 

pre sledovaný bod ktorý má ďaleko do zdroja. 
•  

Pevná kroková metóda môže byť použitá, ale realizácia musí zabezpečiť aby všetky formy šírenia medzi 
zdrojom a sledovaným bodom boli brané do úvahy. [1,5] 
 
ZÁVER  
 
V oblasti legislatívy sa stále prijímajú nové zákony, nariadenia a tiež smernice, ktoré majú jediný cieľ, a to 
zabezpečiť obyvateľom čo najvyššiu ochranu pred hlukom. Nato aby mohli byť vytvorené príslušné normy je 
potrebné uskutočniť dostatočné množstvo meraní, monitorovaní a výpočtov, pomocou ktorých sa dá 
predpokladať vývoj do budúcnosti. Dôležitým nástrojom do budúcnosti sa stávajú aj hlukové mapy, ktoré majú 
dôležitú úlohu pri zabezpečovaní vhodného životného prostredia pre obyvateľov. 
Tento príspevok bol realizovaný ako súčasť projektu KEGA 064 TUKE-4/2011 Vytvorenie portálu odborného 
profilu vedecko-výskumnej platformy "Acta Mechanica Slovaca" 
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VZRAST  ÚLOHY NEHMOTNEJ EKONOMIKY V INFORMAČNOM VEKU 
 
IVAN KLINEC 
 
INCREASE OF THE ROLE OF INTANGIBLE ECONOMY IN THE INFORMATION AGE 
 
 
ABSTRAKT 
Nehmotná ekonomika je rýchlo rastúcim fenoménom, ktorý v súčasnosti dotvára štruktúru tradičnej ekonomiky. 
Ekonomika v podobe produkcie hmotných statkov sa rýchlo mení na ekonomiku, kde výrazné miesto majú 
nehmotné statky, nehmotné aktíva a nehmotný kapitál. Nehmotná ekonomika v súčasnosti funguje ako významná 
súčasť novej ekonomiky civilizácie Tretej vlny a jej fungovanie sa riadi pravidlami fungovania novej ekonomiky 
civilizácie Tretej vlny.  
Kľúčové slová: nehmotná ekonomika, nehmotný kapitál, nehmotné aktíva, ekonomika civilizácie Tretej vlny, 
znalostná ekonomika, meranie nehmotnej ekonomiky 
 
 
ABSTRACT 
Intangible economy is rapidly growing phenomenon, which now completes the structure of the traditional 
economy. Economy in terms of production of material goods is rapidly changing the economy, where a 
significant place have intangibles, intangible assets and intangible capital. Intangible economy currently works 
as an important part of the new economy of the Third Wave civilization and its functioning is governing by the 
rules the new economy of the Third Wave civilization.  
Key words: intangible economy, intangible capital, intangible assets, the economy of the Third Wave 
civilization, knowledge economy, measuring the intangible economy 
 
 
ÚVOD 
 
Nehmotná ekonomika je rýchlo rastúcim fenoménom, ktorý v súčasnosti dotvára štruktúru tradičnej ekonomiky. 
Ekonomika v podobe produkcie hmotných statkov sa rýchlo mení na ekonomiku, kde výrazné miesto majú 
nehmotné statky, nehmotné aktíva a nehmotný kapitál. Nehmotná ekonomika v súčasnosti funguje ako 
významná súčasť novej ekonomiky Tretej vlny a jej fungovanie sa riadi pravidlami fungovania novej ekonomiky 
Tretej vlny.  
   Nehmotná ekonomika vytvorila vlastnú štruktúru, nemôže však existovať oddelene od ekonomiky hmotnej. 
Vytváraná teória nehmotnej ekonomiky ukazuje trend transformácie základnej ekonomickej štruktúry na báze 
nehmotnej ekonomiky, pričom samotná nehmotná ekonomika dodáva ekonomike ako celku antientropický 
charakter. Problémy s analýzou a meraním nehmotnej ekonomiky budú zrejme viesť k prehodnoteniu niektorých 
základných ekonomických poučiek príp. k vytvoreniu nových modelov a konceptov fungovania ekonomiky.  

  
PREDCHODCOVIA NEHMOTNEJ EKONOMIKY 
 
   Americkí experti na nehmotný kapitál Jonathan Low a Pam Cohen Kalafutová v knihe Neviditeľná výhoda. 
Ako nehmotné aktíva poháňajú výkonnosť byznisu – Invisible Advantage. How Intangibles Are Driving 
Business Performance1 upozorňujú na predchodcov dnešnej ekonomiky, ktorí fungovali na začiatku dvadsiateho 
storočia. Považujú za nich napr. Henryho Forda, Alfreda P. Sloana a ďalších známych podnikateľov 
industriálneho veku. U Henryho Forda za nehmotné aktíva považujú také faktory ako zdokonaľovanie procesov 
a organizačný design2. 
 
 
NEHMOTNÉ FAKTORY HENRYHO FORDA 
  

                                                           
1 Low, Jonathan, Kalafut, Pam Cohen: Invisible Advantage. How Intangibles Are Driving Business Performance. Perseus 
Publishing, Cambridge, MA 2002 
2 Tamtiež. 
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   Henry Ford skutočne presadzoval princípy, ktoré možno považovať, za začiatok procesov, ktoré viedli k 
vytváraniu informačnej spoločnosti a k nehmotnej ekonomike a mali antientropický charakter. Henry Ford 
presadzoval zásadu, že zisk sa má dosiahnúť nie na účet živého, ale na účet neživej hmoty. To znamená 
úspornejšou konštrukciou, lepšími výrobnými procesmi, vylúčením strát a plýtvania v priemysle, využitím 
odpadkov, skrátka dokonalým použitím metód, ktoré nám poskytuje náuka o vedeckom riadení práce3.  
   Význam mravného postulátu nadobúdať zisky na účet hmoty tkvie v samom koreni všetkých hodnôt, v prostej 
existencii organizmov na tejto zemi. Pretože organizmy žijú z hmoty. Zdá sa, že preto boli stvorené. Aj všetky 
hodnoty, z ktorých ľudstvo žije, povstali z tejto hmoty4. Tá je na tejto zemi preto – pokiaľ z chabých poznatkov 
získaných našími zmyslami môžeme súdiť – aby bola dobývaná, pretváraná, aby sa z nej tvorilo, aby z nej boli 
ľudia živí v pote tváre5. Pojem práce je človeku vrodený. Kategorický imperatív tvoriť bol človeku daný do 
vienka prírodou a nemožno ho obísť. Avšak tvoriť z hmoty a na účet hmoty, nie na účet živého organizmu. 
Tvoriť nie bojom proti druhu, ale kooperáciou s ním. Nie utláčaním slabého, ale podporením ho6. 
 
VYTVÁRANIE TEÓRIE NEHMOTNEJ EKONOMIKY 
 
   Rastúca nehmotná ekonomika sa stala predmetom intenzívneho záujme zhruba od polovice posledného 
desaťročia dvadsiateho storočia. Medzi prvými na vytváranie nehmotnej ekonomiky upozorňovali manželia 
Tofflerovci vo viacerých svojích publikáciach. Nehmotnú ekonomiku považujú Tofflerovci za jednu z hlavných 
charakteristík novovytvárajúcej sa ekonomiky Tretej vlny.  
   Teoretické základy pre skúmanie nehmotnej ekonomiky však položil už zakladateľ modernej teórie 
manažmentu Peter F. Drucker vo svojích knihách, kde vytvoril koncept znalostnej ekonomiky. Drucker 
identifikoval v roku 1968 prebiehajúce zmeny vo svojej práci Vek diskontinuity ako vytváranie znalostnej 
ekonomiky7 a neskoršie vo väčśine svojích kníh.  
  Nehmotná ekonomika sa začala vytvárať zhruba od roku 1956, kedy v USA bol odštartovaný prechod 
k informačnej spoločnosti. Meraniu produktivity znalosti sa odvtedy venovalo viacero autorov a za predchodcov 
súčasných konceptov nehmotnej ekonomiky môžeme označiť autorov, ktorí sa pokúšali vytvoriť systémy 
merania informačnej ekonomiky.  
   Začali tiež vznikať nástroje na meranie nehmotnej ekonomiky. V šesťedesiatych rokoch dvadsiateho storočia 
to bol Jamesom Tobinom vytvorený indikátor q, ktorý je dnes považovaný za prvý indikátor, ktory sa dá využiť 
na meranie nehmotnej ekonomiky. Ide teda o synchronicitu  začiatku vzniku informačnej spoločnosti a objavenia 
sa prvých nástrojov použiteľných na meranie nehmotnej ekonomiky. 
 
ZNALOSTNÁ EKONOMIKA FRITZA MACHLUPA 

 
   Za základnú prácu v oblasti merania informačnej ekonomiky resp. ekonomiky znalosti sa dnes považuje práca 
amerického ekonóma Fritza Machlupa: The Production and Distribution of Knowledge in the United States - 
Produkcia a distribúcia znalosti v USA, ktorá bola publikovaná v roku 19628. Táto práca obsahuje koncepciu 
informačnej spoločnosti založenej na znalostiach. Fritz Machlup prvý identifikoval ten sektor ekonomiky USA, 
ktorý sa vzťahoval k tomu, čo on nazval produkcia a distribúcia znalostí. Machlup teda už vtedy narábal 
s konceptom nehmotnej ekonomiky, hoci výraz nehmotná ekonomika nepoužíval. 
  Fritz Machlup postavil svoju klasifikáciu na vzťahu odvetví k produkcii a distribúcii znalostí. Podľa tejto 
klasifikácie zoskupil 30 priemyselných odvetví do piatich základných kategórií. Tieto kategórie predstavujú 
vzdelávanie, výskum a vývoj, komunikačné média, informačné stroje a informačné služby zahrňujúce financie, 
poisťovníctvo a obchod s realitami.  
  V roku 1980 Machlup vo svojej ďalšej práci s názvom Knowledge: its creation, distribution and economic 
significance - Znalosti: ich tvorba, distribúcia a ekonomický význam9 modifikoval túto klasifikáciu do šiestich 
kategórií, ktoré tvorili vzdelávanie, výskum a vývoj, umelecká tvorivosť a komunikácia, komunikačné média, 
informačné stroje a informačné služby10.  

                                                           
3 Eminger, Jaromír: Fordovy národohospodářske zásady. Jejich kritika. Možno je uplatňovati v našich poměrech ? In: 
Špaček, Stanislav: Život a práce u Forda. Zápisky Československých inženýru z Ameriky. Americké obrázky II. Vydala 
s podporou ministerstva veřejných prací Jednota přátel Masarykovy akademie práce. V Praze 1927 
4 Tamtiež. 
5 Tamtiež. 
6 Tamtiež. 
7 Drucker, Peter: The Age of Discontinuity. New York: Harper and Row, 1968 
8 Machlup, Fritz: The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton  University Press, 1962 
9 Machlup, Fritz: Knowledge: its creation, distribution and economic significance. Vol. I. Princeton University Press, 1980 
10 Tamtiež. 
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  Podľa pôvodnej klasifikácie z roku 1962 Machlup odhadol na základe národných účtov z roku 1958, že 
informačný sektor zahrňuje 29 % vytvoreného hrubého národného produktu HNP a 31 % podielu pracovnej sily. 
Machlup tiež odhadol, že medzi rokmi 1947 a 1958 informačný sektor expandoval dvakrát rýchlejšie ako hrubý 
národný produkt HNP. Výsledkom bola tá skutočnosť, že USA sa rýchlo stávali informačnou spoločnosťou. 
Znalosti stáli teda pri zrode informačnej spoločnosti v USA. 

 
MERANIE INFORMAČNÉHO SEKTORU EKONOMIKY 
 
  Informačný sektor sa stále častejšie stával predmetom záujmu vedcov a ekonomickej analýzy, ktorých práce 
objasňovali jeho vznik, vývoj, štruktúru a mechanizmy jeho fungovania. Bol to predovšetkým Gilbert Burck 
v článku The Biggest Growth Industry of Them All 11 uverejnenom v časopise Fortune v roku 1964, ktorý 
vypočítal, že informačný sektor vytváral 33 % hrubého národného produktu HNP v roku 1963.  
 Ďalší americký ekonóm Jacob Marschak v roku 1968 predvídal, že informačný sektor sa bude približovať v 
roku 1970 40 % GNP12. 
  

 
INFORMAČNÁ EKONOMIKA MARCA PORATA 
 
   Priekopníckou prácou svojím významom porovnateľnou s prácami Fritza Machlupa bola deväťzväzková štúdia 
amerického výskumníka Marca Uri Porata The Information Economy: Definition and Measurement - Informačná 
ekonomika: Definícia a meranie13, ktorú v roku 1977 vypracoval pre Úrad telekomunikácií ministerstva obchodu 
USA.  
   V tejto práci Marc Porat rozdelil informačné aktivity do primárneho informačného sektora a sekundárneho 
informačného sektora. Primárny informačný sektor zahrnoval podľa Porata tie firmy, ktoré produkovali 
informačné tovary a služby pre trhovú výmenu14. Sekundárny informačný sektor zahrnoval všetky informačné 
služby produkované pre vnútornú spotrebu vládou a neinformačnými firmami15.  
   V roku 1967 podľa Poratových výpočtov informačné aktivity zahrnovali 46.2 % GNP, z toho 25.1 % v 
primárnom informačnom sektore a 21.1 % v sekundárnom informačnom sektore. Štruktúra modernej americkej 
ekonomiky sa podľa modelu Marca Porata potom skladala zo šiestich sektorov. Poratova šesťsektorová americká 
ekonomika zahrnovala: primárny informačný sektor, sekundárny informačný sektor - verejnú byrokraciu, 
sekundárny informačný sektor - súkromnú byrokraciu, verejný produktívny sektor, súkromný produktívny sektor 
a domáci sektor. 
   V osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch sa meraním informačnej ekonomiky zaoberal americký ekonóm 
Stephen S. Roach, ktorý pôsobil vo finančnej inštitúcii Morgan Stanley. Na prelome 20. a 21. storočia sa 
objavilo viacero prác, ktoré sa zaoberali meraním digitálnej ekonomiky a meraním novej ekonomiky.   
 

 
VYTVÁRANIE KONCEPTU NEHMOTNEJ EKONOMIKY  

 
   Samotný názov informačná ekonomika sa nestal dominantným. V poslednom desaťročí dvadsiateho storočia sa 
hovorilo najmä o novej ekonomike, internetovej ekonomike, znalostnej ekonomike, poznatkovej ekonomike, 
virtuálnej ekonomike a pod. 
   Začiatok 21. storočia je spojený s návratom pojmu informačná ekonomika. Kapitola venovaná informačnej 
ekonomike sa objavila v roku 2005 napríklad v správe poradcov amerického prezidenta Economic Report of the 
President16. 
  Zatiaľ čo v 70. a 80. rokoch dvadsiateho storočia informačná ekonomika predstavovala segment ekonomiky, 
v súčasnosti sa informačná ekonomika stáva dominantnou ekonomikou a v podstatnej miere nahradzuje 
industriálnu ekonomiku. Zavŕšenie prechodu k informačnej ekonomike sa predpokladá okolo roku 2025. 
  Dá sa predpokladať, že koncept informačnej ekonomiky postupne zahrnie rozličné koncepty novej ekonomiky, 
znalostnej ekonomiky, vedomostnej ekonomiky, virtuálnej ekonomiky a pod.  

                                                           
11 Burck, Gilbert: Knowledge: The Biggest Growth Industry of Them All. In: Fortune. November 1964 
12 Marschak, Jacob: Economics of Inquiring, Communicating, and Deciding. In: American Economic Review 58 / 2 / 1968 
13 Porat, Marc Uri: The Information Economy. Definition and Measurement. Washington, D.C.: U.S. Departement of 
Commerce, Office of Telecommunications, 1974 
14 Tamtiež. 
15 Tamtiež. 
16 Economic Report of the President Transmitted to the Congress February 2005 Together with the Annual Report of the 
Council of Economic Advisers. United States Government Printing Office, Washington, D.C., 2005 
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   Informačná ekonomika sa tak stane synonymom pre ekonomiku informačnej spoločnosti resp. informačného 
veku, tak ako bol pojem industriálna ekonomika spojený s industriálnou spoločnosťou resp. industriálnym 
vekom. 
   V posledných rokoch dvadsiatého storočia sa začali objavovať práce, ktoré sa zaoberali rýchlo rastúcou 
nehmotnou ekonomikou. Od roku 1997 bolo publikovaných niekoľko desiatok knižných publikácií venovaných 
rôznym aspektom nehmotnej ekonomiky a niekoľko stoviek odborných článkov venovanej nehmotnej 
ekonomike. Od roku 1997 sme svedkami intenzívneho vytvárania teórie nehmotnej ekonomiky. 
   K vytváraniu teórie nehmotnej ekonomiky prispeli Alvin Toffler (Toffler 1993, 1995, 1997, 2002, 2003)17, 
Heidi Tofflerová (Tofflerová 1990, 1993, 1995, 1997, 2002, 2003)18, Karl-Erik Sveiby (Sveiby 1989, 1997)19, 
Annie Brookingová (Brookingová 1996)20,  Baruch Lev (Lev 2001, 2003, 2004)21, Leonard Nakamura 
(Nakamura 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005)22, Leif Edvinsson (Edvinsson 1997, 2002, 2005)23, Michael S. 
Malone (Malone 1997)24, John Hand (Hand 2003)25, Paul Romer (Romer 2003)26, Verna Alleeová (Alleeová 
1997, 2002)27, Daniel Andriessen (Andriessen 1998, 2000, 2001, 2003)28, Rene Tissen (Tissen 1998,2000, 

                                                           
17 Toffler, Alvin: Powershift. Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century. Bantam Books, New York 
1990, Toffler, Alvin and Heidi: War and Anti-War. Survival at the Dawn of the 21st Century. Little, Brown and Company, 
Boston, New York 1993, Toffler, Alvin and Heidi: Foreword: The New Intangibles. In: Arquilla, John, Ronfeldt, David 
(editors) : In Athena´s Camp. Preparing for Conflict in the Information Age. Foreword by Alvin and Heidi Toffler. National 
Defense Research Institute, RAND, Santa Monica, California 1997, Toffler Alvin, Tofflerová Heidi: Nová civilizace. Třetí 
vlna a její dusledky. Nakladatelství Dokořán, Praha 2001, Toffler, Alvin, Tofflerová Heidi: Válka a antiválka. Jak porozumět 
dnešnímu globálnímu chaosu. Nakladatelství Dokořán a Argo, Praha 2002, Toffler, Alvin, Tofflerová Heidi: Utváranie novej 
civilizácie. Politika Tretej vlny. Vydavateľstvo Open Windows, Bratislava 1996, Toffler, Alvin: Nečekají nás krvavé 
revoluce, ale krize. Rozhovor s Alvinem Tofflerem. Lidové noviny 21.ledna 1999 
18 Tamtiež. 
19 Sveiby, Karl Erik (editor), The KONRAD Group: The Invisible Balance Sheet. Key indicators for accounting, control and 
valuation of know-how companies. 1989, Sveiby, Karl Erik: The New Organizational Wealth. Managing and Measuring 
Knowledge-Based Assets. Berrett-Koehler Publishers, 1997 
20 Brooking, Annie: Intellectual Capital. Core Asset for the Third Millennium. International Thomson Business Press, 1996 
21 Hand, John R. M., Lev, Baruch (editors): Intangible Assets. Values, Measures and Risks. Oxford University Press, 2003, 
Lev, Baruch: Intangibles. Management, Measurement, and Reporting. Brookings Institution Press, 2001, Lev, Baruch: 
Sharpening the Intangibles Edge. Harvard Business Review, June 2004 
22 Nakamura, Leonard: What is the U.S. Gross Investment in Intangibles ? (At Least) One Trillion Dollars a Year ! Working 
Paper NO. 01-15. Federal Reserve Bank of Philadelphia, Research Department, Philadelphia, PA, October 2001, Nakamura, 
Leonard: Advertising, Intangible Assets, and Unpriced Entertainment. Working Paper NO. 05-11. Federal Reserve Bank of 
Philadelphia, Research Department, Philadelphia, PA, May 2005, Nakamura, Leonard: A Trillion Dollars a Year in 
Intangible Investment and the New Economy. In: Hand, John R. M., Lev, Baruch (editors): Intangible Assets. Values, 
Measures and Risks. Oxford University Press, 2003, Nakamura, Leonard: Investing in Intangibles: Is a Trillion Dollars 
Missing From Gross Domestic Product ? In: Bounfour, Ahmad, Edvinsson, Leif (editors): Intellectual Capital for 
Communities. Nations, Regions, and Cities. Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington, MA 2005 Nakamura, Leonard: Is 
the U.S. Economy Really Growing Too Slowly ? Maybe We´re Measuring Growth Wrong. Federal Reserve Bank of 
Philadelphia, Business Review, March / April 1997, Nakamura, Leonard: Intangibles: What Put the New In the New 
Economy ?  Federal Reserve Bank of Philadelphia, Business Review, July / August 1999, Nakamura, Leonard: Economics 
and the New Economy. The Invisible Hand Meets Creative Destruction. Federal Reserve Bank of Philadelphia, Business 
Review, July / August 2000, Nakamura, Leonard: Intangibles: Is a Trillion Dollars Missing from GDP ? Federal Reserve 
Bank of Philadelphia, Business Review Q4 2001 
23 Edvinsson, Leif, Malone, Michael S.: Intelectual Capital. Realizing Your Company´s True Value by Finding Its Hidden 
Brainpower. Collins, 1997, Edvinsson, Leif: Corporate Longitude. What You Need to Know to Navigate the Knowledge 
Economy. Financial Time Prentice Hall, 2002, Bounfour, Ahmad, Edvinsson, Leif (editors): Intellectual Capital for 
Communities. Nations, Regions, and Cities. Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington, MA 2005 
24 Edvinsson, Leif, Malone, Michael S.: Intelectual Capital. Realizing Your Company´s True Value by Finding Its Hidden 
Brainpower. Collins, 1997 
25 Hand, John R. M., Lev, Baruch (editors): Intangible Assets. Values, Measures and Risks. Oxford University Press, 2003, 
26 Romer, Paul: The Soft Revolution: Achieving Growth Managing Intangibles. In: Hand, John R. M., Lev, Baruch (editors): 
Intangible Assets. Values, Measures and Risks. Oxford University Press, 2003 
27 Allee, Verna: The Knowledge Evolution. Expanding Organizational Intelligence. Butterworth-Heinemann, 1997, Allee, 
Verna: The Future of Knowledge. Increasing Prosperity Through Value Networks. Elsevier and Technology Books, 2002, 
Alee, Verna: A Value Network Approach for Modeling and Measuring Intangibles. Paper prepared for presentation at 
Transparent Enterprise. Madrid, November 2002  
28Andriessen, Daniel Tissen, Rene, Deprez, Frank Lekanne: Value Based Knowledge Management. Creating the 21st 
Century Company: Knowledge Intensive, People Rich. Addison Wesley Publishing Company, 1998, Andriessen, Daniel, 
Tissen, Rene, Deprez, Frank Lekanne: The Knowledge Dividende. Creating High Performance Companies Through Value 
Based Knowledge Management. Prentice Hall, 2000, Andriessen, Daniel, Tissen, Rene: Weightless Wealth. Find your real 
value in a future of intangible assets. Financial Times Prentice Hall, 2001, Andriessen, Daniel: Making Sense of Intellectual 
Capital. Designing a Method for the Valuation of Intangibles. Butterworth-Heinemann, 2003 
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2001)29, Frank Lekanne Deprez (Deprez 1998, 2000)30, Robert Reilly (Reilly 1998)31, Robert Schweihs 
(Schweihs 1998)32, Patrick Sullivan (Sullivan 1998, 2000)33, Clark Eustace (Eustace 2000)34, Jonathan Low 
(Low 2002)35, Pam Cohen Kalafutová (Kalafutová 2002)36, Nick Bontis (Bontis 2000)37, B. Joseph Pine II (Pine 
II 1999)38, James Gilmore (Gilmore 1999)39, Tom Peters (Peters 1999)40, Aloke Phatak (Phatak 2002)41, Juergen 
Daum (Daum 2002)42, Thomas Stewart (Stewart 2003)43, Ahmad Bounfour (Bounfour 2005)44, Bernard Marr 
(Marr 2005)45, Jan Hofmann (Hofmann 2005)46, Eamonnn Kelly (Kelly 2005)47. 
   Samotnú teóriu nehmotnej ekonomiky môžeme zaradiť medzi ekonomické teórie Tretej vlny. Ak v súčasnosti 
hovoríme o nehmotných statkoch, nehmotných aktívach, nehmotnom kapitále, máme na mysli predovšetkým 
nehmotné aktivity, ktoré sú súčasťou celosvetového prechodu k informačnej spoločnosti. Zatiaľ čo informačné 
technológie menili samotnú podstatu ekonomiky, v kruhoch manažmentu sa vytvárali nové prístupy zamerané na 
riadenie novovznikajúcich štruktúr nehmotnej ekonomiky.  
   Teórie znalostnej spoločnosti a znalostnej ekonomiky vytvorili určité rámce pre pochopenie zmien 
prebiehajúcich v ekonomických štruktúrach na všetkých úrovniach, nevytvorili však teoretické koncepty 
popisujúce princípy, na ktorých nehmotná ekonomika funguje.  
   Tieto princípy začali popisovať a systematizovať až teoretici novej ekonomiky, ktorí vytvorili využiteľnú 
teoretickú základňu, ktorá umožňuje popísať základné princípy fungovania nehmotnej ekonomiky. 
 
   Teórie nehmotnej ekonomiky sa zameriavajú na nasledovné problémy: 
 

• Vytvorenie základného konceptu nehmotnej ekonomiky, vzťah hmotnej a nehmotnej ekonomiky, vzťah 
nehmotnej a novej ekonomiky 

                                                           
29 Andriessen, Daniel,  Tissen, Rene, Deprez, Frank Lekanne: Value Based Knowledge Management. Creating the 21st 
Century Company: Knowledge Intensive, People Rich. Addison Wesley Publishing Company, 1998, Andriessen, Daniel, 
Tissen, Rene, Deprez, Frank Lekanne: The Knowledge Dividende. Creating High Performance Companies Through Value 
Based Knowledge Management. Prentice Hall, 2000, Andriessen, Daniel, Tissen, Rene: Weightless Wealth. Find your real 
value in a future of intangible assets. Financial Times Prentice Hall, 2001 
30 Andriessen, Daniel, Tissen, Rene, Deprez, Frank Lekanne: Value Based Knowledge Management. Creating the 21st 
Century Company: Knowledge Intensive, People Rich. Addison Wesley Publishing Company, 1998, Andriessen, Daniel, 
Tissen, Rene, Deprez, Frank Lekanne: The Knowledge Dividende. Creating High Performance Companies Through Value 
Based Knowledge Management. Prentice Hall, 2000 
31 Reilly, Robert F., Schweihs, Robert P.: Valuing Intangible Assets. McGraw-Hill, 1998 
32 Tamtiež. 
33 Sullivan, Patrick H.: Profiting from Intellectual Capital. Extracting Value from Innovation. Wiley, 1998, Sullivan , Patrick 
H.: Value Driven Intellectual Capital. How to Convert Intangible Corporate Assets Into Market Value. Wiley, 2000 
34 Eustace, Clark: The Intangible Economy. Impact and Policy Issues. Report of the European High Level Expert Group on 
the Intangible Economy. European Commission, October 2000 
35 Low, Jonathan, Kalafut, Pam Cohen: Invisible Advantage. How Intangibles Are Driving Business Performance. Perseus 
Publishing, Cambridge, MA 2002 
36 Tamtiež. 
37 Bontis, Nick: Assessing Knowledge Assets: A Review of the Models Used to Measure Intellectual Capital. Version Oct-
11-2000, 2000 
38 Pine II, B. Joseph, Gilmore, James H.: The Experience Economy. Work Is Theatre and Every Business a Stage. Harvard 
Business School Press, Boston, MA 1999 
39 Pine II, B. Joseph, Gilmore, James H.: The Experience Economy. Work Is Theatre and Every Business a Stage. Harvard 
Business School Press, Boston, MA 1999 
40 Peters, Tom: The Circle of Innovation. You Can´t Shrink Your Way to Greateness. Vintage, 1999, Peters, Tom: The Brand 
You 50. Fifty Ways to Transform an „Employee“ into a Brand That Shouts Distinction, Commitment, and Passion ! Alfred 
A. Knopf, New York 1999, Peters, Tom: Re-imagine ! Business Excellence in a Disruptive Age. Dorling Kinderslay Limited, 
London 2004 
41 Phatak, Aloke: Intellectual Capital in Small Teams: Towards a Methodology for Capturing Intangible Assets. Report No. 
CMIS 03/81. CSIRO Mathematical and Information Sciences, Wembley, WA, April 2003 
42 Daum, Juergen: Intangible Assets and Value Creation. John Wiley and Sons, 2002 
43 Stewart, Thomas A.: The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-first Century Organization. Currency, 
2003 
44 Bounfour, Ahmad, Edvinsson, Leif (editors): Intellectual Capital for Communities. Nations, Regions, and Cities. Elsevier 
Butterworth-Heinemann, Burlington, MA 2005 
45 Marr, Bernard (editor): Perspectives on Intellectual Capital. Multidisciplinary Insight Into Management, Measurement, and 
Reporting. Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington, MA 2005 
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• Identifikácia nehmotných aktív, nehmotného kapitálu a nehmotnej ekonomiky 

 
• Meranie a oceňovanie nehmotných aktív a nehmotného kapitálu 

 
• Systematizácia nehmotných aktív a nehmotného kapitálu 

 
• Identifikácia základných princípov a zákonitostí fungovania nehmotnej ekonomiky, nehmotných aktív 

a nehmotného kapitálu 
 

• Problémy investícii do nehmotného kapitálu a nehmotnej ekonomiky 
 

• Rast a perspektívy nehmotnej ekonomiky. 
 

 
EKONOMICKÁ PODSTATA NEHMOTNEJ EKONOMIKY 
 
   Ekonomická podstata nehmotnej ekonomiky je v podstate totožná s ekonomickou podstatou prechodu 
k informačnej spoločnosti. Nehmotné aktíva, nehmotný kapitál a nehmotné zdroje sú tu spojené s implóziu 
globalizujúcej sa ekonomiky, jej obratením sa do vnútra a využívaním vnútorných zdrojov. Tieto vnútorné 
zdroje sú vlastne nehmotné zdroje. Kapitalizácia týchto nehmotných zdrojov je ekonomickým základom 
vytvárania nehmotnej ekonomiky. 
 
   Prechod k vnútorným nehmotným zdrojom  rozvoja sa uskutočňuje v nasledovných piatich hlavných smeroch: 
 

• Informačná technológia sa stáva hlavnou technológiou ekonomík najvyspelejších krajín sveta 
umožňujúcou sprístupňovanie a využívanie informácií a znalostí ako hlavného zdroja rozvoja 
ekonomiky a spoločnosti. Informačná technológia zabezpečuje taktiež reprodukciu informačných a 
znalostných zdrojov. Informačná technológia postupne nahrádza industriálnu technológiu, alebo ju 
pretvára a integruje sa s ňou.  

 
• Informácie, znalosti a poznanie sa stávajú hlavným zdrojom ekonomického a spoločenského rozvoja. 

Ďalší rozvoj jednotlivých ekonomík, takisto ako i globálnej ekonomiky ako celku, je závislý na 
prechode k informáciam a znalostiam ako hlavnému zdroju rozvoja. Všeobecný a celosvetový 
nedostatok zdrojov je riešiteľný postupným nahradzovaním klasických energetických, surovinových, 
ľudských a iných zdrojov zdrojmi informačnými a znalostnými. Celosvetová limitovanosť zdrojov, 
ktorá sa prejavuje i v globálnej kríze civilizácie najmä v oblasti devastácie životného prostredia takisto 
vytvára tlak na prechod od zdrojov klasických k zdrojom informačným a znalostným.  

 
• Informácie a znalosti sa v moderných ekonomikách stávajú novou a hlavnou formou kapitálu. Od 

polovice 60.rokov sa v najvyspelejších krajinách sveta začali objavovať a stávať prevažujúcimi nové 
formy kapitálu ako sú napr. informačný kapitál, znalostný kapitál, technologický kapitál, ľudský 
kapitál, organizačný kapitál, štrukturálny kapitál, procesný kapitál, sociálny kapitál a iné. Tento trend 
ukazuje postupujúci proces kapitalizácie predtým neskapitalizovaných oblastí spoločnosti a kapitálom 
sa tak stala veda, vzdelanie, tréning, adaptabilita, flexibilita, organizácia, štruktúra, značky, pozornosť, 
prostredie, procesy, obsah, emócie alebo technológia. Investície do týchto nových foriem kapitálu 
prinášajú vo vyspelých ekonomikách mnohonásobne vyššie zisky ako investície do priemyselného 
alebo finančného kapitálu v krajinách menej rozvinutých. 

  
• Informácie sa stali novým výrobným faktorom v modernej ekonomike. K tradičným výrobným 

faktorom pôde, práci a kapitálu tak pribudol faktor nový, a to informácie. Objavenie sa informácií ako 
nového výrobného faktoru spôsobuje zmenu chápania bohatstva, takisto ako následne zmenu systému 
jeho vytvárania a s tým spojenú zmenu štruktúry ekonomiky. Nový systém vytvárania bohatstva je 
potom v modernej ekonomike založený na informáciach a znalostiach. Neustále vytváranie a výmena 
informácií a znalostí sú potom podmienkou vytvárania bohatstva. Ak neexistuje v ekonomike 
vytváranie a pohyb informácií a znalostí, nevytvára sa potom ani nové bohatstvo. Tieto skutočnosti 
vytvárajú požiadavku na vytvorenie informačnej teórie hodnoty, ktorá by objasnila miesto a funkciu 
informácií a znalostí pri vytváraní hodnoty v moderných ekonomikách. 
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• Prechod k informáciam ako k novému a hlavnému zdroju rozvoja ekonomiky a spoločnosti, novej 

forme kapitálu i novému výrobnému faktoru spôsobuje zmenu hodnotových orientácií jednotlivca i 
spoločnosti, čo je obzvlášť významné pri zmene hodnotových orientácií ekonómov i pracovníkov 
managementu všetkých úrovní. Orientácia na klasické zdroje, klasické formy kapitálu i na klasické 
výrobné faktory je jednou z príčin zaostávania a nekonkurencieschopnosti mnohých ekonomík. 
Hodnotová reorientácia smerom k chápaniu informácií a znalostí ako hlavného zdroja rozvoja 
ekonomiky i spoločnosti, ako novej a hlavnej formy kapitálu i ako nového výrobného faktoru je jedným 
z kľúčov k ekonomickej prosperite a konkurencieschopnosti a následne k modernému smerovaniu 
spoločnosti a jej správnemu fungovaniu.  

 
NEHMOTNÉ AKTÍVA V INDUSTRIÁLNEJ EKONOMIKE  
 
    Predchodcu súčasnej nehmotnej ekonomiky môžeme hľadať v nehmotných aktívach industriálnej ekonomiky 
Druhej vlny. V klasickej ekonomike Druhej vlny nehmotné aktíva mali svoje miesto, nie však také ako majú 
v novej ekonomike Tretej vlny.  
   V tejto ekonomike pod hmotné aktíva – tangible assets – boli zahrnuté cenné statky ako zlaté mince a prúty, 
drahokamy, umelecké predmety atď., kupované a držané vlastníkom ako investície.48 Hmotné aktíva majú 
hmotnú formu a možno ich preto rýchlo speňažiť napr. cenné papiere, hotovosť, šeky.49 
   Pod nehmotné aktíva – intangible assets – boli zahrnuté aktíva cenné pre podnik, ktoré však nemajú materiálnu 
formu, a nie je možné ich preto ľahko speňažiť, napr. dobré meno firmy – goodwill, patenty, autorské práva, 
obchodné značky.50 Goodwil môže predstavovať abstraktná hodnota už zavedenej firmy, dobré meno, príťažlivá 
sila, ktorá privádza zákazníkov.51 
 
 
NEHMOTNÝ KAPITÁL TRETEJ VLNY ALVINA A HEIDI TOFFLEROVCOV 
 
   V novej ekonomike Tretej vlny hmotné i nehmotné aktíva prechádzajú transformáciou, pričom význam a úloha 
nehmotných aktív je zásadne odlišná. Podľa Alvina a Heidi Tofflerovcov kapitál Tretej vlny je teraz vo 
vzrastajúcej miere založený na nehmotných aktívach. 
   Tofflerovci uvádzajú, že v srdci transformácie Tretej vlny leží posun vo vzťahu medzi hmotnými 
a nehmotnými metódami produkcie. Znalosti v širšom zmysle slova sa stali faktorom ekonomiky. Dnes sa 
posúvajú z periférie do centrálnej pozície, kde ídey, inovácie, hodnoty, imaginácia, symboly, a predstavy, nie iba 
počítačové údaje, hrajú stále významnejšie úlohy. Rovnaký posun k nehmotnosti je aj vo vojenských 
záležitostiach52. 
   Nehmotné aktíva tiež zahrňujú to, čo je v našich databankách, rovnako ako to, čo je v lebkách ľudí. Zahrňujú 
tiež silu softwaru, schopnosť oslepiť protivníkovú informačnú technológiu, superioritu zberu a rozširovania 
informácií, kompatibilitu informačno-podporných nástrojov a omnoho viac. Podľa Tofflerovcov sa celá 
ekonomika posúva od hmotného k nehmotnému53.  
   Hodnoty v podniku Druhej vlny sa dajú merať pomocou hmotných aktív, ako sú budovy, stroje a skladové 
zásoby, ale hodnota úspešných firiem Tretej vlny stále viac spočíva v ich schopnosti strategickým a operatívnym 
spôsobom získavať, generovať, distribuovať a aplikovať znalosti.54 Skutočná hodnota takých spoločností, ako sú 
Compaq, Kodak, Hitachi, Siemens, závisí na ídeach, nápadoch a informáciach v hlavách zamestnancov a vo 
firemných databankách a patentoch, než na nákladných automobiloch, výrobných linkách a ďalších hmotných 
aktóivach, ktoré vlastnia. A tak je kapitál stále viac založený na nehmotných hodnotách. 55 
   Podľa Tofflerovcov je najzávažnejšie, že sa mení podstata a definícia kapitálu. 
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49 Tamtiež. 
50 Tamtiež. 
51 Tamtiež. 
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53 Tamtiež. 
54 Tamtiež. 
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   V agrárnej ekonomike Prvej vlny našej civilizácie bola kapitálom pôda. Pôdy sa možno dotknúť, vziať si jej 
hrsť, ale nedá sa nijako zväčšiť a ani ju nemôževyužívať naraz niekoľko osôb. Aby niekto mal viac 
poľnohospodárskej pôdy, musel ju vziať inému majiteľovi.56  
   V priemyselných západných civilizáciach Druhej vlny predstavovali kapitál továrne. Zakúpením akcií bolo 
možné kúpiť si aj kúsok týchto továrni. Majiteľ akcie sa tiež mohol dotknúť steny továrne a vedel, že nejaká časť 
tejto steny je jeho vlastníctvom. Tento kapitál stále ešte nemohol slúžiť súčasne dvom cieľom, ale už bolo možné 
ho znásobiť postavením nových tovární.57 
   Kapitálu Tretej postindustriálnej éry sa už väčšinou dotknúť nemožno. Akcie Microsoftu nepredstavujú podiel 
na nejakom materiálnom majetku. Sú iba symbolmi. Akcionári sa Microsoftu nepýtajú, či má továrne, montážne 
linky, budovy. V tomto zmysle Microsoft, dnes väčšia spoločnosť než General Motors, prakticky nič nemá. Jeho 
kapitál sa nachádza v mozgoch ľudí vo firme zamestnaných. Symboly. Systémy usporiadaných znakov. Akcie 
Microsoftu sú symboly týchto usporiadaných znakov. Časť ekonómov to dnes už chápe. Iba je treba ešte 
pochopiť, čo z toho plynie.58 
   Kapitál sa stáva neuchopiteľný. Nemožno ho zmerať ani odhadnúť pomocou doteraz používaných pojmov. 
V priemysle Tretej vlny už najdôležitejšie pracovné nástroje námedznej práce nestoja v továrňach a ani 
v remeselných dielňach. Najdôležitejšie nástroje sú v ľudských mozgoch. Ľudia ich každý deň prinášajú do 
práce a po pracovnej dobe ich odnáśajú domov. Ak jedného dńa neprídu do práce, akcie Microsoftu sa stanú 
zdrapmi papiera.59  
   Revolúcia nie je len v tom, že sa tohto kapitálu nemožno dotknúť a ani ho zmerať, ale predovšetkým v tom, že 
ho možno zväčšovať bez akýchkoľvek obmedzení a, že ho môže súčasne používať mnoho ľudí.60  
   Vo svojej práci Powershift - Posun moci 61 Alvin Toffler rozdeľuje ekonomiky na rýchle a pomalé. Rýchle 
ekonomiky sú ekonomikami informačnej spoločnosti a pomalé ekonomiky sú ekonomikami industriálnej 
spoločnosti. Tofflerová koncepcia rýchlych a pomalých ekonomík vychádza z rozdielných systémov vytvárania 
bohatstva. Zatiaľ čo pomalé ekonomiky sú založené na pomalom systéme vytvárania bohatstva a ľudskej práci 
ako hlavnom zdroji bohatstva, rýchle ekonomiky sú založené na novom systéme vytvárania bohatstva a ten je 
založený na znalostiach ako hlavnom zdroji.62  
   Nový systém vytvárania bohatstva generuje bohatstvo rýchlejšie ako obdobný systém v pomalých 
ekonomikách. Výsledkom je potom prerozdelenie čiže posun moci, a to tak ekonomickej ako i politickej. 
Znalosti sa tak stávajú hlavným zdrojom ekonomickej i politickej moci jednotlivých krajín v globálnej 
ekonomike. Tretiu vlnu potom možno spojiť so systémom vytvárania bohatstva a znamená vlastne vlnovité 
šírenie nového systému vytvárania bohatstva a postupnú adaptáciu resp. neschopnosť adaptácie na tento 
systém.63 
   Nový systém vytvárania bohatstva, zodpovedajúci rýchlej alebo informačnej ekonomike, znamená zmenu 
ekonomických pravidiel. Nový systém vytvárania bohatstva  je založený na znalostiach ako hlavnom zdroji 
ekonomickej a politickej moci a bohatstva. 
 
   Alvin Toffler v Posune moci charakterizuje nový systém vytvárania bohatstva nasledovne64: 
 
1.  Nový zrýchlený systém vytvárania bohatstva je vo vzrastajúcej miere závislý na výmene údajov, informácií a 

znalostí. Ak neprebieha výmena znalostí, nevytvára sa nové bohatstvo. 
 
2.  Nový systém vytvárania bohatstva prekračuje hranice masovej produkcie smerom k flexibilnej, zákazkovej 

alebo „demasifikovanej“ produkcii. 
 
3.  Konvenčné faktory výroby - pôda, práca, suroviny a kapitál sa stávajú menej dôležitými, tak ako ich 

nahradzujú symbolické znalosti. 
 
4.  Namiesto kovových alebo papierových peňazí, skutočným médiom sa stávajú elektronické peniaze. 
 
                                                           
56 Toffler, Alvin: Nečekají nás krvavé revoluce, ale krize. Rozhovor s Alvinem Tofflerem. Lidové noviny 21.ledna 1999 
57 Tamtiež. 
58 Tamtiež. 
59 Tamtiež. 
60 Tamtiež. 
61 Toffler, Alvin: Powershift. Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century. Bantam Books, New York 
1990 
62 Tamtiež. 
63 Tamtiež. 
64 Tamtiež. 
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5.  Tovary a služby sú modularizované a usporadúvané do systémov, ktoré vyžadujú sprísňovanie a stálu revíziu 
noriem. 

 
6.  Pomaly fungujúce byrokracie sú nahradzované malými (demasifikovanými) pracovnými jednotkami, 

prechodnými alebo „adhokratickými“ tímami, vzrastajúcim komplexom obchodných aliancií alebo konzorcií. 
 
7.  Počet a varieta organizačných jednotiek sa znásobuje. 
 
8.  Pracovníci sa stávajú menej vymeniteľnými. Najúčinnejšími nástrojmi rozširovania bohatstva sú symboly 

v hlavách pracovníkov. 
 
9.  Novým hrdinom už nie je pracovník modrých golierov, finančník alebo manažér, ale inovátor, ktorý 

kombinuje imaginatívne znalosti s akciou. 
 
10. Tvorba bohatstva je vo vzrastajúcej miere chápaná ako kruhový proces s odpadmi recyklovanými do 

vstupov ďalšieho cyklu produkcie. 
 
11. Producenti a konzumenti, rozdelení industriálnou revolúciou, sú znovuzjednotení v cykle tvorby bohatstva. 
 
12. Nový systém tvorby bohatstva je lokálny aj globálny. 
 
 
NEHMOTNÉ AKTÍVA V ŠTRUKTÚRE EKONOMIKY TRETEJ VLNY 
 
   Nová ekonomika Tretej vlny sa skladá z hmotnej ekonomiky a z nehmotnej ekonomiky. Nehmotnou 
ekonomikou Tretej vlny rozumieme nové nehmotné aktíva, ktoré vznikajú v procese transformácie na novú 
ekonomiku Tretej vlny a sú spojené s adaptáciou na jej novovytvárajúce sa pravidlá. 
 
 
Tabuľka č.1: Nová ekonomika Tretej vlny 
 
 

 
Nová ekonomika Tretej vlny 
 
 
Hmotná ekonomika 
 

 
Nehmotná ekonomika 

 
 
   Nehmotné aktíva (Intangibles) – nehmotné aktíva, nehmotný kapitál, nehmotné položky 
 
   Nové nehmotné aktíva (New Intangibles) – nehmotný kapitál, nehmotné aktíva spojené s Treťou vlnou 
 
   Nehmotná ekonomika (Intangible Economy) – rastúca ekonomika nehmotného kapitálu a nehmotných aktív 
Tretej vlny 
 
ZÁKLADNÉ TEORETICKÉ RÁMCE NEHMOTNEJ EKONOMIKY 
 
   Nehmotná ekonomika predstavuje významný nástroj v transformácii industriálnej ekonomiky Druhej vlny na 
novú ekonomiku Tretej vlny. Jej štruktúra umožňuje zvyšovať adaptabilitu na všetkých úrovniach a zároveň 
umožňuje pružnú reakciu na zmeny prostredia. Pružnosť – resilience – sa stala predmetom záujmu spolu so 
vzrastajúcou entropiou, ktorá doprevádza procesy globalizácie a prechodu k informačnej spoločnosti.  
   Koncept pružnej ekonomiky resp. pružného podniku je v súčasnej dobe rozpracovávaný viacerými autormi. 
Medzi najvýznamnejších patria Stephen F. DeAngelis (DeAngelis 2005), Yossi Sheffi (Sheffi 2005)65 a Al 
Siebert (Siebert 2005)66.  

                                                           
65 Sheffi, Yossi: The Resilient Enterprise. Overcoming Vulnerability for Compepitive Advantage. The MIT Press, 2005 
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Nehmotná ekonomika pozostáva z celého radu ekonomických aktivít, ktoré prispievajú k zvyšovaniu pružnosti 
jednotlivca, podniku, organizácie, ekonomiky, štátu alebo spoločnosti.Tieto aktivity sa postupne kapitalizujú 
a nehmotné aktivity nadobúdajú formu tovarov, služieb alebo kapitálu. Zároveň vytvárajú nové rýchlorastúce 
trhy, ktoré predstavujú základ nehmotnej ekonomiky.  

Nehmotná ekonomika ekonomika predstavuje trh nehmotných tovarov a služieb, ktoré v globálnom prostredí 
zastávajú funkciu navigátora a umožňujú pružne reagovať na prebiehajúce zmeny. 
 
 
Základné charakteristiky vytvárania nehmotnej ekonomiky: 
 

• Nehmotná ekonomika vznikla ako súčasť celosvetového prechodu k informačnej spoločnosti. 
 
• Nehmotná ekonomika je súčasťou novej ekonomiky Tretej vlny. 

 
• Nehmotná ekonomika umožňuje vyššiu výkonnosť ekonomiky a jej adaptabilitu v neustále sa 

meniacom globálnom prostredí. 
 

• Podiel nehmotnej ekonomiky na celkovej ekonomike neustále rastie. Dá sa to ukázať na raste počtu 
ľudí pracujúcich v nehmotnej ekonomike ako i na percentuálnom podiele na celkovom HDP.  

 
• Nehmotná ekonomika funguje na báze zákonov novej ekonomiky Tretej vlny.  

 
• Nehmotná ekonomika má antientropický charakter. 

 
• Nehmotná ekonomika plní funkciu znižovania entropie vo vzťahu k hmotnej ekonomike. 

 
• Nehmotná ekonomika nie je od hmotnej ekonomiky oddelená, ale je s ňou vzájomne previazaná. 
 
• Vznik globálneho prostredia svetovej ekonomiky je spojený s prechodom od konceptu 

konkurencieschopnosti ku konceptu pružnosti umožňujúcej reakciu na zmeny globálneho prostredia. 
Táto zmena je zároveň prechodom od konkurenčného boja k znižovaniu entropie. 

 
• Reakcia na správanie konkurentov na zabehaných trhoch je nahradzovaná reakciou na zmeny prostredia 

globálnej ekonomiky ako celku. Pod prostredím chápeme celkové prostredie, kde konkurencia 
predstavuje iba jeho jednu časť. 

 
• Pružná ekonomika umožňuje reagovať na zmeny globálneho prostredia. Nehmotná ekonomika 

umožňuje pružnosť ekonomiky na všetkých úrovniach. 
 

• Nehmotné aktivity sa stávajú novou formou aktív, novou formou kapitálu a novou formou bohatstva. 
 

• Nehmotné aktivity vytvárajú nové rýchlo rastúce trhy nehmotnej ekonomiky. Nehmotná ekonomika. 
 

• Existencia nehmotnej ekonomiky bude podmienkou fungovania ekonomiky ako celku i jej jednotlivých 
častí.  

 
  
NEHMOTNÁ EKONOMIKA EAMONNA KELLYHO 
 
   Eamonn Kelly je škótsky futurológ a vizionár. Je šéfom globálnej futurologickej siete Global Business 
Network GBN a tiež šéfom The Monitor Group. Zaoberá sa najmä tvorbou scenárov. Prblémami nehmotnej 
ekonomiky sa zaoberá v knihe Mocné časy - The Powerful Times67, ktorú publikoval v roku 2005. V knihe 
popisuje sedem zdvojených trendov, medzi ktoré zaradil nehmotnú ekonomiku a hmotnú ekonomiku. Ukazuje 

                                                                                                                                                                                     
66 Siebert, Al: The Resilience Advantage. Master Change Thrive Under Pressure and Bounce Back from Setbacks. Berrett-
Koehler Publishers, 2005 
67 Kelly, Eamonn: Powerful Times. Rising to the Challenge of Our Uncertain World. Wharton School Publishing, Upper 
Saddle River, NJ, 2005 
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vzájomnú prepojenosť týchto dvoch ekonomík a ich predpokladaný vývoj v najbližších desiatich rokoch teda do 
roku 2015.  
   Kelly chápe vznik a rast nehmotnej ekonomiky ako súčasť vytvárania novej ekonomiky. Novú ekonomiku 
zarámcoval nasledovnými časovými horizontmi68: 
 

• Dot-Com ekonomika – roky 1995 – 2000 
 
• Internetová ekonomika – roky 1995 – 2010 prípadne neskoršie 

 
• Postindustriálna ekonomika – roky 1975 – 2025 prípadne neskoršie 

 
   Kelly uvádza, že Dot-Com ekonomika bola iba časťou väčšej transformácie na systém vybudovaný na 
Internetových technológiach a komunikácii. Internetová ekonomika je podľa neho časťou prebiehajúcej evolúcie 
smerom k postindustriálnej ekonomike, kde sa hodnoty ďalej posúvajú k ídeam a vzťahom. Tu vidíme rast 
významu znalostného kapitálu a sociálneho kapitálu69. 
   V najbližších desiatich rokoch budeme svedkami pokračujúceho a akcelerujúceho prechodu z industriálnej do 
postindustriálnej éry. Zároveň budeme zažívať skúsenosť ďalšieho rastu nehmotnej ekonomiky, v ktorej sa vzťah 
medzi hodnotou a váhou postupne rozpadá a vzrastajúce množstvo toho, čo považujeme za hodnotné bude 
nahrádzané vecami, ktoré nemožno chytiť: službami, zážitkami a vzťahmi.70 Ale hoci sa hodnota presúva do 
nehmotného sveta, fyzický svet infraštruktúry získava nový význam a jeho udržiavaniu bude musieť byť 
venovaná nová pozornosť.71 
   Kelly uvádza, že najvýznamnejšou črtou postindustriálnej ekonomiky je upadajúci vzťah medzi fyzickou 
masou a ekonomickou hodnotou. V postindustriálnej ekonomike je tvorba hodnoty vo vzrastajúcej miere 
založená na znalostiach, ídeach, intelekte a inováciach.72  
   V rozvinutých ekonomikách teraz dominujú služby viac ako výroba, zážitky sú predávané  viac ako produkty, 
a digitálny bit prevyšuje fyzický atóm v ekonomickej významnosti  a spojenia a vzťahy sa stávajú rovnako 
dôležitými ako vlastníctvo a majetok. Hodnota sa stáva vo vzrastajúcej miere nehmotná.73 
   Podľa Kellyho sa nehmotná ekonomika skladá z viacerých komponentov, pričom identifikuje štyri 
komponenty nehmotnej ekonomiky, ktoré podľa neho definujú významnú zmenu v podstate ekonomiky. Týmito 
komponentmi sú74:  
 

• Vzrastajúci význam sektoru služieb 
 
• Rastúca znalostná intenzita mnohých produktov a služieb 

 
• Vzrast schopnosti a ochoty platiť vysoké prémie za kvalitné zážitky 

 
• Význam estetiky a krásy ako zdroja ekonomickej hodnoty. 

 
Služby 
 
   Podľa Kellyho sú služby v súčasnej dobe najväčší a najrýchlejšie rastúci sektor globálnej ekonomiky.75 
Zahrňujú viac ako 75 % HDP USA a viac ako tretinu globálneho obchodu. V poslednom desaťročí sa export 
služieb v USA viac ako zdvojnásobil a teraz zahŕňa 30 % celkových exportov. Nehmotné služby zahrňujú najmä 
komunikácie, logistiku a finančné služby. Posun od výroby k produkcii a spotrebe služieb je zreteľný najmä vo 
vyspelom svete. V rozvojovom svete služby zahrňujú 50 % HDP rozvojových krajín, pričom v mnohých 
krajinách sú najrýchlejšie rastúcim sektorom.76 Elektronická konektivita umožňuje poskytovať služby na diaľku 
a tento trend sa bude urýchľovať.77 

                                                           
68 Tamtiež. 
69 Tamtiež. 
70 Tamtiež. 
71 Tamtiež. 
72 Tamtiež. 
73 Tamtiež. 
74 Tamtiež. 
75 Tamtiež. 
76 Tamtiež. 
77 Tamtiež. 
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Znalostná intenzita 
 
   Znalosti vždy boli súčasťou ekonomiky. Znalosti napr. ako rastie obilie, ako funguje svet, ako robiť a využívať 
nástroje, ako vyrábať užitočné produkty vždy boli podľa Kellyho rozhodujúcimi motormi ľudských 
ekonomických systémov. Súčasná ekonomika je charakteristická najmä rastom znalostnej intenzity čiže rastie 
množstvo znalosti potrebných na jednotku produkcie. 
 
Ekonomika zážitku 
 
   Ekonomika zážitku funguje na predaji a sprostredkovaní zážitkov, pričom má globálny charakter. Podľa 
prognóz World Tourism Organization sa objem výdajov medzinárodnej turistiky strojnásobí do roku 2020. 
Hlavnými sektormi ekonomiky zážitku sú podĺa Kellyho turizmus, divácke športy a zábava. Ekonomikou 
zážitkov sa zaoberajú Joseph Pine II. a James Gilmore vo svojej knihe The Experience Economy78. 
 

Estetika, krása a umenie 
 

   Kelly ukazuje rast podielu estetiky, krásy a umenia na vytváraní hodnoty. Ako príklad kombinácie estetiky 
a vizuálnej a funkčnej jednoduchosti uvádza iPod. iPod nie je lacnejší ako konkurenćné produkty, ale je 
elegantný, jednoduchý a intuitívne použiteľný. Je estetický správny. Preto sa dobre predáva a rastie jeho podiel 
na trhu. 

 
ŠTRUKTÚRA NEHMOTNEJ EKONOMIKY 
 
   Štruktúra nehmotnej ekonomiky sa neustále vytvára, pričom sa rozširuje a diverzifikuje. Vzniká zároveň 
vzájomné prepojenie rôznych sektorov nehmotnej ekonomiky medzi sebou navzájom a medzi sektormi 
nehmotnej ekonomiky a sektormi hmotnej ekonomiky. 
 
 
NEHMOTNÁ EKONOMIKA TOMA PETERSA 
 
   Tom Peters patrí medzi popredných amerických a svetových teoretikov manažmentu. Nehmotnou ekonomikou 
sa zaoberal vo svojich knihách Kruh inovácií - The Circle of Innovation79, The Brand You 5080 a Re-imagine !81  
   Tom Peters v knihe The Circle of Innovation – Kruh inovácií82 rozdelil svet podľa orientácie na odhmotnené 
logá alebo tovarovú výrobu na dve odlišné kategórie firiem: 
 

• Špička Coca Cola, Microsoft, Disney a ďalší nepredávajú nič okrem myšlienok.  
 
• Spodina ako Ford a General Motors stále zostáva dodávateľom bezduchej hmoty, aj keď automobily sú 

už dnes podstatne chytrejšie ako v minulost.  
 
 
NEHMOTNÁ EKONOMIKA BARUCHA LEVA 
 
   Baruch Lev je americký ekonóm. Pôsobí ako profesor účtovníctva a financií na Stern School of Business na 
New York University v New Yorku, USA. Pôsobí tiež ako riaditeľ Vicent C. Ross Center for Research. Zaoberá 
sa problémami merania nehmotných aktív a nehmotného kapitálu.  
   Je autorom viacerých kníh venovaných problematike nehmotných aktív. K tejto problematike publikoval knihy 
Intangibles. Management, Measurement, and Reporting (2001)83 a Intangible Assets. Values, Measures and 
Risks (2003)84.  

                                                           
78 Pine II, B. Joseph, Gilmore, James H.: The Experience Economy. Work Is Theatre and Every Business a Stage. Harvard 
Business School Press, Boston, MA 1999 
79 Peters, Tom: The Circle of Innovation. You Can´t Shrink Your Way to Greateness. Vintage, 1999 
80 Peters, Tom: The Brand You 50. Fifty Ways to Transform an „Employee“ into a Brand That Shouts Distinction, 
Commitment, and Passion ! Alfred A. Knopf, New York 1999 
81 Peters, Tom: Re-imagine ! Business Excellence in a Disruptive Age. Dorling Kinderslay Limited, London 2004 
82 Peters, Tom: The Circle of Innovation. You Can´t Shrink Your Way to Greateness. Vintage, 1999 
83 Lev, Baruch: Intangibles. Management, Measurement, and Reporting. Brookings Institution Press, 2001 
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   Podľa Barucha Leva nehmotné aktíva sú právom na budúci zisk, ktorý nemá fyzický alebo finančný základ. 
Patent, značka, a unikátna organizačná Štruktúra sú príkladmi. Termíny nehmotné aktíva, znalostné aktíva, 
a intelektuálny kapitál používa ako zameniteľné.  
  Baruch Lev tvrdí, že aktíva a pasíva firmy uvedené vo výročnej správe firmy v súčasnosti iba zo 60 % odrážajú 
jej skutočnú trhovú hodnotu. Zvyšok je v ľudskom kapitále. 
 
 
NEHMOTNÁ EKONOMIKA LEONARDA NAKAMURU 
 
   Leonard Nakamura je americký ekonóm. Pôsobí ako poradca Federal Reserve Bank of Philadelphia v USA. 
Zaoberá sa meraním nehmotnej ekonomiky. Tvrdí, že súčasne účtovníctvo neodráža ekonomické reality. 
  Podľa Leonarda Nakamuru údaje o príjmoch nezahrňujú kapitálové zisky z vlastníctva akcií a nehnuteľnosti. 
Pritom tieto zisky tvoria značnú časť bohatstva američanov. V modernej ekonomike sa investície, na ktoré sa 
úspory používajú, presúvajú od hmotného majetku do nehmotných aktív. 
   U firiem sa presúvajú do vývoja, budovania značky alebo know how a u jednotlivcov napr. do vzdelania. Táto 
zmena je podľa Nakamuru prejavom toho, že moderná ekonomika sa presúva od výroby k službám 
a k využívaniu znalostí a štatistika to nedokáže zachytiť.  
   Nakamura tvrdí, že sa presúvame od investícii do hmotného majetku k nehmotným aktívam. To znamená, že 
naše meranie firemných ziskov a úspor zodpovedá skutočnosti stále menej. 

                                                                                                                                                                                     
84 Hand, John R. M., Lev, Baruch (editors): Intangible Assets. Values, Measures and Risks. Oxford University Press, 2003 
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TABUĽKA Č. 2: ŠTRUKTÚRA NEHMOTNEJ EKONOMIKY 

 
 
Štruktúra nehmotnej ekonomiky 
 
 

• Ekonomika služieb 
 
• Ekonomika znalosti 

 
• Ekonomika zážitku 

 
1. Ekonomika turizmu 
2. Ekonomika športov 
3. Ekonomika zábavy 

 
• Ekonomika krásy, estetiky a umenia 

 
• Ekonomika značiek 

 
• Ekonomika konektivity 

 
1. Ekonomika nástrojov pripojenia 
2. Ekonomika prehliadačov 
3. Ekonomika internetu 

 
• Ekonomika open source 
 

1. Ekonomika blogosféry 
2. Ekonomika wikisféry 
3. Ekonomika open source software 

 
• Ekonomika transhumanizmu  

 
 
 

 
Tabuľka č. 3: Koncepty nehmotnej ekonomiky 
 

 
Koncepty nehmotnej ekonomiky 
 
 

• Ekonomika obsahu 
 
• Ekonomika pozornosti 

 
• Ekonomika daru 

 
• Ekonomika zážitku 
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Tabuľka č. 4: Trhy nehmotnej ekonomiky 
 

 
Trhy nehmotnej ekonomiky 
 

 
• Trh služieb 
 
• Trh znalosti 

 
• Trh zážitkov 

 
1. Trh turizmu 
2. Trh športov 
3. Trh zábavy 

 
• Trh krásy, estetiky a umenia 

 
• Trh značiek 

 
• Trh konektivity 

 
1. Trh počítačov 
2. Trh prehliadačov 
3. Trh pripojenia 

 
• Trh open source 
 

1. Trh blogosféry 
2. Trh wikisféry 

 
• Trh transhumanizmu 
 

1. Trh technológií zdokonaľujúcich človeka 
 

• Trh obsahu 
 

• Trh pozornosti 
 

• Trh daru 
 

 
 

 
 

Tabuľka č. 5: Technológie zdokonaľujúce človeka 
 

 
Technológie zdokonaľujúce človeka 

 
 

Interný hardware 
 

 
Interný software 

 
 

Externý hardware 
 

 
Externý software 
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Tabuľka č. 6: Ekonomika transhumanizmu 
 
 

 
Ekonomika transhumanizmu 

 
 

Trh interného hardware 
 

 
Trh interného software 

 
 

Trh externého hardware 
 

 
Trh externého software 

 
NEHMOTNÁ EKONOMIKA TECHNOLÓGII ZDOKONAĽUJÚCICH ČLOVEKA 
 
   Anders Sandberg rozdelil technológie zdokonaľujúce človeka na štyri skupiny, kde zahrnul prostriedky 
a nástroje rozširovania kapacity a schopnosti mysle. Urobil tak vo svojom príspevku na konferencii Extro 3 
v roku 199785.  
   Týmito štyrmi skupinami sú: 
 

• Interný hardware 
 
• Externý hardware 

 
• Interný software 

 
• Externý software 

 
   Uvedené štyri skupiny prostriedkov a nástrojov rozširovania kapacity a schopnosti mysle sú perspektívnymi 
trhmi nehmotnej ekonomiky, hoci sa čiastočne prekrývajú s niektorými zabehanými trhmi. 
 
INTERNÝ HARDWARE 
 
   Interný hardware umožňuje vylepšenie mysle prostredníctvom 
 

• Prostriedkov genetiky 
 
• Liekov stimulujúcich 
 

1. pamäť 
2. výkonné funkcie 
3. náladu 
4. pozornosť 
5. kreativitu 

 
• Mozgovo-počítačových interface 

 
 
EXTERNÝ HARDWARE 
 
   Externý hardware umožňuje presun mozgov do prostredia resp. ich rozšírenie do prostredia. Patria tu: 

 
• Papier a hlina – klasické média 

                                                           
85 Sandberg, Anders: Better Minds. In: Hughes, James, Bostrom, Nick: What is Transhumanism ? World Transhumanist 
Association, 2005, ppt presentation 
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• Počítačové pamäťové média 

 
• Oblečenie s integrovanými médiami 

 
• Bezdrôtové exoself – exo-ja 

 
 
INTERNÝ SOFTWARE 
 

   Interný software zahrňuje prostriedky lepšieho myslenia. Patria tu: 
 

• Dômyselná organizácia alebo metódy 
 
• Pamäťové umenie 

 
• Kognitívne terapie 

 
• Mentálny tréning 

 
 
EXTERNÝ SOFTWARE 
 
   Externý software pridáva človeku schopnosti a zručnosti. Patria tu: 
 

• Osobné organizátory 
 
• Informačná vizualizácia 

 
• Expertné systémy 

 
• Symbolické matematické programy 

 
• Nástroje hľadania informácií 

 
• Nástroje filtrovania informácií 

 
• Automatizované indexovanie 

 
• Hypertext 

 
• Pamäťové agenty 

 
• Umelá inteligencia  

 
 
NEHMOTNÉ TECHNOLÓGIE THOMASA L. FRIEDMANA 
 
   Nástroje sprístupňovania a napájania sa na štruktúry informačnej spoločnosti opísal Thomas L. Friedman ako 
sily splošťujúce globálny svet. Sú to vlastne nehmotné technológie tzv. intangibles, ktoré predstavujú sily 
otáčajúce svet, spoločnosť, ekonomiky i jednotlivca k vnútorným zdrojom.  
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   Thomas L. Friedman vo svojej knihe The World is Flat. A Brief History of the Twenty-First Century (2005)86, 
87 popísal novú etapu rozvoja informačnej spoločnosti zameranú na vytváranie nových nástrojov prístupu 
k sieťam a k využívaniu vnútorných zdrojov spolu s obrátením sa dovnútra. 
  Uvádza tu 10 síl splošťujúcich svet, ktoré riadia globalizáciu88: 
 

• Pád Berlinského múru a nástup Windows – posun smerom k demokracii a slobodným trhom. Vo svete 
sa presadil jediný hospodársky model, zároveň svet získal nástroj napojenia sa na vytvárajúcu sa 
globálnu štruktúru informačnej spoločnosti. 

 
• Uvedenie prehliadača Netscape na trh – prvý masovo používaný prehliadač – spôsobil masívne 

investície do optických vlákien. Začala sa vytvárať globálna sieťová štruktúra s možnosťou globálnégo 
využívania informaćných zdrojov. 

 
• Work Flow Software – rýchlejšia a užšia koordinácia medzi vzdialenými zamestnancami – PayPal, 

VPN. Výrobné procesy boli transformované do podoby softwaru. Zmenilo sa nazeranie na organizačnú 
štruktúru firiem. 

 
• Open-Sourcing – samoorganizujúce sa komunity odštartovali revolúciu spolupráce. Open-Source 

odśtartoval otváranie sa systémov a ich transformáciu na otvorené systémy vzájomne spolupracujúce 
a vzájomne komunikujúce. 

 
• Outsourcing – migrácia obchodných funkcií do Indie – šetrí peniaze a ekonomiky Tretieho sveta. 

Dochádza ku globálnej reštrukturalizácii svetovej ekonomiky. 
 

• Offshoring – zmluvná výroba vytiahla Čínu na ekonomické výslnie. Takisto dochádza ku globálnej 
reštrukturalizácii svetovej ekonomiky. 

 
• Supply-Chaining – mohutné siete zásobovačov, predajcov a zákazníkov zvýšili obchodnú efektívnosť – 

Wal-Mart. Siete postupne nahradili hierarchické podniky na poli výkonnosti a konkurencieschopnosti. 
 

• Insourcing – logistické giganty prevzali kontrolu zákazníckych zásobovacích reťazcov umožňujúcich 
malým rodinným obchodom stať sa globálnymi – UPS, FedEx. Svetová ekonomiky získala ďalšie 
nástroje vzájomného prepájania. 

 
• In-Forming – každý môže využiť Internet ako osobnú zásobovaciu sieť – reťazec – znalostí – Google. 

Informácie sa stávajú nevyhnutným produkčným faktorom. 
 

• Bezdrôtovosť – bezdrôtové technológie podporujú spoluprácu, robiac ju mobilnou a osobnou. 
Vytvárajú sa nové siete a spoločnosť sa postupne hyperlinkuje. 

 
ZÁKLADNÉ FORMY NEHMOTNÉHO KAPITÁLU 
 
   Nehmotný kapitál je základom vytvárania a rastu nehmotnej ekonomiky. Nehmotné aktivity, ktoré umožňujú 
adaptabilitu a pružnosť ekonomických subjektov v globálnom prostredí svetovej ekonomiky sa postupne 
kapitalizujú a ich pôsobenie v ekonomických štruktúrach prináša výsledné pozitívne efekty podporujúce 
rozširovanie ekonomických aktivít ako celku i nehmotných ekonomických aktivít. 
   Novými formami kapitálu sa v nehmotnej ekonomike stávajú všetky aktivity, ktoré prispievajú k orientácií 
v globálnom prostredí svetovej ekonomiky.  
 
    
Nové formy kapitálu nehmotnej ekonomiky 
 

• Znalostný kapitál – znalosti, know-how ktoré pôsobia ako kapitál 
 

                                                           
86 Friedman, Thomas L.: The World is Flat. A Brief History of the Twenty-First Century. New York: Farrar, Straus and 
Giroux, 2005  
87 Friedman, Thomas L.: Pink, Daniel H.: Why the World is Flat . Wired 13.05, May 2005 
88 Tamtiež. 
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• Informačný kapitál – informácie, ktoré pôsobia ako kapitál 
 
• Sociálny kapitál – súbor neformálnych hodnôt alebo noriem spoločných pre členov nejakej skupiny, 

ktorý im umožňuje vzájomnú spoluprácu 
 

• Intelektuálny kapitál – ľudský kapitál plus štrukturálny kapitál 
 

• Organizačný kapitál – organizačná štruktúra, organizačné inovácie a zmeny, adaptabilita organizácie 
 

• Štrukturálny kapitál – hodnota zákazníckej základne a ďalšie zvláštne vzťahy, výsledky intelektuálnych 
aktivít uložené v databázach a znalostných bázach, atď., to, čo zostane po odchode zamestnancov 
domov 

 
• Ľudský kapitál – zručnosti a schopnosti zamestnancov, firma ich nevlastní, iba si ich najíma  

 
• Inovačný kapitál – explicitné zdokumentované znalosti, výskumné a vývojové schopnosti a kapacity, 

proinovačná kultúra, tok zlepšovacích námetov 
 

• Procesný kapitál – hodnototvorné procesy podniku, strategická architektúra, riadiace postupy, systémy 
a procedúry, informačné a počítačové systémy a siete, organizačná štruktúra 

 
• Emocionálny kapitál – využívanie emócií na vytvorenie emocionálnej väzby na ponúkané produkty, 

služby a prostredie 
 

• Značkový kapitál – značka fungujúca vo forme kapitálu, predáva produkt, priťahuje pozornosť, vytvára 
potenciálny trh 

 
• Nehmotný kapitál – všetky druhy kapitálu fungujúceho na nehmotnej báze, znalostný, intelektuálny, 

informaćný, organizačný, štrukturálny a iné formy kapitálu 
 

• Hodnotovo riadený intelektuálny kapitál – využívanie hodnotových orientácií na identifikáciu 
a vytvorenie potecinálnych zákazníkov  

 
 
Nové formy aktív nehmotnej ekonomiky 

 
• Nehmotné aktíva – goodwill, pozitívny image, sila značky, pozitívna kultúra 
 
• Znalostné aktíva – znalosti, informácie, databázy, znalostné bázy, know how, duševné vlastníctvo 

 
• Znalostne založené aktíva – znalosti, informácie, databázy, znalostné bázy, know how, duševné 

vlastníctvo 
 

• Duševné vlastníctvo – zdokumentované a zaznamenané znalosti napr. inovácie, operačné postupy, 
patenty, technológie, vzdelávacie programy, podnikové znalostné bázy, design a špecifikácia výrobkov 
a služieb 

 
MERANIE NEHMOTNEJ EKONOMIKY – PREHĽAD METÓD PODĽA KARL-ERIKA 
SVEIBYHO 
 
   Karl-Erik Sveiby vo svojom článku Methods for Measuring Intangible Assets – Metódy merania nehmotných 
aktív89, ktorého prvá verzia vyšla v januári 2001 a posledná aktualizácia bola urobená v októbri 2005, uvádza 
dohromady 34 metód merania nehmotného kapitálu. 
 

                                                           
89 Sveiby, Karl Erik: Methods for Measuring Intangible Assets. Januar 2001, Updated April 2001, May 2002, October 2002, 
April 2004, July 2004, October 2005 
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NATIONAL INTELLECTUAL CAPITAL INDEX 
 
   National Intellectual Capital Index bol vyvinutý v roku 2004 Nickom Bontisom. Ide o modifikovanú verziu 
Skandia Navigator pre národy. Národné bohatstvo pozostáva z finančného bohatstva a intelektuálneho kapitálu. 
Ten pozostáva z ľudského kapitálu a štrukturálneho kapitálu. 
 
TOPPLINJEN/BUSINESS IQ 
 
   Topplinjen/Business IQ bolo vyvinuté E. Sandvikom a nórskou konzultačnou firmou Humankapitalgruppen 
v roku 2004. Ide o kombináciu štyroch indikátorov Indexu identity - Identity Index, Indexu ľudského kapitálu - 
Human Capital Index, Indexu znalostného kapitálu - Knowledge Capital Index a Indexu reputácie - Reputation 
Index. 
 
MAGIC 
 
   MAGIC bol čiastočne financovaný Európskou komisiou. Bol vyvinutý v roku 2004. Metóda aplikuje Skandia 
model ľudského kapitálu, organizačného kapitálu, trhového kapitálu a inovačného kapitálu. 
 
DANISH GUIDELINES 
 
    Danish Guidelines boli vyvinuté v roku 2003. Predstavujú odporúčania vládneho výskumného projektu pre 
dánske firmy pre meranie nehmotných aktív. Výkazy intelektuálneho kapitálu zahrňujú znalostný popis, sadu 
manažerských výziev, počet iniciatív a relevantné indikátory. 
 
IC-DVAL 
 
   IC-dVAL – dynamické oceňovanie intelektuálneho kapitálu. Bolo vyvinuté v roku 2003. Vypočítavané sú 
indikátory štyroch dimenzií konkurencieschopnosti: zdroje a kompetencie, procesy, výstupy, nehmotné aktíva 
zahrňujú štrukturálny kapitál a ľudský kapitál. 
 
FIMIAM  
 
   FiMIAM bolo vyvinuté v roku 2002. Vyhodnocuje monetárnu hodnotu komponentov intelektuálneho kapitálu, 
kombináciu merania hmotných i nehmotných aktív. Metóda sa snaží o spojenie hodnoty intelektuálneho kapitálu 
s trhovým oceňovaním pod alebo nad zaknihovanú hodnotu. 
 
IC RATING 
 
   IC Rating bol vyvinutý v roku 2002 Edvinssonom. Je rozšírením rámcov Skandia Navigator  zahrnúc 
z Intangible Assets Monitor rating efektívnosti, obnovy a rizika. 
 
VALUE CHAIN SCOREBOARD 
 
   Value Chain Scoreboard bol vyvinutý v roku 2002 Baruchom Levom. Ide o maticu nefinančných indikátorov 
zoskupených do troch kategórií poľa cyklu vývoja: Objavovanie/učenie, implementácia a komercionalizácia. 
 
MERITUM GUIDELINES 
 
    Meritum Guidelines boli vyvinuté v roku 2002 v rámci výskumného projektu sponzorovaného EÚ. Vytvárajú 
rámec premanažment a identifikáciu nehmotných aktív v troch krokoch: definovanie strategických cieľov, 
identifikovanie nehmotných zdrojov a akcie pre rozvoj nehmotných zdrojov. Zahrňujú tri triedy nehmotných 
aktív: ľudský kapitál, štrukturálny kapitál a vzťahový kapitál. 

 
KNOWLEDGE AUDIT CYCLE 
 
   Knowledge Audit Cycle bol vyvinutý v roku 2001. Ide o metódu vyhodnocujúcu šesť znalostných dimenzií 
organizačných schopností v štyroch krokoch: Definovanie znalostných aktív, Indentifikovanie kľúčových 
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znalostných procesov, Plánovanie akcií pre znalostné procesy, Implementáciu a monitorovanie zdokonalení 
a návrat na začiatok. 
 
VALUE CREATION INDEX VCI 
 
   Value Creation Index VCI bol vyvinutý na Wharton Business School spolu s Cap Gemini Ernst and Young 
Center for Business Innovationa Forbesom v roku 2005. VCI odhaduje dôležitosť rozdielných nefinančných 
metrík vo vysvetľovaní trhovej hodnoty spoločnosti. Rozdielne faktory pre rozdielne odvetvia. VCI sa zameriava 
na tie faktory, ktoré považujú za dôležité trhy a nie tie, ktoré sú dôležité podľa manažérov.  
 
THE VALUE EXPLORER 
 
   The Value Explorer bol vyvinutý v roku 2000 KPMG. Ide o účtovnícku metodológiu pre kalkuláciu a alokáciu 
5 typov nehmotných aktív: Aktíva a dary, Zručnosti a tacité znalosti, Kolektívne hodnoty a normy, Technológie 
a explicitne znalosti, Primárne a manažerské procesy. 
 
INTELLECTUAL ASSET VALUATION 
 
   Intelectual Asset Valuation bola vyvinutá Sullivanom v roku 2000. Ide o metodológiu ohodnocovania hodnoty 
intelektuálneho vlastníctva. 
 
TOTAL VALUE CREATION TVC 
 
   Ide o projekt iniciovaný Canadian Institute of Chartered Accountants. TVC používa diskontované 
projektované cash-flows na preskúšanie ako udalosti ovplyvňujú plánované aktivity. 
 
KNOWLEDGE CAPITAL EARNINGS 
 
   Knowledge Capital Earnings sú kalkulované ako časť normalizovaných zárobkov nad a pod hodnotu zárobkov 
prináležiacich zaknihovaným aktívam. Zárobky sú potom používané na kapitalizáciu znalostného kapitálu. Boli 
vyvinuté v roku 1999. 
 
INCLUSIVE VALUATION METHODOLOGY IVM 
 
   Metodológia vyvinutá v roku 1998. Využíva hierarchie na váženie indikátorov, ktoré sú kombinované 
a zameriavajú sa viac na relatívne ako na absolútne hodnoty. Kombinovaná pridaná hodnota sa rovná monetárnej 
pridanej hodnote kombinovanej s nehmotnou pridanou hodnotou. 
 
ACCOUNTING FOR THE FUTURE AFTF 
 
   Accounting for the Future AFTF bolo vyvinuté v roku 1998. Ide o systém projektovaných diskontovaných 
cash-flows. Rozdiel medzi AFTF hodnotou na konci a na začiatku periody je pridanou hodnotou počas periody. 
  
INVESTOR ASSIGNED MARKET VALUE IAMV 
 
   IAMV – Investorom priradená trhová hodnota bola vyvinutá v roku 1998. Berie skutočnú hodnotu spoločnosti 
– Company´s True Value ako trhovú hodnotu akcií  a rozdeľuje ju na hmotný kapitál a realizovaný intelektuálny 
kapitál plus eróziu intelektuálneho kapitálu plus udržateľnú konkurenčnú výhodu 
 
MARKET-TO-BOOK VALUE 
 
   Market-to-Book Value považuje hodnotu intelektálneho kapitálu za rozdiel medzi firemnou trhovou hodnotou 
akcií a zaknihovanou hodnotou spoločnosť.  
 
ECONOMIC VALUE ADDED EVA 
 
   EVA kalkuluje s upraveným firemným profitom so službami vzťahujúcimi sa k nehmotným aktívam. Zmeny 
EVA ukazujú či je firemný intelektuálny kapitál produktívny alebo nie. 
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CALUCULATED INTANGIBLE VALUE CIV 
 
   Calculated Intangible Value CIV – Kalkulovaná nehmotná hodnota bola vyvinutá v roku 1997. Ide o adaptáciu 
U.S. daňovej metódy pre kalkuláciu hodnoty goodwillu.  
 
 
VALUE ADDED INTELECTUAL COEFFICIENT VAIC 
 
   VAIC meria ako efektívne a v akom rozsahu intelektuálny kapitál a kapitál zamestnaný vytvára hodnotu 
založenú na vzťahu troch hlavných komponentov: kapitálu zamestnaného, ľudského kapitálu a štrukturálneho 
kapitálu. Bol vyvinutý v roku 1997. 
 
IC-INDEX 
 
   IC-Index zahrňuje všetky individuálne indikátory reprezentujúce intelektuálne vlastníctvo a komponenty do 
jedného indexu. Zmeny v indexe sa vzťahujú k zmenám firemného trhového oceňovania. Bol vyvinutý v roku 
1997. 

 
TECHNOLOGY BROKER 
 
   Hodnota intelektuálneho kapitálu firmy je vyhodnocovaná na základe diagnostickej analýzy odpovedí firiem 
na dvanásť otázok pokrývajúcich štyri veľké komponenty intelektuálneho kapitálu: ľudských aktív, aktív 
intelektálneho vlastníctva, trhových aktív a infraštruktúrnych aktív.  
 
CITATION-WIGHTED PATENTS 
 
    Technologický faktor je kalkulovaný na základe patentov vyvinutých firmou. Intelektuálny kapitál a jeho 
výkonnosť sú merané na základe výskumnovývojového úsilia na sériu indikátorov ako počty patentov a cena 
patentov, ktoré popisujú firemné patenty. 
 
HOLISTIC ACCOUNTS 
 
   Holistic Accounts – holistické účty boli vyvinuté dánskou konzultaćnou skupinou Ramboll v roku 1995. Je 
založené na EFQM modeli obchodnej dokonalosti.  Popisuje deväť kľúčových oblastí s indikátormi: hodnota 
a manaźment, strategické procesy, ľudské zdroje, štrukturálne zdroje, konzultácie, zákaznícke výsledky, 
zamestnanecké výsledky, spoločenské výsledky a finančné výsledky. 
 
SKANDIA NAVIGATOR 
 
    Bol vyvinutý Edvinssonom a Malonem v roku 1997. Intelektuálny kapitál je meraný využitím analýzy 164 
metrických meraní, ktoré zahrňujú päť komponentov: finančné, zákaznícke, procesné, obnovy a rozvoja 
a ľudské. 
 
INTANGIBLE ASSET MONITOR 
 
   Monitor nehmotných aktív – Intangible Asset Monitor bol vyvinutý v roku 1997 Karl-Erikom Sveibym. 
Manaźment vyberá indikátory postavené na strategických zámeroch firmy pre potreby merania štyroch aspektov 
vytvárania hodnoty z troch tried nehmotných aktív: ľudskej kompetencie, internej štruktúry, externej štruktúry. 
Módy vytvárania hodnoty sú rast, obnova, utilizácia/efektívnosť a redukcia rizík/stabilita. 
 
BALANCE SCORE CARD 
 
   Metóda vyvinutá Kaplanom a Nortonom na meranie výkonnosti spoločnosti prostredníctvom indikátorov 
pokrývajúcich štyri hlavné perspektívy záujmu: finančná perspektíva, zákaznícka perspektíva, perspektíva 
interných procesov a perspektíva učenia. Indikátory sú založené na strategických zámeroch firmy. 
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HR STATEMENT 
 
   Human Resource statement je metóda, ktorá je rozšírená vo Fínsku. Bola vyvinutá v roku 1990. Účty ziskov 
a strát ľudských zdrojov rozdeľujú personálne náklady do troch tried pre náklady ľudských zdrojov: 
obnovovacie náklady, náklady rozvoja a náklady vyčerpávania. 150 fínskych spoločností pripravilo v roku 1999 
HR statement. 
 
THE INVISIBLE BALANCE SHEET   
 
    The Invisible Balance Sheet bol vyvinutý v roku 1989 Karl-Erikom Sveibym a publikovaný v rovnomennej 
knihe. Rozdiel medzi trhovou hodnotou akcii a zaknihovanou hodnotou je vysvetľovaný tromi vzájomne 
prepojenými druhmi kapitálu: ľudským kapitálom, organizačným kapitálom a zákazníckym kapitálom. Tieto tri 
kategórie kapitálu, ktoré boli prvýkrát publikované v tejto knihe sa stali de facto štandardom. 
 
HUMAN RESOURCE AOSTING AND ACCOUNTING HRCA 
 
   HRCA  bola vyvinutá v roku 1988. Kalkuluje skrytý dopad nákladov vzťahujúcich sa k ľudským zdrojom, 
ktoré redukujú firemný profit. Intelektuálny kapitál je meraný príspevkom ľudských aktív spoločnosti 
rozdelených podľa kapitalizovaných mzdových nákladov. 
 
HUMAN RESOURCE AOSTING AND ACCOUNTING HRCA 
 
   HRCA vyvinutá v sedemdesiatych rokoch. Pionierská práca týkajúca sa účtovníctva ľudských zdrojov. 
Množstvo metód pre kalkuláciu hodnoty ľudských zdrojov.  
 
TOBINOVO Q 
 
   Tobinovo q bolo vyvinuté v päťdesiatych rokoch nositeľom Nobelovej ceny za ekonómiu Jamesom Tobinom. 
q predstavuje pomer trhovej hodnoty akcií firmy delenej náhradou ceny jej aktív. Zmeny v q umožňujú meranie 
efektívnosti výkonnosti firemného intelektuálneho kapitálu. 

 
MODELY NEHMOTNEJ EKONOMIKY 
 
MODEL NEHMOTNEJ EKONOMIKY LEIFA EDVINSSONA A SPOLOČNOSTI SKANDIA 
 
   Skandia bola prvá veľká spoločnosť, ktorá sa pokusila merať znalostné aktíva. Urobila tak v roku 1985 
v Intellectual Capital Report. V roku 1994 začala vydávať prílohu Intellectual Capital k finančnej správe pre 
akcionárov.  Jeden z vedúcich pracovníkov Skandia týmu Leif Edvinsson vytvoril Intellectual Capital Navigator, 
ktorý sa stal základom Skandia modelu trhovej hodnoty a intelektuálneho kapitálu. 
 
   Leif Edvinson uvádza základné prvky intelektuálneho kapitálu v Skandia Navigatore nasledovne: 
 

• Zviditeľnenie intelektuálneho kapitálu 
 
• Obnova a rozvoj 

 
• Hodnototvorné procesy 

 
• Sila inovácii 

 
• Zákaznícka hodnota 

 
• Intelektuálne podnikanie 

 
• Ľudský kapitál v transformácii 
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Tabuľka č. 7: Skandia model trhovej hodnoty a intelektuálneho kapitálu 

 

 
Skandia model trhovej hodnoty a intelektuálneho kapitálu 

 
 
 
Trhová hodnota 
 

• Finančný kapitál 
• Intelektuálny kapitál 
 

1. Ludský kapitál 
2. Štrukturálny kapitál 
 

• Zákaznický kapitál 
• Organizačný kapitál 
 

1. Inovačný kapitál 
 

• Intelektuálne vlastníctvo 
• Nehmotné aktíva 

 
2. Procesný kapitál 

 

 
Zdroj: Phatak, Aloke: Intellectual Capital in Small Teams: Towards a Methodology for Capturing Intangible 
Assets. Report No. CMIS 03/81. CSIRO Mathematical and Information Sciences, Wembley, WA, April 2003 
 
 
NEHMOTNÁ EKONOMIKA JONATHANA LOWA A PAM COHEN KALAFUTOVEJ 
 
   Americkí experti na nehmotný kapitál Jonathan Low a Pam Cohen Kalafutová publikovali v roku 2002 knihu 
Neviditeľná výhoda. Ako nehmotné aktíva poháňajú výkonnosť byznisu – Invisible Advantage. How Intangibles 
Are Driving Business Performance90. Popisujú v nej princípy a vzostup nehmotnej ekonomiky. Uvádzajú 
dvanásť nehmotných aktív, ktoré poháňajú výkonnosť byznisu. 
 
Dvanásť nehmotných aktív, ktoré poháňajú výkonnosť byznisu91 
 

• Vodcovstvo 
 

1. Vodcovstvo 
 
2. Vykonávanie stratégií 

 
3. Komunikácia a transparentnosť 

 
• Vzťahy 
 

1. Značky 
 
2. Reputácia 

                                                           
90 Low, Jonathan, Kalafut, Pam Cohen: Invisible Advantage. How Intangibles Are Driving Business Performance. Perseus 
Publishing, Cambridge, MA 2002 
91 Tamtiež. 
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3. Siete a aliancie 

 
• Vnútro spoločnosti 
 

1. Technológia a procesy 
 
2. Ľudský kapitál 

 
3. Organizácia pracoviska a kultúra 

 
4. Inovácie 

 
5. Intelektuálny kapitál 

 
6. Adaptabilita 

 
EKONOMIKA OBSAHU, EKONOMIKA DARU  A EKONOMIKA POZORNOSTI 
 
   Nová ekonomika je prepojená s novými teoretickými konceptami, a to s ekonomikou obsahu, ekonomikou 
daru, a ekonomikou pozornosti.  
   Tieto tri koncepty sú rozpracované v knihách a publikáciách autorov ako Eric Raymond92, Michael 
Goldhaber93, Esther Dysonová94, Hazel Hendersonová, Richard Barbrook95, David Gauntlett96, Rishaba Ghosha97 
alebo Kylle Veale98.    
   Ekonomika obsahu, ekonomika daru a ekonomika pozornosti sa navzájom dopĺňajú. Ich vzťah je vyjadrený 
nasledovne: Obsah je poskytovaný ako dar a zisk je generovaný pozornosťou. 
   Pozornosť sa stáva kapitálom, dar je investícia do pozornosti a sprístupňuje obsah na trh. Touto postupnosťou 
vzniká prepojenie producent spotrebiteľ. 
   Ekonomika obsahu zahŕňa tvorbu obsahu. Je priamo spojená s ekonomikou pozornosti. Ekonomiku obsahu 
vyjadruje nasledujúca rovnica: Pozornosť jednotlivcov je spotrebovávaná obsahom a jeho tvorbou99. Čas 
a pozornosť jednotlivcov sa stáva nedostatkovým tovarom. 
   Obsahu bude pravdepodobne nadbytok. Tvorba obsahu bude drahá, pretože stojí čas ľudí a úsilie 
podnikateľov. 
   Veľa ľudí bude tráviť svoj čas tvorbou vlastného obsahu. V oblasti obsahu sa vytrácajú úspory z rozsahu, ktoré 
znamenali, že duševné vlastníctvo sa tvorilo mimo domov. Preto sa jeho tvorba vracia domov alebo do malých 
podnikov. Často je omnoho drahšia v malých podnikoch ako doma100. 
    Motivácia pre tvorbu obsahu býva rôzna. Niekto vytvára obsah pre zábavu a niekto pre peniaze. Bez ohľadu 
na motiváciu však súperia svojou činnosťou s komerčnými poskytovateľmi obsahu o čas, ktorý ľudia strávia 
konzumáciou obsahu, či už ide o sledovanie filmu, hranie videohier on-line, príležitostné potulovanie sa webom 
alebo písanie odpovedí na e-maily101. 

                                                           
92 Raymond, Eric S.: The Cathedral and the Bazaar. Musings on Linux and Open Source by an Accidental Revolutuionary. 
O´Reilly, 1999, 2001, Raymond, Eric S.: The Cathedral and the Bazaar. First Monday, Volume 3, Number 3, March 2nd 
1998, Raymond, Eric S.: Homesteading the Noosphere. First Monday, Volume 3, Number 10, October 5th 1998 
93 Goldhaber, Michael H.: The Attention Economy: The Natural Economy of the Net. First Monday, Volume 2, Number 4, 
April 7th 1997, Goldhaber, Micheal H.: What´s the Right Economics for Cyberspace ? First Monday, Volume 2, Number 7, 
July 7th 1997 
94 Dyson, Esther: Release 2.1. Vize života v digitálním věku. Praha: Softwarové noviny, Management Press, 2001 
95 Barbrook, Richard: The Hi-Tech Gift Economy. First Monday, Issue 3 / 12 
96 Gauntlett, David, Horsley, Ross: Web.Studies. 2nd Edition. Arnold Publishers, 2004, Gauntlett, David: Basic Web 
Economics: How things work in the „attention economy“. www.NewMediaStudies.com 
97 Ghosh, Rishab Aiyer: Economics is dead. Long live economics ! A Commentary on Michael Goldhaber´s The Attention 
Economy. First Monday, Issue Volume 2, Number 5, May 5th 1997, Ghosh, Rishab Aiyer: Cooking pot markets: an 
economic model for the trade in free goods and services on the Internet. First Monday, Volume 3, Number 3, March 2nd 
1998, Ghosh, Rishab Aiyer: Clustering and Dependencies in free/open source software development: Methodology and 
Tools. First Monday, Volume 8, Number 4, April 7th. 2003 
98 Veale, Kylle J.: Internet gift economics: Voluntary paymant schemes as tangible reciprocity. First Monday, Volume 8, 
Number 12, December 1st. 2003 
99 Dyson, Esther: Release 2.1. Vize života v digitálním věku. Praha: Softwarové noviny, Management Press, 2001 
100 Tamtiež. 
101 Tamtiež. 
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   Vďaka tomu sa už v súčasnosti objavuje stále viac obsahu, ktorý sa snaží pritiahnuť pozornosť ľudí. Akonáhle 
je totiž vytvorený originál, jeho mechanické reprodukovanie je veľmi lacné102. Výsledkom novej ekonomiky je, 
že jedinci sú časťou alebo otvorene platení za svoju pozornosť. 
  Môžu sa pozerať zadarmo na reklamu za to, že súčasne sledujú reklamy. V snahe upútať pozornosť sú časopisy 
a noviny dotované alebo zdarma a hradené inzerentmi, ktorí dnes sponzorujú všetko možné, od autobusových 
zastávok, športových štadiónov až po osviežujúce obrúsky podávané leteckými spoločnosťami. Cieľom je upútať 
pozornosť103. 
   Podľa kvality pozornosti sú potom spotrebitelia odmeňovaní obsahom. Napriek tomu, že ide o ekonomiku 
pozornosti, konečným cieľom komerčných organizácii je premeniť pozornosť na peniaze. 
   Zdrojom komerčnej hodnoty sa stáva ľudská pozornosť a nie obsah, ktorý ju priťahuje. 
    Obsahu bude jednoducho príliš mnoho. Bude však len málo ľudí, ktorí naň budú mať dosť času. Nástroje 
sprístupňovania predstavujú novovytvárajúce a novorastúce trhy novej ekonomiky informačnej spoločnosti, 
umožňujú napájanie sa na štruktúry informačnej spoločnosti a sú podmienkou prežitia a prosperity.  
 
 
EKONOMIKA OBSAHU ESTHER DYSONOVEJ – PODNIKATEĽSKÉ MODELY 
 
   Ester Dysonová uvádza dva podnikateľské modely ekonomiky obsahu104: 

 
   Prvý model ekonomiky obsahu – Tržby sú generované za služby na základe obsahu, a nie za jeho statické 
kopie. Ide o intelektuálne procesy, nie o duševné vlastníctvo. Tieto služby zahrńujú vśetko od predplatného po 
konzultácie. Medzi podnikové aktíva, ktoré poskytujú služby sa počítajú zamestnanci. Tí sú tvorcami hodnoty, 
ktorá leží ladom v obsahu a môže sa stať duševným vlastníctvom. Ide tu o duševný kapitál. Ide o potenciál, ktorý 
je v hlavách, je daný školením, skúsenosťou alebo vśeobecnými schopnosťami. 
 
   Druhý model ekonomiky obsahu – Tento spočíva vo vyuźití obsahu k získaniu pozornosti. Ide teda o to, 
vytvoriť duševný kapitál v hlavách iných ľudí, či už vo forme značky – to je najznámejšie, alebo známeho 
výrobku – príkladom je Mocrosoft Word. Myšlienka duševného kapitálu v hlavách iných ľudí, či už ide 
o verných zákazníkov, alebo vlastných zamestnancov, tradičných podnikateľov znervózňuje.  
   Ľudia dávajú prednosť skutočným aktívam, ktoré môžu vlastniť. To platí aj napriek tomu, že ktokoľvek, kto 
niekedy investoval do nemovitostí, zlata alebo do továrne na výrobu diskiet, vie, že hodnota skutočných aktív 
môže rovnako dobre klesať alebo stúpať. Udrźať si duševný kapitál je ťažšie. Znaćky vznikajú a zanikajú 
v priebehu okamihu. K získaniu či strate povesti stačí jedno vystúpenie v televíznej talk show. 
  
EKONOMIKA ZNAČIEK, EKONOMIKA POZORNOSTI A EKONOMIKA ZÁŽITKU 
 
   Ekonomika značiek – brands – je postavená na princípoch ekonomiky pozornosti a je prepojená s ekonomikou 
zážitku. Stratégie organizácií sú zamerané na získanie pozornosti prostredníctvom značky a tá potom 
sprístupňuje potenciálny trh zákazníkom. Značka sa tak stáva novou formou kapitálu. Investície do značky  sú 
často návratnejšie ako investície do vytvárania nových produktov. Značka priťahuje pozornosť a sprístupňuje 
trh. 
   Príkladom fungovania ekonomiky značiek je spoločnosť Starbucks, ktorá sa zaoberá produkciou kávy 
a predajom produktov z kávy.  Namiesto nadmerných reklamných investícií šíril Starbucks svoje meno 
prostredníctvom celej rady projektov, ktoré mali značku zviditeľniť. Začala sa ponúkať káva Starbucks 
kancelárska, káva so zmrzlinou, dokonca i kávové pivo105. 
   Spoločnosť Starbucks dnes patrí medzi 100 najlepších obchodných značiek. V Severnej Amerike má takmer 
šesťtisíc obchodných miest a pôsobí na ďalších dvadsiatichdvoch trhoch, od Ománu po Nemecko a od Číny po 
Mexiko106. Tvorivý nápad firmy Starbucks, a teda jej riaditeľa Howarda Schultza spočíval v tom, že zo 
zameniteľného tovaru – kávy – urobila výrobok najvyššej kvality a ten potom pretvorila do značky, s ktorou 
spojila také prostredie a atmosféru, že sa značka Starbucks stala spoločenským fenoménom.107 

                                                           
102 Tamtiež. 
103 Tamtiež. 
104  Tamtiež. 
105 Kleinová, Naomi: Bez loga. Argo, Dokořán, Praha, 2005 
106 Schmetterer, Bob: Skok do budoucna. Creative Business Ideas zdrojem tvurčích podnikatelských strategií. Management 
Press, Praha 2004 
107 Tamtiež. 



   

 

93 
 

   Viceprezident spoločnosti Starbucks Scott Bedbury uvádza, že spotrebitelia neveria, že by medzi jednotlivými 
produktami existovali priepastné rozdiely, takže značka musí prostredníctvom zážitku menom Starbucks navodiť 
emocionálnu väzbu medzi výrobkom a zákazníkom.108 Generálny riaditeľ  Starbucks Howard Schultz zasa 
uvádza, že ľudia do Starbucks nejdú len pre kávu. Ide im o kúzlo spojené s prežitkom pitia kávy a stretnutie 
s hrejivým prostredím priateľskej komunity v obchodoch Starbucks.109 
   Emocionálna ekonomika funguje na základe predaja prostredia spôsobom, že toto prostredie vytvára 
emocionálne väzby na ponúkaný produkt alebo službu. Sergio Zyman  v knihe Koniec marketingu, ako sme ho 
doteraz poznali110, uvádza, že jediným dôvodom pre vytváranie značiek je snaha prinútiť spotrebiteľa, aby 
s konkrétnym produktom stotožňoval celý rad žiadúcich vlastností a znakov. Ako príklad uvádza už spomínanú 
firmu Starbucks, ktorá stanovila normy a novovymedzila pitie kávy ako zážitok, k poskytovaniu ktorého je 
momoriadne dobre pripravená111. 
   Ľudia z firmy Starbucks povedali, že káva nie je len kofeín, ktorý sa predáva v podobe niekoľkých 
rozomletých zrniek a vody. A nemáte na ňu chuť iba ráno, aby ste sa prebrali, a potom po obede. Vysvetlili nám, 
že pitie kávy je záźitok a, že kávu by sme mali piť, kedykoľvek sa máme s niekým stretnúť, vo chvíľach, keď 
chceme do života vniesť nejakú zmenu, keď potrebujeme vypnúť alebo keď si chceme iba tak trochu dopriať112. 
Zyman uvádza, že akonáhle firma Starbucks podala spotrebiteľom takéto vysvetlenie, nielenže pretiahla 
zákazníkov svojím konkurentom, ale tiež prinútila mnoho ďalších ľudí, aby začali piť omnoho viac kávy. 
Skutočne rozšírila trh113. 
   Bob Schmeterrer v knihe Skok do budúcna uvádza, že hlavnou príčinou úspechu firmy Starbucks je to, že sa 
rozhodla nebyť dodávateĺom kávy, ale sprostredkovateĺom zážitkov súvisiacích s kaviarenskou atmosférou.114 
Tento prístup vidieť vo všetkých podnikových aktivitách, ovplyvńuje vzhľad každého obchodu a podobu 
všetkých predávaných výrobkov.115 
   Značka tak vytvorila nový trh, keď spolu s kávou predáva firma Starbucks prostredie, priťahuje pozornosť  
a vytvára emocionálny vzťah zákazníka k firme. Značka tak funguje ako kapitál a investície do značky sú 
investíciami do rozšírovania kapitálu. 
   David A. Aaker vo svoje knihe Brand Building116 definuje hodnotu značky. Hodnota obchodnej značky je sada 
aktív a pasív, spojených s menom a symbolom znaćky, ktorá zvyšuje alebo znižuje hodnotu, ktorú výrobok či 
služba prináša firme a / alebo zákazníkovi117. 
 
   Hlavnými kategóriami hodnoty značky sú118: 
 

• Znalosť mena značky 
• Vernosť značke 
• Vnímaná kvalita 
• Asociácie spojené so značkami 

 
ZÁVER 
 
   Nehmotná ekonomika sa stala významnou súčasťou vyspelých ekonomík sveta. Výkonnosť ekonomík bude vo 
vzrastajúcej miere podmieňovaná existenciou a rastom nehmotnej ekonomiky. Akcelerujúce zmeny v globálnej 
ekonoomike si budú vynucovať rastúce investície do nehmotnej ekonomiky, ktorá bude prostriedkom na reakciu 
na zmeny v globálnom prostredí. 
 
   Základné charakteristiky nehmotnej ekonomiky v najbližších desaťročiach budú následovné: 

• Nehmotná ekonomika bude dlhodobo rastúcou štruktúrou ekonomiky na všetkých úrovniach od 
podniku po globálnu úroveň. Budec rásť jej podiel na štruktúre HDP ako i na štruktúre pracovnej sily. 

                                                           
108 Kleinová, Naomi: Bez loga. Argo, Dokořán, Praha, 2005 
109 Tamtiež. 
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• Bude rásť význanehmotných aktív a nehmotného kapitálu. Tieto sa budú diverzifikovať a podieľať sa 

na vytváraní nových trhov, nových organizačných štruktúr a nových investičných stratégií. 
• Existencia nehmotnej ekonomiky bude podmienkou preźitia v globálnej ekonomike. Koncept 

konkurencieschopnosti bude postupne nahradzovaný konceptom pružnosti, umožňujúcim reakciu na 
zmeny prostredia. 

• Bude pokračovať dlhodobý posun od hmotného k nehmotnému, pričom nehmotné bude dopĺňať 
hmotné. Tento posun budeme vidieť vo vytváraní nehmotných aktív, nehmotného kapitálu, nehmotných 
technológií, nehmotnej ekonomiky. 

• Investície do nehmotného kapitálu budú mať rastúci význam. 
• Budú sa vytvárať nové metodológie odhaĺovania a merania nehmotných aktív, nehmotného kapitálu 

a nehmotnej ekonomiky. 
• Vytváranie prostredia rastu nehmotnej ekonomiky bude znakom vyspelosti ekonomiky krajiny. 
• Nehmotné aktíva, nehmotný kapitál a nehmotná ekonomika budú vo vzrastajúcej miere umožňovať 

čerpať vnútorné nehmotné zdroje rozvoja. 
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NOVÉ PODOBY TRHU V INFORMAČNEJ SPOLOČNOSTI 
 
IVAN KLINEC 
 
NEW FORM OF MARKETS IN THE INFORMATION SOCIETY 

 
 

ABSTRAKT 
Základná podoba trhu v informačnej spoločnosti sa vytvára v tesnej spojitosti s vývojom informačnej 
technológie. Tak ako informačná technológia vtláča štruktúru celej ekonomike, takisto transformuje podobu 
trhu, ktorá bola charakteristická pre industriálnu spoločnosť. Kým v industriálnej spoločnosti  trh bol limitovaný 
a prístup na trh bol takisto limitovaný, vo vytvárajúcej sa informačnej spoločnosti informačná technológia 
sprístupňuje ako trh aj predtým nedostupnú produkciu. Transformačný efekt informačnej technológie na podobu 
trhu možno porovnať s transformačným efektom informačných superdiaľníc, ktorý sa prejavil v sprístupnení 
predtým neprístupných informačných zdrojov.  
Kľúčové slová: informácie, informačná spoločnosť, transformačný efekt, open source, web 2.0, informaćná 
vojna  
 
 
ABSTRACT 
The basic form of the market in the information society is created in close connection with the development of 
information technology. As information technology pushes the structure to the whole economy, it also transforms 
the form of the market, which was characteristic for industrial society. While in industrial society the market was 
limited and accessto market was also limited, in the emerging information society information technology makes 
as the market accesible also previously unavailable production. Transformative effect of information technology 
on the form of market can be compared with thetransformative  effect of the information superhighway, which is 
reflected in the disclosure of previously inaccessible sources of information. 
Key words: Information, information society, transformative effect, open source, web 2.0, information warfare 

  
 

ÚVOD 
    
   Trh podobne ako všetky inštitúcie vytvárané človekom mení svoje podoby a formy a takisto sa menia aj 
základné princípy jeho fungovania. Trh môžeme chápať ako určitý nástroj spojený s evolúciou človeka, a to 
nástroj, ktorý v súčasnej dobe túto evolúciu poháňa zrýchľujúcim sa tempom.   
   Nosnou formou evolúcie človeka sa v súčasnej dobe stala resp. stáva sa kultúrna evolúcia a prostredie, ktoré je 
vytvárané a menené v závislosti na vývoje a zmene súčasných moderných informačných technológií. Trh sa 
takisto mení a jeho novovytvárajúce sa formy sú takisto spojené s modernými informačnými technológiami.   
   Diverzifikácia spoločnosti a jej rastúca hodnotová rôznorodosť je spojená s evolúciou sociálnych štruktúra 
a s evolúciou ľudského vedomia. Skúmanie hodnotovej štrukturácie spoločnosti a základných princípov 
kultúrnej evolúcie vytvára základňu pre pochopenie dnešných kultúrnych a civilizačných procesov.   
   Začiatok 21. storočia je spojený so zrodom novej fázy evolúcie informačnej spoločnosti. Pôvodná podoba 
celosvetovej siete www - Web 1.0 sa transformovala na Web 2.0. Technológie Open Source začali generovať 
nové vzory a modely, ktoré postupne prenikajú do podnikov a začínajú meniť ekonomiku a spoločnosť. Vzniká 
takisto nová podoba podniku – Podnik 2.0, čo je podnik založený na vzoroch a modeloch Open Source. 
   Tradičná podoba trhu industriálnej éry, ktorý bol zameraný na masovú produkciu a masovú spotrebu sa pod 
vplyvom informačnej technológie postupne diverzifikuje a efekt Dlhého chvostu vytvára nové trhové priestory – 
trhové niky, ktoré sú organizované ako priestory dosahu hodnotových sietí alebo sietí hodnotových memov.  
   Technológie Open Source umožňujú novú zrýchlenú formu evolúcie človeka, keď umožňujú do trhového 
priestoru vstup predtým okrajových kultúrnych a civilizačných artefaktov. 
   Ľudstvo vstupuje do etapy vedomej evolúcie, keď vedomá evolúcia predstavuje nový stupeň vývoja ľudskej 
civilizácie založený na vytvorení novej sociálnej architektúry a inkorporovaní etických princípov do správania sa 
ľudí, spoločnosti a civilizácie tak, aby sa vytvoril model vedome spolupracujúcej ľudskej civilizácie. 
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NOVÉ PODOBY TRHU A ZMENA PRINCÍPOV JEHO FUNGOVANIA V INFORMAČNEJ 
ÉRE 
 
   Základné charakteristiky nových podôb trhu a meniace sa princípy fungovania trhu v informačnej ére sú 
následovné: 
 

• Informačné technológie utvorili nové rýchlo sa meniace prostredie pre súťaž a výmenu informácií alebo 
kultúrnych a civilizačných artefaktoch, ktoré tieto informácie obsahujú 

 
• Vytvárajú sa nové často virtuálne, meniace sa a dočasné priestory pre tvorbu a výmenu informácií  

alebo kultúrnych a civilizačných artefaktov, ktoré tieto informácie obsahujú 
 

• Tieto nové virtuálne, meniace sa a dočasné priestory pre tvorbu a výmenu informácií  alebo kultúrnych 
a civilizačných artefaktov majú charakter trhu a umožňujú výmenu informácií  alebo kultúrnych 
a civilizačných artefaktov 

 
• Tieto nové virtuálne, meniace sa a dočasné priestory pre tvorbu a výmenu informácií  alebo kultúrnych 

a civilizačných artefaktov majú podobu nehmotnej ekonomiky 
 

• Informácie sa môžu neobmedzene rozmnožovať 
 

• Koncept memu je založený na replikácii memov, ako základných replikátorov kultúrnej evolúcie 
 

• Memy sú takisto ako gény informácia a túto informáciu možno neobmedzene kopírovať 
 

• Memy  si môžeme predstaviť ako určitú podobu mentálnych modelov, ktorých replikácia bola 
urýchlená nástupom informačných technológií 

 
• Tieto informačné technológie spôsobili urýchlenie kultúrnej evolúcie a jej prebratie štafety od revolúcie 

prírodnej 
 

• Informačné technológie, Internet a  Open Source umožnili vtiahnutie do trhových priestorov predtým 
marginálne informácie, kultúrne a civilizačné artefakty a mentálne modely 

 
• Trh tak v súčasnej dobe zasahuje oblasti ľudských aktivít, ktoré boli predtým netržné  

 
• Zrýchľujúca sa kultúrna evolúcia spôsobená modernými informačnými technológiami vytvára novú 

podobu ekonomiky, spoločnosti a civilizácie, ktorá funguje na báze princípov civilizácie Tretej vlny 
resp. informačnej spoločnosti  

   
 
KULTÚRNA EVOLÚCIA A INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ 
 
   Urýchľovanie spoločenského vývoja spojené s nástupom informačného veku môžeme chápať ako prejav 
kultúrnej evolúcie, ktorá prebieha zrýchleným spôsobom vďaka moderným informačným technológiam. 
   Pre pochopenie prečo v súčasnej dobe prebieha kultúrna revolúcia zrýchleným spôsobom a ako toto zrýchlenie 
umožňujú moderné informačné technológie, je využiteľný koncept memov, vytvorený Richardom Dawkinsom 
v roku 1976. Tento koncept nám ukazuje ako postupne kultúrna evolúcia preberá štafetu od predtým 
dominantnej prírodnej evolúcie. Koncept  memov bol postupne rozpracovaný Richardom Dawkinsom  (1976), 
(1986), (1989), (1995), (1998)119, Danielom Dennettom (1995)120, Susan Blackmoreovou (1999)121, Barbarou 

                                                           
119 Dawkins, Richard: The Selfish Gene. Oxford University Press, Oxford 1976, Dawkins, Richard: The Selfish Gene. 30th 
Anniversary Edition With a New Introduction by the Author. Oxford University Press, Oxford, New York 2006, Dawkins, 
Richard: The Blind Watchmaker. Penguin Boks, London 1986, Dawkins, Richard: The Extended Phenotype. Oxford 
University Press, Oxford, New York 1989, Dawkins, Richard: River out of Eden. A Darwinian View of Life. 1995, Dawkins, 
Richard: Unweaving the Rainbow. Science, Delusion and Appetite for Wonder. Houghton Mifflin Company, Boston, New 
York 1998 
120 Dennett, Daniel: Darwin´s Dangerous Idea. Penguin, 1995, Little Brown, Boston 1995 
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Marx Hubbardovou (1998)122, Howardom Bloomom (1995)123, Donom Beckom (1996)124, Christopherom 
Cowanom (1996)125 a ďalšími. 
   Podľa Barbary Marx Hubbardovej sú memy najmocnejšou silou v ľudskej spoločnosti. Sprevádzajú naše akcie, 
vytvárajú naše spoločnosti a organizujú svet. Tak ako sú gény selektované na základe schopnosti prežiť, tak aj 
memy sú selektované na základe svojej schopnosti prežiť.126 
   Memy sú myšlienky votkané do komplexných systémov, ktoré organizujú ľudské aktivity podľa špecifického 
vzoru. Tak ako gény vytvárajú telá, memy vytvárajú kultúry, spoločnosti, a noosféru.127  
   V nedávnej minulosti sme videli ako určité memy získali nesmiernú moc, a potom sa skoro úplne 
dezintegrovali. Keď mem už ďalej nedokáže vysvetľovať podstatu reality alebo nás viesť k cieľom, ktoré 
uspokojujú naše najhlbšie žiadosti, slabne a rýchlo zaniká.128  
   Príkladom môžu byť memy komunizmu alebo fašizmu alebo krátko žijúce memy rôznych módnych 
a filozofických smerov alebo politických a náboženských organizácií. 
   Moderná informačná technológia umožnila prevzatie štafety evolúcie kultúrnej evolúcií a prenos princípov 
prírodného výberu do sveta vytváraného človekom. 
 
   Richard Dawkins rozlišuje dne formy evolúcie: 
 

• Prírodná evolúcia, ktorej základom je genetická evolúcia a replikácia génov ako základného 
replikátoru 

 
• Kultúrna evolúcia, ktorej základom je memetická evolúcia a replikácia memov ako základného 

replikátoru  
 

                                                                                                                                                                                     
121 Blackmore, Susan: The Meme Machine. With a Foreword by Richard Dawkins. Oxford University Press, 1999, 
Blackmoreová, Susan: Teorie memu – kultura a její evoluce. Portál, Praha 2001 
122 Hubbard, Barbara Marx, Conscious Evolution. Awaking the Power of Our Social Potential. New World Library, Novato, 
California 1998 
123 Bloom, Howard: The Lucifer Principle. A Scientific Expedition into Forces of History. The Atlantic Monthly Press, New 
York 1995 
124 Beck, Don Edward, Cowan, Christopher C.: Spiral Dynamics. Mastering Values, Leadership, and Change. Blackwell 
Business, 1996 
125 Beck, Don Edward, Cowan, Christopher C.: Spiral Dynamics. Mastering Values, Leadership, and Change. Blackwell 
Business, 1996 
126 Hubbard, Barbara Marx, Conscious Evolution. Awaking the Power of Our Social Potential. New World Library, Novato, 
California 1998 
127 Tamže. 
128 Tamže. 
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Formy evolučných procesov 
 

 
Typ evolúcie 

 

 
Hlavný replikátor 

 
Prírodná 

 
Gén 

 
 

Kultúrna 
 

 
Mem 

 
Tabuľk č.1: Formy evolučných procesov 

 
 
 
 
 
 
 
 

Urýchľovanie kultúrnej evolúcie 
 

 
Obdobie 

 

 
Nové nástroje replikácie memov 

 
40. – 50. roky 20.storočia 

 
počítače 

 
 

90. roky 20.storočia 
 

 
Internet 

 
Začiatok 21. storočia 

 
Web 2.0 

 
 

Tabuľka č.2: Urýchľovanie kultúrnej evolúcie 
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PRÍRODNÁ EVOLÚCIA A REPLIKÁCIA GÉNOV 
 
   Dawkins hovorí o tom, že prírodná evolúcia bola postavená na replikácii génov, pričom gény nie sú nič iné ako 
informácia, a to informácia, ktorá sa dá zakódovať, prekódovať a dekódovať bez degradácie alebo zmeny 
významu129. Informácia sa dá kopírovať a, pretože je digitálna, vernosť kopírovania môže byť obrovská130.  
  Gény predstavujú samoreplikačnú entitu, ktorá bola predmetom replikácie počas obdobia prírodnej evolúcie. 
Dawkins uvádza, že schopnosť samoreplikácie znamená, že objekt  dokáže s použitím okolitého materiálu 
vytvárať presné kópie seba samého, vrátane opakovania nepodstatných chýb, aké občas môžu pri kopírovaní 
vzniknúť131. 
 
 
KULTÚRNA EVOLÚCIA A REPLIKÁCIA MEMOV 
 
KULTÚRNA EVOLÚCIA RICHARDA DAWKINSA 
 
   Kultúrna evolúcia je založená na replikácii memov. Mem predstavuje nový druh samoreplikačnej entity132. 
  Koncept memu vytvoril Richard Dawkins v roku 1976 v knihe The Selfish Gene – Sebecký gén (1976)133 
.Neskôr tento koncept rozpracoval aj v ďalších svojich knihách ako The Extended Phenotype – Rozšírený 
fenotyp (1982)134 a The Blind Watchmaker – Slepý hodinár (1986)135 . Dawkins je tiež autorom kníh River out 
of Eden - Rieka z raja (1995)136, Climbing Mount Improbable – Zliezanie hory nepravdepodobnosti (1996)137, 
Unwaeaving the Rainbow. Science, Delusion and The Appetite for Wonder – Rozplietanie dúhy. Veda, ilúzia 
a chuť na zázraky (1998)138, The Ancestor´s Tale. A Pilgrimage to the Dawn of Life – Rozprávania predkov. 
Putovanie za úsvitom života (2004)139  a God Delusion - Ilúzia boha (2007)140. 
   Dawkins hovorí o kultúrnej evolúcií, ktorá je postavená na prenose memov, tak ako je prírodná evolúcia 
postavená na prenose génov. Kultúrnu evolúciu potom považuje za vyšší stupeň evolúcie, ktorý je riadený 
memami ako hlavnými replikátormi.141  
 
 
PRENÁŠANIE INFORMÁCIE V ČASE 
 
   Dawkins nazerá na ľudskú evolúciu ako na proces prenášania informácie v čase. Tento proces nazýva Riekou 
z raja, čo je rieka DNA a netečie v priestore, ale v čase. Nie je to rieka kostí a tkanív, ale rieka informácií: nie je 
to rieka kompaktných organizmov, ale rieka abstraktných inštrukcií na ich vytváranie.142  
   Dawkins tvrdí, že náš genetický systém, ktorý je univerzálnym systémom všetkého života na Zemi, je digitálny 
„až do špiku kostí“. Gény nie sú nič iné ako informácia – informácia, ktorá sa dá zakódovať, prekódovať 
a dekódovať, bez degradácie alebo zmeny významu. Informácia sa dá kopírovať a, pretože je digitálna, vernosť 
kopírovania môže byť obrovská.143  

                                                           
129 Dawkins, Richard: Rieka z raja. Darwinovský pohľad na život. Archa, Bratislava 1996 
130 Tamže. 
131 Tamže. 
132 Tamže. 
133 Dawkins, Richard: The Selfish Gene. Oxford University Press, 1976, Dawkins, Richard: Slepý hodinár. Zazrak života 
očima evoluční biologie. Nakladatelství Ladislav Horáček – Paseka, Praha, Litomyšl 2002, Dawkins, Richard Sobecký gen. 
Mladá fronta, Praha 1998  
134 Dawkins, Richard: The Extended Phenotype. Oxford University Press, Oxford, New York 1989 
135   Dawkins, Richard: The Blind Watchmaker. Penguin Boks, London 1986 
136 Dawkins, Richard: River out of Eden. A Darwinian View of Life. 1995, Dawkins, Richard: Rieka z raja. Darwinovský 
pohľad na život. Archa, Bratislava 1996 
137 Dawkins, Richard: Climbing Mount Improbable. W. W. Norton and Company, London 1998 
138 Dawkins, Richard: Unweaving the Rainbow. Science, Delusion and the Appetite for Wonder. Houghton Mifflin 
Company, Boston, New York 1998, Allen Lane, 1998, Penguin Books, , London, England 2006 
139 Dawkins, Richard: The Ancestor´s Tale. A Pilgrimage to the Dawn of Life. Houghton Mifflin, 2004 
140 Dawkins, Richard: The God Delusion. Bantam Press, London 2006 
141 Dawkins, Richard: The Selfish Gene. Oxford University Press, 1976, Dawkins, Richard Sobecký gen. Mladá fronta, 
Praha 1998  
142 Dawkins, Richard: Rieka z raja. Darwinovský pohľad na život. Archa, Bratislava 1996 
143 Tamže. 
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   Dawkins tvrdí, že život sú len byty a byty a byty digitálnej informácie. Symboly DNA sú kopírované 
s presnosťou, ktorá môže smelo súperiť s našimi súčasnými technológiami. Na darwinizmus sa teraz podľa 
Dawkinsa pozeráme ako na súperenie na úrovni čisto digitálneho kódu.144  
 
 
MEMY AKO REPLIKÁTORY KULTÚRNEJ EVOLÚCIE 
 
  Podľa Dawkinsa mem je replikátor, ktorý zabezpečuje kultúrny prenos. Príklady memov sú piesne, nápady, 
chytľavé frázy, móda v obliekaní, spôsob výroby hrncov alebo stavby oblúkov. Rovnako ako sa gény 
rozmnožujú v génofonde preskakovaním z tela do tela za pomoci spermií alebo vajíčok, tak sa memy 
rozmnožujú v memofonde preskakovaním z mozgu do mozgu procesom, ktorý môžeme v širšom zmysle nazvať 
napodobovaním.145  
   Ak počuje dobrý vedec o dobrej myšlienke alebo sa o nej dočíta, odovzdá ju svojím kolegom a študentom. 
Uvedie ju vo svojich článkoch a skriptách. Akonáhle sa myšlienka uchytí, je možné povedať, že sa rozmnožuje, 
šíri sa z mozgu do mozgu.146 
   V knihe Rozpletanie dúhy Dawkins definuje memy ako jednotku kultúrného dedičstva. Je to všetko, čo sa 
replikuje z mozgu do mozgu prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov kopírovania.147 
   Dawkinsov kolega N. K. Humphrey zhrnul tento koncept v zmysle, že memy by sme mali považovať za živé 
štruktúry nielen metaforicky, ale aj technicky. Ak zasadíte do môjho mozgu plodný mem, potom doslova môj 
mozog infikujete, premeníte ho na dopravný prostriedok pre rozširovanie memu rovnakým spôsobom, ako môže 
vírus parazitovať na genetickom mechanizme hostiteľskej bunky. Nie je to iba obyčajný rečnícky obrat – 
napríklad mem pre „vieru v život po smrti“ bol skutočne nespočítateľne raz fyzicky kopírovaný ako štruktúra 
v nervovom systéme ľudí po celom svete.148 
 
 
MEMY AKO HNACÍ MOTOR EVOLÚCIE 
 
   Dawkins tvrdí, že ak chceme porozumieť evolúcii moderného človeka, musíme prestať brať gén za jediný 
základ našich predstáv o evolúcii.149 
   Dawkins uvádza, že DNA je replikujúci sa kus hardware. Každý kúsok má svoju určitú stavbu, ktorá sa líši od 
rivalských kusov DNA. Pokiaľ sú memy v mozgu analogické génom, musia byť sebareplikujúcimi sa 
mozgovými štruktúrami, skutočnými sieťami nervových spojení, ktoré sa znovu ustavujú v jednom mozgu za 
druhým.150 
   Dawkins tvrdí, že jeho cieľom je vyhlásiť takmer neobmedzenú moc mierne nepresne replikujúcich sa vecí, ak 
sa objavia kdekoľvek vo vesmíre. To preto, že majú predpoklad stať sa základom darwinistického výberu, ktorý 
ak má k dispozícii dostatočný počet garancií, kumulatívne buduje systémy s veľkou zložitosťou.151   
   Dawkins verí, že za správnych podmienok sa replikátory automaticky združujú, aby tvorili systémy či nástroje, 
ktoré ich nosia v sebe a pracujú v prospech ich pokračujúcej replikácie.152 
 
 
MEMY A ZRÝCHLENIE KULTÚRNEJ EVOLÚCIE  
 
   Memy sú takisto ako gény informácia a túto informáciu možno neobmedzene kopírovať.  Memy  si môžeme 
predstaviť ako určitú podobu mentálnych modelov, ktorých replikácia bola urýchlená nástupom informačných 
technológií. Tieto informačné technológie spôsobili urýchlenie kultúrnej evolúcie a jej prebratie štafety od 
revolúcie prírodnej.  
 

                                                           
144 Tamže. 
145  Dawkins, Richard: The Selfish Gene. Oxford University Press, 1976, Dawkins, Richard Sobecký gen. Mladá 
fronta, Praha 1998 
146  Tamže. 
147 Dawkins, Richard: Unweaving the Rainbow. Science, Delusion and the Appetite for Wonder. Houghton Mifflin 
Company, Boston, New York 1998, Allen Lane, 1998, Penguin Books, , London, England 2006 
148 Tamže. 
149 Tamže. 
150 Tamže. 
151 Tamže. 
152 Tamže. 
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MEMY AKO MENTÁLNE MODELY 
 
   Za memy môžeme považovať všetky formy mentálnych modelov, ktorými môžu byť kultúrne artefakty, teórie, 
modely, paradigmy a pod. Zrýchlenie replikácie memov umožnené informačnými technológiami môžeme 
považovať za základ vzniku informačnej spoločnosti alebo za začiatok prechodu ľudstva do informačnej éry.  
   Vývoj informačných technológií znásobuje možnosti súťaženia memov v rôznych formách. Názorne to vidieť 
na nástupe interaktívnej siete Web 2.0 a technológií Open Source, ktoré vytvorili prostredie pre prakticky 
nelimitovanú súťaž memov rôznych foriem.  
 
 
ALTERNATÍVNE MEMETICKÉ KONCEPTY 
 
   Koncept memov je rozpracovávaný viacerými autormi a je vytvárana veda o memoch tzv. memetika. Niektorí 
autori hovoria o organizačnej DNA – Hazel Hendersonová153, kultúrnej DNA – Hazel Hendersonová154, 
psychosociálnej DNA – Don Beck, Chris Cowan155 alebo o ídeovíroch – Seth Godin156.  
 
 
 

 
 

Podoby memov v kultúrnej evolúcii 
 
 

 
Základ evolúcie 

 
Memy 

 
 
 
 
 
 
 
 

Memetická evolúcia 

 
Mentálne modely 

 
Kultúrne artefakty 

 
Teórie 

 
Filozofie 

 
Náboženstvá 

 
Paradigmy 

 
Vzory 

 
Mentálne mapy 

 
 

 
Tabuľka č. 3: Podoby memov v kultúrnej evolúcii 

 
 

                                                           
153 Henderson, Hazel: Building a Win-Win World. Life Beyond Global Economic Warfare. Berrett-Koehler Publishers, San 
Francisco, California 1996 
154 Henderson, Hazel: Building a Win-Win World. Life Beyond Global Economic Warfare. Berrett-Koehler Publishers, San 
Francisco, California 1996 
155 Beck, Don Edward, Cowan, Christopher C.: Spiral Dynamics. Mastering Values, Leadership, and Change. Blackwell 
Business, 1996 
156 Godin, Seth: Unleashing the Ideaviruses. Do You Zoom, Inc., Dobbs Ferry, New York 2001 
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Koncepty memov v kultúrnej evolúcii 
 
 

 
Koncept 

 
Autor 

 
 

Memy 
 
 
 
 
 

Organizačná DNA 
 

Kultúrna DNA 
 

Hodnotové memy 
 
 
 

Psychosociálna DNA 
 
 
 

Ídeovíry 
 

 
Richard Dawkins 

 
Susan Blackmoreová 

 
Daniel Dennett 

 
Hazel Hendersonová 

 
Hazel Hendersonová 

 
Don Beck 

 
Chris Cowan 

 
Don Beck 

 
Chris Cowan 

 
Seth Godin 

 
 

Tabuľka č. 4: Koncepty memov v kultúrnej evolúcii 
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HODNOTOVÁ ŠTRUKTURÁCIA SPOLOČNOSTI V INFORMAČNOM VEKU 
 
 
VEDOMÁ EVOLÚCIA - VYTVÁRANIE NOVEJ MAPY CIVILIZÁCIE  
 
   Vedomá evolúcia predstavuje nový stupeň vývoja ľudskej civilizácie založený na vytvorení novej sociálnej 
architektúry a inkorporovaní etických princípov do správania sa ľudí, spoločnosti a civilizácie  tak, aby sa 
vytvoril model vedome spolupracujúcej ľudskej civilizácie.  
   Tento koncept prezentovala Barbara Marx Hubbardová vo svojej knihe Conscious Evolution. Awaking the 
Power of Our Social Potential - Vedomá evolúcia. Prebudenie sily nášho sociálneho potenciálu157, ktorú 
publikovala v roku 1998. 
  Vedomá evolúcia zahrňuje celý komplex vzájomne prepojených evolučných procesov, ktoré v súčasnej dobe 
transformujú ľudskú civilizáciu. 
 
 
ŠTRUKTÚRA EVOLUČNÝCH PROCESOV VEDOMEJ EVOLÚCIE 
 
    Vedomá evolúcia zahrňuje následovné podoby evolučných procesov: 
 
Civlizačná evolúcia 
 
   Civilizačná evolúcia zahŕňa vytváranie prvej globálnej civcilizácie v ľudských dejinách. Tento proces je 
charakteristický rastom globálnej komplexity a vnútornej diverzifikácie. 
 
Spoločenská evolúcia 
 
   Spoločenská evolúcia zahŕňa prechod k informačnej spoločnosti založenej na modernej informačnej 
technológii a rast komplexity a diverzifikácie vnútorných štruktúr spoločnosti. 
 
Organizačná evolúcia  
 
  Organizačná evolúcia zahŕňa prechod od industriálnych hierarchií  k sieťovým štruktúram informačnej 
spoločnosti. 
 
Konštitučná  evolúcia  
 
   Konštitučná evolúcia zahŕňa postupné nahrádzanie národných štátov konštitučným poriadkom trhových štátov. 
 
Ekonomická evolúcia 
 
   Ekonomická evolúcia zahŕňa vytváranie nových vzorov výroby, spotreby a správania sa založených na 
prozumerizme, priamej produkcii a individualizovanej výrobe. 
 
 Kultúrna evolúcia 
 
   Kultúrna evolúcia zahŕňa diverzifikáciu hodnotovej štruktúry spoloćnosti v podobe hodnotových memov a 
vytváranie sietí hodnotových memov vrátane vznikajúcich konfliktov medzi týmito sieťami. 
 
 Technologická evolúcia 
 
   Technologická evolúcia zahŕňa prechod k open source technológiam a postupné otváranie sa všetkých 
systémov spolu so vzrastom kolektívnej inteligencie. 
 
 Individuálna evolúcia 
 

                                                           
157 Hubbard, Barbara Marx, Conscious Evolution. Awaking the Power of Our Social Potential. New World Library, Novato, 
California 1998 
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   Individuálna evolúcia zahŕňa vytváranie transhumanizmu ako novej filozofie človeka spolu s extenziou 
schopností a potenciálov človeka. 
 
Etická evolúcia 
 
   Etická evolúcia zahŕňa vytváranie novej sociálnej architektúry založenej na etických princípoch spojených so 
spoluvytváraním - kokreáciou. 
 
 
SPOLOČENSKÁ EVOLÚCIA - SIEŤOVÉ ŠTRUKTÚRY AKO ZÁKLAD INFORMAČNEJ 
SPOLOČNOSTI 
 
 
SPOLOČENSKÁ EVOLÚCIA DAVIDA RONFELDTA 
 
   David Ronfeldt je americký vojenský expert. Zaoberá sa evolúciou spoločenských foriem. Na koncepte 
spoločenskej evolúcie a skúmaní sieťových štruktúr spoloćnosti spolupracuje so svojím kolegom Johnom 
Arquillom. 
   David Ronfeldt prezentoval svoj koncept spoločenskej evolúcie v roku 1996 v publikácii Kmene, inštitúcie, 
trhy, siete. Rámce pre spoločenskú evolúciu - Tribes, Institutions, Markets, Networks. A Framework about 
Societal Evolution158.  
 
 
ZÁKLADNÉ FORMY ORGANIZÁCIE 
 
   Ronfeldt identifikoval štyri základné formy organizácie, ktoré sa vytvorili počas evolúcie spoločnosti.  
   Tieto štyri základné formy organizácie sú následovné: 
 

� Kmene – organizácia založená na príbuzenských vzťahoch - K  

 
� Inštitúcie – hierarchická forma organizácie - I  

 
� Trhy – súťaživo-výmenná forma organizácie - T  

 
� Siete – kolaboratívna forma organizácie - S  

  
   V spoločnosti sa v priebehu evolúcie vytvárajú rôzne organizačné formy, pričom spoločnosti na najvyššom 
stupni evolúcie zahrňujú aj všetky predchádzajúce formy organizácie, ktoré sa buď navzájom dopĺňajú alebo 
medzi sebou súperia. 
 
ZÁKLADNÉ TYPY SPOLOČNOSTÍ 
 
   Ronfeldt potom identifikuje štyri typy spoločností, ktoré existujú v rámci súčasnej civilizácie.  
  
   Tieto štyri typy spoločnosti sú nasledovné: 
  

� S1 = K – spoločnosť v Somálsku alebo v Čečensku  

 
� S2 = K + I – spoločnosť na Kube alebo v niekdajšom ZSSR  

 
� S3 = K + I + T – spoločnosť v Chile, Číne alebo v Mexiku  

 

                                                           
158 Ronfeldt, David: Tribes, Institutions, Markets, Networrks: A Framework About Societal Evolution. RAND Corporation, 
Santa Monica, CA 1996 
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� S4 = K + I + T + S – postindustriálne demokracie  
 

 
ZÁKLADNÉ TYPY A ÚROVNE SIETÍ 
 
 
   John Arquilla a David Ronfeldt uvádzajú štyri základné typy a úrovne sietí159: 
 
 

• Organizačná úroveň – malé hierarchie a veľká autonómia 
 
 
• Doktrinálna úroveň  – príčina spolupracovať 
 

 
• Technologická úroveň  – hustota komunikácie 
 

 
• Sociálna  úroveň  – personálne väzby zabezpečujúce lojalitu a dôveru  

 
 
KULTÚRNA EVOLÚCIA - HODNOTOVÉ ŠTRUKTÚRY SPOLOČNOSTI A ICH 
EVOLÚCIA 
 
   Koncepty kultúrnej evolúcie, ktoré vznikali v čase vzostupu industrializmu hovorili o odlišných hodnotových 
systémoch, ktoré sú spojené prevážne s úrovňou rozvoja ľudského vedomia a o vývoji týchto hodnotových 
systémov pod vplyvom evolučných síl civilizácie. Na unifikáciu hodnotových systémov v industriálnom období 
pozerali ako na časovo limitovaný proces, ktorý bude nahradený diverzifikáciou hodnotových systémov alebo 
návratom k starým hodnotovým systémom.  
   Hodnotová štrukturácia spoločnosti prebieha ako vznik a vývoj nových vzorov hodnotových systémov, pričom 
tieto nové vzory hodnotových systémov sa stávajú dominantnými, ale staré vzory hodnotových systémov 
nezanikajú a naďalej tvoria súčasť hodnotovej štruktúry spoločnosti a civilizácie.   
   Vzniká akýsi kumulatívny štrukturálny mix hodnotových štruktúr spoločnosti, ktorý je odlišný podľa stupňa 
vyspelosti tej ktorej spoločnosti. 
   Tento štrukturálny hodnotový mix hodnotových štruktúr spoločnosti je vzájomne poprepájaný s ekonomickými 
a sociálnymi štruktúrami spoločnosti a civilizácia. Hodnotová štrukturácia spoločnosti a civilizácie sa dá 
identifikovať napr. v rámci vlnového konceptu evolúcie civilizácie manželov Tofflerovcov, kde v rámci 
globálnej civilizácie pôsobia tri rozličné evolučné podoby civilizácie a hodnotové štruktúry danej spoločnosti 
zodpovedajú hodnotovým štruktúram civilizácie, do ktorej daná spoločnosť patrí.  
 
 
EVOLÚCIA HODNOTOVÝCH ORIENTÁCIÍ EDWARDA CARPENTERA 
 
  Edward Carpenter predpovedal zmenu hodnotových orientácií prostredníctvom nového spirituálneho vedomia 
a návrat starých hodnôt, čo dnes môžeme považovať za hodnoty predindustriálneho veku. Carpenterovou 
najvýznamnejšou knihou bola Civilizácia – jej príčiny a liečenie – Civlisation: its cause and cure, ktorú vydal 
v roku 1889.  Carpenter hovoril o nástupe nového civilizačného veku a tento mal byť spojený so zmenou 
obsahu vedomia a vytvorením nového systému hodnôt pre nový vek. 
 
 
CIVILIZAČNÝ PROCES NORBERTA ELIASA 
 
   Norbert Elias popísal evolúciu ľudských hodnôt v knihe Civilizačný proces. Civilizačný proces chápe ako 
vývoj hodnotových systémov. Tieto hodnotové systémy sú formované civilizačnými silami a vyvíjajú sa smerom 
civilizácie správania človeka.   

                                                           
159 Arquilla, John, Ronfeldt, David (editors): Networks and Netwars. The Future of Terror, Crime and Militancy. RAND 
Corporation, Santa Monica, CA 2001 
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EVOLÚCIA ŠTRUKTÚR VEDOMIA JEANA GEBSERA 
 
   Jean Gebser v knihe Všadeprítomný pôvod - The Ever-Present Origin, ktorú vydal v roku 1949, popisuje 
evolúciu základných štruktúr vedomia. Každá nová štruktúra vedomia je mutáciou, ktorá reprezentuje relatívne 
odlišnú formu od predošlej. 
 
 
ZÁKLADNÉ ŠTRUKTÚRY VEDOMIA 
 
 
   Základné štruktúry vedomia podľa Gebsera sú následovné: 
 
 

� archaické vedomie 
 
� magické 
 
� mýtické 
 
� mentálne 
 
� integrálne 

 
 
AQAL KENA WILBERA 
 
 
   Ken Wilber vytvoril komplexný model evolúcie ľudskej spoločnosti. Svoj prístup nazval AQAL All Quadrants 
All Levels - Všetky kvadranty, všetky úrovne. Prístup AQAL býva nazývaný aj teóriou všetkého. 
 
 
   Prístup AQAL zahŕňa zobrazenie ľudskej evolúcie v štyroch kvadrantoch, ktoré zahrňujú: 
 

� kvadrant hore vpravo - mozog a organizmus 
� kvadrant dole vpravo - spoločenský systém a prostredie 
� kvadrant dole vľavo - kultúra a videnie sveta 
� kvadrant hore vľavo - ja a vedomie 

 
 

Mozog a organizmus 
 

� organické stavy 
� limbický systém 
� neokortex 

 
 
Spoločenský systém a prostredie 
 

� predveký 
� hortikultúrny 
� agrárny 
� industriálny 
� informačný 

------------------------------------- 
� survivalistické klany 
� etnické kmene 
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� feudálne impéria 
� ranné národy 
� korporatívne štáty 
� hodnotové komunity 
� integrálne spoločné statky 
� holistické tvorivé siete 

 
 
 Kultúra a videnie sveta 
 

� predmoderná 
� moderná 
� postmoderná 

---------------------------------------------- 
� archaické 
� animisticko-magické 
� mocní bohovia 
� mýtický poriadok 
� vedecko-racionálne 
� pluralistické 
� integrálne 
� holistické 

 
 
Ja a vedomie 
 

� inštinktívne - béžové 
� magické - fialové 
� egocentrické - červené 
� mýtické ja - modré 
� chtivé ja - oranžové 
� senzitívne ja - zelené 
� integrálne ja - žlté 
� holistické ja - tyrkisové 

 
 
 
ÚROVNE VEDOMIA CLARE GRAVESA 
 
   Clare W. Graves vytvoril koncept úrovni vedomia človeka. Evolúciu človeka chápe ako vývoj úrovni vedomia 
a vznik nových úrovni vedomia. 
 

� Homo Sapiens survivalis - béžový 
� Hlavná charakteristika: Byť ľudskými bytosťami, nie iba zvieratami 
� Vznikol pred 100 000 rokmi 
 

� Homo Sapiens mysticis - fialový 
� Hlavná charakteristika: Formovanie kmeňov, mágia, umenie, duchovia 
� Vznikol pred 50 000 rokmi 
 

� Homo Sapiens exploiticus - červený 
� Hlavná charakteristika: Vojvodcovia, dobývanie, objavy 
� Vznikol pred 10 000 rokmi 
 

� Homo Sapiens absoluticus - modrý 
� Hlavná charakteristika: Literatúra, monoteizmus, účel 
� Vznikol pred 5 000 rokmi 
 

� Homo Sapiens materialensis - oranžový 
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� Hlavná charakteristika: Mobilita, individualizmus, ekonómia 
� Vznikol pred 1 000 rokmi 
 

� Homo Sapiens humanisticus - fialový 
� Hlavná charakteristika: Ľudské práva, sloboda, kolektivizmus 
� Vznikol pred 150 rokmi 
 

� Homo Sapiens integratus - žltý 
� Hlavná charakteristika: Komplexita, chaos, vzájomné prepojenie 
� Vznikol pred 50 rokmi 
 

� Homo Sapiens holistics - fialový 
� Hlavná charakteristika: Globalizmus, eko-vedomie, vzory 
� Vznikol pred 30 rokmi 

 
 
ŠPIRÁLOVITÁ DYNAMIKA DONA BECKA A CHRISA COWANA 
 
 
Psychosociálna DNA - Organizačné kódy a princípy 
 
    
   Psychosociálna DNA zahrňuje:  
 

 
� Survivalistické bandy - Inštinktívne riadené 

 
� Tribalistický poriadok - Riadený bezpečnosťou 

 
� Exploatujúce impéria - Riadené mocou 

 
� Autoritatívne štruktúry - Riadené poriadkom 

 
� Strategický podnik - Riadený úspechom 

 
� Sociálne siete - Riadené ľuďmi 

 
� Systémové toky - Procesovo orientované 

 
� Holistický organizmus - Syntézovo orientovaný 

 
 
Hodnotové memy 
 
 
Hodnotové memy zahrňujú: 
 
 

Béžový - Automatický / Inštiktívny 
 

� Základná charakteristika: survivalistické cítenie 
� Základné motívy: ostať nažive prostredníctvom vlastného senzorického vybavenia 
 
 

Fialový - Animistický / Tribalistický 
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� Základná charakteristika: rodinný duch 
� Základné motívy: pokrvné vzťahy a mysticizmus v magickom a strašidelnom svete 
 

 
Červený - Egocentrický / Exploatujúci 
 

� Základná charakteristika: mocní bohovia 
� Základné motívy: vynútenie moci nad sebou, inými a prírodou prostredníctvom exploatívnej 
nezávislosti 
 

 
Modrý - Absolutistický / Posvätný 
 

� Základná charakteristika: sila pravdy 
� Základné motívy: absolútna viera v jedinú správnu cestu a poslušnosť autorite 
 

 
Oranžový - Materialistický / Dosahujúci 
 

� Základná charakteristika: namáhavá cesta 
� Základné motívy: možnostné myslenie zamerané na zlepšenie veci pre seba 
 

 
Zelený - Relativistický / Sociocentrický 
 

� Základná charakteristika: ľudský zväzok 
� Základné motívy: blahobytľudí a budovanie konsenzu dostávajú najvyššiu prioritu 
 

 
Žltý - Systematický / Integratívny 
 

� Základná charakteristika: flexibilný tok 
� Základné motívy: flexibilná adaptácia na zmeny prostredníctvom spojených komplexných obrazov 
 

 
Tyrkisový - Globalistický / Obnovujúci 
 

� Základná charakteristika: globálny pohĺad 
� Základné motívy: pozornosť na celozemskú dynamiku a makroúrovňové akcie 
 

 
Korálový 
 

� Základná charakteristika: nepopísaný 
� Základné motívy: nepopísané 

 
 
TECHNOLOGICKÁ EVOLÚCIA - EVOLÚCIA TECHNOLÓGIE 
 
 
 WEB 2.0 – NOVÁ FÁZA EVOLÚCIE INFORMAČNEJ SPOLOČNOSTI 
 
   Web 2.0 vznikol ako otvorená podoba siete transformovanej prostredníctvom Open Source technológií.  
   Web 2.0 je novou fázou evolúcie informačnej spoločnosti, keď sa na vytváraní podoby webu podieľajú priamo 
podieľajú ľudia na Web napojení. 
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TRANSFORMAČNÝ POTENCIÁL WEB 2.0 A VYTVÁRANIE SOCIÁLNYCH SIETÍ 
 
   Podľa Shiv Singha je v architektúre softwaru zabalená architektúra participácie160. Táto skutočnosť umožňuje 
vytváranie sociálnych sietí postavených na báze technológie Open Source. 
   V roku 2006 bolo na Web 2.0 napojených zhruba miliarda používateľov a obsahuje asi 80 miliónov stránok.  
V roku 1996 bolo na Web 1.0 napojených asi 45 miliónov užívateľov a obsahoval asi 250 stránok. Kým Web 1.0 
bola sieť, ktorá umožňovala užívateľom obsah siete iba čítať, Web 2.0 umožňuje užívateľom tento obsah 
spoluvytvárať. 
   Základom transformácie Webu 1.0 na Web 2.0 sa stala technológia Open Source. 
 
 
VZNIK A PARADIGMATICKÉ VÝCHODISKÁ WEB 2.0 
 

� Open Source paradigma – Tim O´Reilly, Lawrence Lessig, Eric Raymond, Richard Stallman 
 

� Open Source technológia – blogy, wikipedia, tagovanie, folksonomia, prehliadače, Flickr, BitTorrent, 
P2P 
 

� Web 2.0 – otvorený Web – Tim O´Reilly 
 

� Podnik 2.0 – Don Tapscott, David Ticoll 
 

� Wikinomia – Don Tapscott, Anthony Williams 
 

� Web 2.0 ekonomika – Don Tapscott, David Ticoll, Anthony Williams 
 

� Nehmotná ekonomika  
 
 
 
WEB 2.0 PODĽA TIMA O´REILLYHO 
 
   Tim O´Reily uverejnil v septembri 2005 článok What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the 
Next Generation of Software – Čo je Web 2.0. Navrhované vzory a obchodné modely pre novú generáciu 
softwaru161. Web 2.0 tu charakterizuje ako posun od centralizovaného spracovania a služieb k decentralizácii. 
Ako príklady sú uvádzane posuny od Akamai k BitTorrentu, od encyklopédie britanicca k wikipedii, od 
osobných stránok k blogom alebo od mp3.com k P2P. 
 
Základné smery transformácie Web 1.0 na Web 2.0  
 
 
    Základné smery transformácie Web 1.0 na Web 2.0 sú nasledovné162: 

 
� Web 1.0  -->  Web 2.0 

� DoubleClick --> Google AdSense 

� Ofoto --> Flickr 

� Akamai --> BitTorrent 

� mp3.com --> Napster 

� Britannica Online --> Wikipedia 

                                                           
160 Singh, Shiv: A Web 2.0 Tour for the Enterprise. Boxes and arrows 2006/08/23 
161  O´Reilly, Tim: What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. 
O´Reilly, 09/30/2005 
162  O´Reilly, Tim: What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. 
O´Reilly, 09/30/2005 
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� osobné webstránky --> blogovanie 

� evite --> upcoming.org a EVDB doména 

� hľadanie mena --> prehliadače 

� optimizácia náhľadov stránok --> cena za klick 

� screen scraping --> web služby 

� publikovanie --> participácia 

� systémy manažmentu obsahu --> wikis 

� zoznamy (taxonomy) --> tagging ("folksonomy") 

� stickiness --> syndikácia 

 
 Navrhované vzory pre Web 2.0 
 
 
Navrhované vzory pre Web 2.0 sú následovné: 
 

� Long Tail – mnoho malých zdrojov 

� Užívatelia pridávajú hodnotu 

� Vlastníctvo jedinečných údajov je kľúčom k úspechu 

� Agregovanie údajov o spôsobe správania užívateľov 

� Uvoľnenie práv k dokumentom – Creative Commons 

� Stále sa vyvíjajúce webové služby 

� Kooperácia namiesto riadenia 

� Software pre mnoho rôznych zariadení – platforma 

 
Technológie realizácie Web 2.0 
 
 
   Technológie realizácie Web 2.0 sú následovné: 
 

� Tagy – označovanie obsahu užívateľmi – folksonómia 

� Sociálne vzťahy – príslušnosť k skupinám 

� RSS – syndikácia obsahu – užívateľ nemusí hľadať, čo je nové ale informácie k nemu tečú cez zvolené 
kanály 

� Long Tail – blogy, rss, Google adsens – samoobsluha pre zákazníkov, veľa malých zdrojov 

� Blogy a Wikipedia – užívateľ ako prispievateľ a tvorca obsahu 

� Programové nadstavby pre spracovanie údajov – AJAX technológia 

� Vznikajú webové služby 

 
 
EKONOMICKÁ EVOLÚCIA 
 
    Ekonomická evolúcia zahŕňa vytváranie nových vzorov výroby, spotreby a správania.  
 
 
 



   

 

114 
 

NOVÝ EKONOMICKÝ MODEL 
 
 
     Nový ekonomický model je založený na: 
 

� Prozmumerizme - spájaní výrobcu a spotrebiteľa do jednej osoby 
 

� Priamej produkcii - spotrebiteľ si sám upravuje výrobok podľa vlastných potrieb a nepotrebuje k tomu 
sprostredkovateľov 
 

� Individualizovanej výrobe - technologické nástroje umožňujú rast počtu individuálnych výrobcov, ktorí 
si vytvárajú individualizované výrobky podľa svojich potrieb 

 
 
PODNIK 2.0 PODĽA DONA TAPSCOTTA 
 
   Don Tapscott sa v rámci projektu New Paradigm Learning Corporation podieľa na vytváraní konceptu 
Enterprise 2.0 - Podnik 2.0163.  
   Tento koncept rozpracoval v publikáciach Rethinking Information Technology in Competitive Advantage. Part 
I.: The Debate164, Rethinking Information Technology in Competitive Advantage. Part II.: Strategy in the Age of 
Collaboration165 a Winning with the Enterprise 2.0. New Paradigm Learning Corporation166. 
   Koncept Podnik 2.0 je spojený s technológiami Open Source. Technológie Open Source generujú nové vzory 
a modely, ktoré postupne prenikajú do podnikov a začínajú meniť ekonomiku a spoločnosť. Vzniká takisto nová 
podoba podniku – Podnik 2.0, čo je podnik založený na vzoroch a modeloch Open Source. 
 
 
PODNIK 2.0 – ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY 
 
   Podnik 2.0 má následovné základné charakteristiky: 
 

� videnie sveta 
 
� korporatívne hranice 
 
� hodnotové inovácie 
 
� intelektuálne vlastníctvo 
 
� modus operandi 
 
� obchodné procesy 
 
� znalostný a ľudský kapitál 
 
� informačná likvidita 
 
� vzťahy 
 
� technológia 

                                                           
163  Tapscott, Don, Williams, Anthony D.: Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything. Portfolio, 
2007, Tapscott, Don: Rethinking Information Technology in Competitive Advantage. Part I.: The Debate. New Paradigm 
Learning Corporation, June 2005, Tapscott, Don: Rethinking Information Technology in Competitive Advantage. Part II.: 
Strategy in the Age of Collaboration. New Paradigm Learning Corporation, June 2005, Tapscott, Don: Winning with the 
Enterprise 2.0. New Paradigm Learning Corporation, 2006 
164  Tapscott, Don: Rethinking Information Technology in Competitive Advantage. Part I.: The Debate. New Paradigm 
Learning Corporation, June 2005 
165  Tapscott, Don: Rethinking Information Technology in Competitive Advantage. Part II.: Strategy in the Age of 
Collaboration. New Paradigm Learning Corporation, June 2005 
166  Tapscott, Don: Winning with the Enterprise 2.0. New Paradigm Learning Corporation, 2006 
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ŽIVOTNÝ CYKLUS ORGANIZÁCIÍ ICHAKA ADIZESA 
 
   Ichak Adizes aplikoval systémy špirálovitej dynamiky na podnikové systémy a organizácie, špeciálne na 
korporácie. Na organizácie nazerá ako na živé organizmy so životnými cyklami a sadou výziev, ktorým musí  
organizácia čeliť na danom stupni vývoja.   
   Ichak Adizes je autorom viacerých kníh ako Mastering Change. The Power of Mutual Trust and Respect in 
Personal Life, Family Life, Business and Society. 
 
 
HODNOTOVÁ ŠTRUKTURÁCIA SPOLOČNOSTI V INFORMAČNOM VEKU A JEJ 
DOPADY NA TRANSFORMÁCIU VZOROV  VÝROBY A SPOTREBY 
 
   Hodnotová štrukturácia spoločnosti v informačnom veku spolu s ekonomickým modelom, keď trh je poháňaný 
zákazníkmi vedú k vytváraniu nových vzorov výroby a spotreby, ktoré viac zodpovedajú predindustriálnej 
diverzite spoločnosti ako industriálnej unifikácií. 
  Technológia Open Source umožňuje diverzifikáciu vzorov výroby a spotreby, a to spôsobom, že sú 
uspokojované individuálne potreby založené na individuálnych hodnotách, vytvára sa individualizovaný dopyt 
a tento je schopný vytvárať viac komplexnejší a viac štrukturovanejší trh, ktorý postupne nahrádza alebo bude 
nahrádzať unifikované trhy industriálneho veku. Príkladom je napr. Long Tail – Dlhý chvost, keď  nová 
technológia umožňuje zahrnúť ako trh aj marginálne skupiny alebo jednotlivcov, ktorí sa v industriálnom 
systéme z dôvodu marginalizácie a odlišných individualizovaných hodnôt ocitli mimo dosah trhu resp. sa 
pohybovali na okraji systému alebo mimo systému vôbec. 
   Marketizácia, ktorú umožňuje technológia Open Source tak umožňuje viac komplexné prepojenie spoločnosti, 
ekonomiky a jednotlivca ako aj diverzifikáciu ekonomickej štruktúry podľa hodnotových orientácií jednotlivcov, 
skupín, komunít, organizácií a atď. 
   Jednotlivec sa stáva viac slobodným a nezávislým, a to na základe skutočnosti, že má potenciál disponovať 
vlastnými zdrojmi resp. kapitálom, čo mu umožňuje väčšiu  mobilitu v rámci vytváraných systémov a tieto 
systémy sú viac flexibilné tým, že zohľadňujú resp. pružne reagujú na jeho hodnotové orientácie. Predpokladom 
však je vybavenie modernou technológiu resp. transformácia ekonomických systémov touto modernou 
technológiou.  
   V spoločnostiach, kde prevažujúcou ostáva stará industriálna technológia sú jednotlivci naďalej vystavení 
unifikovaným parametrom ekonomických a spoločenských systémov a ich hodnotové systémy   sa často 
dostávajú do konfliktu s určitou požiadavkou na unifikáciu, ktorá limituje slobodný rozvoj jednotlivca, ale tiež 
organizácie, komunity, regiónu alebo spoločnosti. 
    
 
VYTVÁRAJÚCE SA MODELY SOCIÁLNYCH SIETÍ 
 
    Vo vytvárajúcej sa civilizácii Tretej vlny sa hodnotovo homogénna induistriálna spoločnosť transformuje do 
sietí, ktorých základom sú spoločné hodnotové orientácie jej členov. Môžeme hovoriť o transformácií do sietí 
hodnotových memov. Tieto siete hodnotových memov môžu navzájom komunikovať alebo viesť vojny 
o priestor.  Boj o trh sa následkom takejto transformácie zmenil na boj o priestor a stratégie 
konkurencieschopnosti sú nahrádzané sieťovo-centrickými stratégiami, ktoré umožňujú ovládnutie určitého 
priestoru. 
 
 
SIETE HODNOTOVÝCH MEMOV 
 
 
   Spoločnosť sa transformuje do následovných sietí hodnotových memov: 
 

• Sieť automatických / inštiktívnych memov 
 

• Sieť  animistických / tribalistických memov 
 

• Sieť egocentrických / exploatujúcich memov 
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• Sieť absolutistických / posvätných memov 

 
• Sieť materialistických / dosahujúcich memov 

 
• Sieť relativistických / sociocentrických memov 

 
• Sieť systematických / integratívnych memov 

 
• Sieť globalistických / obnovujúcich memov 

 
 
PRECHOD OD TRHOVEJ EKONOMIKY K EKONOMIKE SIETI 
 
   Americký ekonóm Jeremy Rifkin sa dopadmi prechodu od trhov k sieťam zaoberá v knihe The Age of Access. 
How the Shift from Ownership to Access is Transforming Capitalism – Vek prístupu. Ako prechod od 
vlastníctva k prístupu premieňa kapitalizmus167, ktorú vydal v roku 2000. 
    Jeremy Rifkin hovorí o prechode od starej trhovej ekonomiky k novej ekonomike založenej na sieťach. 
Rovnako ako David Ronfeldt upozorňuje, že táto nová ekonomika je v zásade odlišná od starej trhovej 
ekonomiky.  
   Stará trhová ekonomika sa skladala z predajcov a z kupujúcich a nová ekonomika založená na sieti sa skladá 
zo serverov a z klientov. Na trhoch si zúčastňené strany vymieňajú majetok. 
   Na sieťach zdieľajú prístup k službám a k majetku. Rifkin predpovedá, že do polovice 21. storočia  trhy, ktoré 
boli charakteristickým rysom tradičného kapitalizmu prestanú vo veľkej miere existovať a nahradí ich systém 
založený na vzťahoch medzi sieťami, na vzájomných dohodách a na práve prístupu.  
   Rifkin na príklade firmy Napster uvádza tri prednosti obchodovania na sieti: 
 

• Závratná rýchlosť distribúcie a výmeny na internete spôsobuje, že priame transakcie založené na trhu 
sú príliš pomalé. Na jedno kliknutie myšou je možno distribuovať hudbu po celom svete a vymeniť si 
celé archívy piesní, než pokladňa vôbec dokáže zaznamenať predaj. 

 
• Distribúcia hudby po internete znižuje náklady transakcie až takmer k nule, a tým v podstate likviduje 

tradičnú maržu zisku, vznikajúcu pri činnostiach spojených s predávaním. Vidíme to pri porovnaní 
tradičných nákladov výroby, balenia, inventarizovania, dopravy a predaja cédečka, s nákladom na 
výrobu jednotlivej piesne či nahrávky a jej okamžitou distribúciou miliónom ľudí bez v podstate 
žiadnych dodatočných nákladov. 

 
•  Na trhoch vládne dôraz na maximalizáciu výroby a zisk vzniká na základe objemu predaja.  Na 

sieťach je dôraz na maximalizáciu výroby a zisk vzniká zdieľaním rizika a zdieľaním úspor. Všetci si 
navzájom vymieňajú hudbu. Ale pretože táto hudba existuje v digitálnej forme ako čistá informácia, 
možno tieto informácie zdieľať, bez toho aby pôvodný vlastník utrpel nejakú stratu. Firmy si vytvárajú 
svoju sieť užívateľov tým, že poskytujú služby zdarma. Potom premenia svoj hlavný kapitál sieť 
miliónov užívateľov na členov alebo predplatiteľov. 

 
   Rifkin tvrdí, že nové technológie teraz umožnia, aby neustále dochádzalo k spätnej väzbe, takže trhová 
ekonomika prestane používať oddelené trhové transakcie a prejde na nepretržitý prístup k tovaru 
prostredníctvom sietí. Zákazník bude platiť za to, že bude trvalo pripojený na nekonečný prúd v podstate 
neobmedzeného množstva hudby a nebude si už iba občas  tu a tam kupovať cédečko.  Komerčný život teraz 
existuje podľa Rifkina non-stop. 
 
 
TRANSFORMÁCIA TRHU V INFORMAČNOM VEKU 
 
 

                                                           
167  Rifkin, Jeremy: The Age of Access. How the Shift from Ownership to Access is Transforming Capitalis. Penguin Books, 
2000 
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KULTÚRA A TRANSFORMÁCIA TRHU V INFORMAČNOM VEKU 
 
    Nástup informačného veku je spojený so zmenou vzťahu ekonomiky a kultúry. Zatiaľ čo v industriálnom veku 
bola kultúra od ekonomiky oddelená, v informačnom veku sa kultúra priamo podieľa na transformácií 
a formovaní trhu a ekonomiky. Túto zmenu umožňuje nástup novej fázy informačnej spoločnosti využívajúcej 
otvorenú interaktívnu formu celosvetovej siete internet Web 2.0, ktorý je postavený na technológií Open Source 
a transformácia industriálnych hierarchických štruktúr do sietí. 
   Vzniká zložitá komplexná štruktúra globálnych a lokálnych vzájomne prepojených sietí, kde dominujúcim 
faktorom vytvárania takýchto sietí sú hodnotové systémy, ktoré sú základom vznikajúcich trhových priestorov 
ktoré tieto siete obklopujú. 
 
 
HODNOTAMI RIADENÝ TRH 
 
   Jednotlivec sa následkom zmien vyvolaných informačnými technológiami a transformujúcich ekonomiku 
a spoločnosť akoby postupne odpájal zo štruktúry jednotlivých ekonomík fungujúcich v rámci jednotlivých 
štátov a postupne sa zapájal do globálnych i lokálnych sietí, ktoré predstavujú základ ekonomiky informačného 
veku. Tieto siete sú primárne postavené na využívaní spoločných hodnotových systémov a samotné trhové 
priestory, ktoré tieto siete obklopujú sú riadené hodnotami. 
    Spoločnosť, ktorá bola v čase industrializmu unifikovaná, sa postupne diferencuje a diverzifikuje a vytvára 
štruktúry postavené na spoločných hodnotových systémoch. Trh resp. jeho rozvoj je riadený hodnotami. 
Hodnoty tiež stoja pri základe vytvárania nových trhových priestorov, ktoré však často bývajú virtuálne 
a dočasné. 
 
 
NOVÁ PODOBA TRHU V INFORMAČNOM VEKU 
 
   Základná podoba trhu v informačnej spoločnosti sa vytvára v tesnej spojitosti s vývojom informačnej 
technológie. Tak ako informačná technológia vtláča štruktúru celej ekonomike, takisto transformuje podobu trhu, 
ktorá bola charakteristická pre industriálnu spoločnosť. Kým v industriálnej spoločnosti  trh bol limitovaný 
a prístup na trh bol takisto limitovaný, vo vytvárajúcej sa informačnej spoločnosti informačná technológia 
sprístupňuje ako trh aj predtým nedostupnú produkciu.  
    Transformačný efekt informačnej technológie na podobu trhu možno porovnať s transformačným efektom 
informačných superdiaľníc, ktorý sa prejavil v sprístupnení predtým neprístupných informačných zdrojov.  
 
 
OD EXFORMÁCIE K INFORMÁCII 
 
   Koncept exformácie bol použitý ako základný koncept pri vytvorení a realizácií projektu informačných 
superdiaľníc. Samotný pojem exformácia vytvoril Tor Norretranders168. Bývalý americký viceprezident Albert 
Gore, Jr. využil koncept exformácie pri realizácií projektu informačných superdiaľníc. Exformácia bola každá 
potenciálna informácia, ktorá nebola dostupná potenciálnemu príjemcovi, a to z dôvodu, že neexistovali cesty 
resp. nástroje prístupu k tejto exformácií. Informačné superdiaľnice premenili takéto exformácie na informácie 
tým, že ich sprístupnili. Výsledkom bol obrovský pozitívny efekt na zvýšenie výkonnosti 
a konkurencieschopnosti ekonomiky, a to vďaka sprístupneniu predtým nedostupných zdrojov.  
    
 
OD HITMI RIADENÝCH TRHOV K TRHOM DLHÉHO CHVOSTU 
 
   Informačná technológia má rovnaký transformačný efekt na podobu trhu ako mali informačné superdiaľnice na 
sprístupnenie exformácií ako zdroja.  Informačná technológia umožňuje vstup na trh produktov, ktoré predtým 
boli mimo dosahu trhu. Tento efekt sa nazýva Dlhý chvost – Long Tail a spočíva v posune od trhov riadenými 
hitmi k trhom dlhého chvostu.  

                                                           
168 Norretranders, tor: The User Illusion. Cutting Consciousness Down to Size. Translated by Jonathan Sydenham. Viking, 
New York 1998 
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   Efekt Dlhého chvostu popísal hlavný editor časopisu Wired Chris Anderson najprv v článku Long Tail – Dlhý 
chvost169, ktorý bol publikovaný v časopise Wired v roku 2005 a potom  v knihe The Long Tail. How Endless 
Choice is Creating Unlimited Demand – Dlhý chvost. Ako nekonečná voľba vytvára nelimitovaný dopyt170. 
   Informačná technológia umožnila zahrnutie pod dosah trh produktov, ktoré boli predtým mimo dosahu trhu a, 
ktoré sa pre malý dopyt na trhoch nezúčastňovali.  
   Táto transformácia umožnila sprístupnenie množstva individualizovaných produktov, ktoré predtým nemohli 
konkurovať produktom masovej výroby.  Trhovými produktmi sa tak stávajú produkty, ktoré boli vyrobené 
v malom množstve často iba v počte pár kusov. Zisk vznikajúci zahrnutím tohto dlhého chvostu prevyšuje zisk, 
ktorý prinášala masová produkcia ťahaná hitmi alebo módnymi výrobkami.  
 
 
OD EKONOMIKY MASOVÝCH TRHOV K EKONOMIKE TRHOVÝCH NÍK 
 
   Ekonomika masových trhov resp. masové trhy sériovej produkcie sú postupne nahrádzané vytváraním veľkého 
množstva trhových ník resp. individualizovaných malých trhových priestorov.  Tieto individualizované trhové 
priestory majú obrovský nelimitovaný potenciál a zahrňujú zákazníkov prakticky všetkých hodnotových 
orientácií.  Unifikovaný spotrebiteľ orientovaný na masovú produkciu sériovej výroby je postupne nahrádzaný 
diverzifikáciou hodnotových sietí, ktoré si vytvárajú vlastné priestory, ktoré môžeme nazývať trhovými nikami. 
 
 
TRHOVÉ NIKY AKO PRIESTORY DOSAHU HODNOTOVÝCH SIETÍ 
 
   Novosprístupňované trhy, ktoré vytvárajú dlhý chvost dopytu po individualizovaných produktoch vytvárajú 
určitú podobu sieťovej ekonomiky, keď hodnotové siete vytvárajú vlastné trhové priestory a tieto majú globálny 
dosah.   
   Chris Anderson ukazuje na príklade kultúry jej lokálnu podobu v predindustriálnej ére, keď kultúra bola 
lokálna a vytvárala akési niky a podobala sa na to, čo sa dnes vytvára prostredníctvom efektu Dlhého chvostu. 
  V súčasnej informačnej a teda postindustriálnej ére sa opäť vytvárajú trhové niky. Tieto však na rozdiel od 
predindustriálnej éry majú globálny i lokálny  dosah a sú poprepájané globálnymi i lokálnymi sieťami. Vznikajú 
nové trhové priestory, ktoré sú vytvárané na základe hodnotových orientácií, sú organizované okolo 
hodonotových sietí či sietí hodnotových memov. 
 
 
TRHOVÉ NIKY A NÁSTROJE PRÍSTUPU K NOVÝM TRHOVÝM PRIESTOROM 
 
   Trhové niky alebo nové trhové priestory sú vytvárané resp. sprístupňované prostredníctvom nástrojov prístupu, 
ktoré tieto trhové priestory sprístupňujú.  Tieto nástroje prístupu samotné vytvárajú rýchlo rastúce trhy a firmy 
vytvárajúce tieto nástroje patria k najrýchlejšie rastúcim segmentom ekonomiky informačného veku. Príkladom 
môžu byť prehliadače Google alebo Yahoo alebo knižná firma Amazon. 
   Chris Anderson v súvislosti s Long Tail efektom hovorí o troch skupinách, ktoré sa podieľajú na vytváraní 
nových trhových priestorov, a to o171: 
 

• Tvorcoch a producentoch nástrojov Long Tail  
 
• Agregátoroch Long Tail 

 
• Filtroch Long Tail 

 
 
CROWDSOURCING AKO NOVÁ PODOBA PROZUMERIZMU  
 
   Crowdsourcing je nová podoba prozumerizmu informačného veku, keď časť aktivít, ktorá bola predtým 
vykonávaná v rámci organizácie alebo neskôr bola outsourcovaná, je teraz prenechávaná na dobrovoľné aktivity 
ľudí pripojených na nové nástroje spojené s novou podobou trhu. Obsah sprístupňovaný na sieti je vytváraný 
                                                           
169 Anderson, Chris: The Long Tail. Wired 12.10, October 2005 
170 Anderson, Chris: The Long Tail. How Endless Choice is Creating Unlimited Demand. Random House Business Books, 
London 2006 
171 Tamže. 
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davom dobrovoľníkov a z veľkej časti je vytváraný bezplatne, pričom jeho sprístupňovanie umožňujú 
technológie Open Source.  
   Rovnako ako je vytváraný Dlhý chvost dopytu, ktorý je individualizovaný, aj ponuka je vytváraná 
individualizovaným spôsobom a je sprístupňovaná v nových trhových priestoroch.  Crowdsourcing je takisto 
vytváraný okolo sietí rovnakých hodnotových orientácií, a teda hodnotových sietí či sietí hodnotových memov. 
   Crowdsourcing bol prvýkrát popísaný v časopise Wired Jeffom Howem v článku The Rise of Crowdsourcing – 
Vzrast crowdsourcingu172. 
   Crowdsourcing takisto ako Long Tail ukazuje nové parametre transformovaného trhu v informačnej ére, keď 
aktivity, ktoré predtým stáli mimo dosahu trhu sa stávajú súčasťou nových trhových priestorov a podieľajú sa na 
vytváraní ich obsahu.   
 
 
TRANSFORMÁCIA TRHU NA PRIESTOR V DOSAHU SIETÍ  
 
   Tradičná podoba trhu sa v procese prechodu do informačného veku postupne transformuje do podoby 
priestoru, ktorý je v dosahu sietí globálnych i lokálnych. O tento priestor jednotlivé siete bojujú a tradičné 
postupy získavania trhov sú nahrádzané metódami a postupmi informačnej vojny. Produkty, ktoré sú ponúkané 
v sieťach, sú často ponúkané prostredníctvom určitých informácií, a tieto informácie rozhodujú o tom, či daný 
produkt získa svoje miesto resp. priestor v určitej sieti alebo nie. O priestor  tiež súperia rôzne druhy sietí a tieto 
resp. ich účastníci používajú rôzne metódy informačnej vojny. Príkladom sú metódy sieťovo-centrickej vojny – 
network-centric warfare, ktoré sú bežne používané napr. globálnymi sieťami supermarketov, ktoré bojujú 
o zákazníkov a tým aj o prístup k priestorom v dosahu sietí.   
   Stret podnikov resp. organizácií, ktoré používajú klasické metódy boja o trhy z éry industrializmu so 
sieťovými štruktúrami používajúcimi metódy informačnej vojny napr. sieťovo-centrickej vojny, vo väčšine 
prípadov končia víťazstvom sieťových štruktúr a následnou premenou miestnych či lokálnych trhov na priestory 
dosahu väčšinou globálnych sietí resp. sieťových štruktúr. 
 
 

 
 
 

 
Sily 

 
Byznis 

 
Príklady 

 
1. 
 

 
Demokratizácia produkcie 

 

 
Tvorcovia nástrojov 

Producenti 
Long Tail 

 

 
Digitálne videokamery 
Desktop hudba a video 

Editujúci software 
Blogovacie nástroje 

 
 

2. 
 

 
Demokratizácia distribúcie 

 

 
Agregátory  
Long Tail 

 

 
Amazon 

EBay 
ITunes 
Netflix 

 
 

3. 
 

 
Ponuka obsahu a dopytu 

 

 
Filtre 

Long Tail 
 

 
Google 
Blogy 

odporučania Rhapsody 
zoznamy bestsellerov 

 
 

Tabuľka č. 5: Nástroje podporujúce efekt Long Tail 
 

Zdroj: Anderson, Chris: The Long Tail. How Endless Choice is Creating Unlimited Demand. Random House 
Business Books, London 2006 
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TABUĽKY 
 

 
Hodnotová štrukturácia spoločnosti 

 
 

Predindustriálny vek 
 
 

Rozdielné hodnoty 
 

Rozdielné organizácie 
 

Diverzifikované trhy 
 

Predindustriálna technológia 
 
 

Industriálny vek 
 
 

Unifikácia hodnôt 
 

Industriálne hierarchie 
 

Unifikované trhy 
 

Statická ekonomika 
 

Industriálna technológia 
 
 

Postindustriálny vek 
 
 

Diverzifikácia hodnôt 
 

Siete hodnotových memov 
 

Individualizované trhy  
 

Plastická ekonomika 
 

Technológia Open Source 
 

 
Tabuľka č. 6: Hodnotová štrukturácia spoločnosti 
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Transformácia súťaže o trhy v postindustriálnom veku 
 

 
Hodnotové memy 

 
 

Siete hodnotových memov 
 
 

Sieťové vojny hodnotových memov 
 
 

Boj o priestor 
 

 
Tabuľka č. 7: Transformácia súťaže o trhy v postindustriálnom veku 

 
 

 
Základné transformácie trhového prostredia v postindustriálnom veku 

 
 

Industriálny vek 
 

 
Informačný vek 

 
Trh 

 

 
Priestor 

 
Trhy  

 

 
Siete 

 
Boj o trhy 

 

 
Sieťové vojny 

 
Industriálne hierarchie 

 

 
Siete 

 
Hierarchická organizácia 

 
Sieťovo-centrická organizácia 

 
 

Konkurencia 
 

Sieťovo-centrické vojny 
 

 
Tabuľka č. 8: Základné transformácie trhového prostredia v postindustriálnom veku 
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IS SYSTEMS DYNAMIC MODELLING THE RIGHT ANSWER TO SUSTAINABLE RISK 
MANAGEMENT? 
 
LUCIA KOPILČÁKOVÁ  

 
 

ABSTRACT: 
Traditional approach to current problem solving does not serve its purpose anymore. Problems are becoming 
significantly complex, being part of gradually increasing structure. They are also dynamic, which means that 
they change with each action of the system. It is difficult to evaluate the sustainability of system without complex 
outer look. Use of systems dynamic within sustainable risk management is not widely spread. Systems dynamic 
provides for mechanism that illustrates specific factors influencing the risk, and its development in a given 
structure. Systems theory offers an improved look at the challenge of development process of risk management 
strategy. This article offers a fresh viewpoint of the risk description from the systems thinking and systems 
dynamic perspective. 
Key words: Sustainability, Risk, Risk Management, System, Systems Thinking and Dynamics,  
 
 

There have been many different definitions of sustainability as they are groups trying to define it. 
Sustainable action is one that deals with limits, understanding of the interconnections among economy, society, 
and environment and equitable distribution of resources and opportunities at the same time. Environmental and 
social risk management involves balancing sometimes competing sustainability goals. For example, hydro power 
is a renewable resource, but its construction can have a significant impact on biodiversity and local livelihoods. 
Power generated by fossil fuels contributes to climate change, yet it provides a degree of energy security. [7] 
Organization that wants to be one step ahead of its competition at all levels seeks an equilibrium in their decision 
making and risk management. It looks for a managing tool in order to handle the sustainability of strategies.  

Recent study showed that about 80% of people expect an important event to occur. (While the 
remaining 20% make sure that the event actually occurs). How can we maximize the expectation of a certain risk 
related to system dynamics? [5] There is a proven correlation between expectation and experience. Although the 
systems dynamics does not offer the straight answer to the question “where and when will an event occur?”, its 
advantage is in providing the expected behavioural pattern of a given risk. It offers also a method to create 
mechanism that characterizes the factors influencing the risk and its system dynamic development. To express 
those changes, the “language of change” is used.  
 
Mangers have to deal with specific issues while managing the sustainable risk. Problems arise due to reasons 
specifically pertaining to risk dynamics: 
 

1. There is a time delay between the time when the problem occurs and the time when we start to deal 
with it; or as we have earlier named this relationship as “expectation and experience” 

2. Each risk has its own structure that contains specific interactions 
3. Risk changes its behaviour with every activity of the system that is a part of; this attribute creates 

complexity that it difficult to comprehend over the time   
 
 
Traditional approach to the complex and dynamic solution development is not sufficient. Albert Einstein himself 
once said that: 
 
“The world we have made as a result of the level of thinking we have done thus far creates problems we cannot 
solve at the same level of thinking at which we have created them – we shall require a substantially new manner 
of thinking if humankind is to survive” 
 
 
Traditional analytical approach is defined as having  “something” that we put apart into small pieces in order to 
describe and characterize it, regardless the role  “something” plays in the whole system. We try to understand 
how the “something” works inside. On the contrary, when using synthetic approach we look around the 
“something” to find out what it is a part of. For example: Corporation is a part of economy system, or University 
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is a part of education system). While solving a problem, the most important part is to exactly define what are we 
looking for in terms of the answer.  
 

1. Are we trying to improve the all over system where we work, live and play? 
2. Or we want to know if the system will work even if we take one or more parts out of it? 

 
Question “why?” cannot be answered by using analytical methods. Those methods answer the question “how 
does it work?”. But to find out “why does it work?” is the task of the synthetic (holistic) approach. [1] 
 
RISK AND SUSTAINABLE RISK MANAGEMENT 
 

Risks are defined as being complex due to their multifunctional position within a system; and also 
dynamic, because of the behavioural changes happening over the time. Although it sounds complicated, manager 
doesn’t need to be an expert in the systems dynamic field and modelling. It is enough for him to be able to think 
systematically; to be able to understand the situation in larger perspective and be willing to consider the future of 
the system; the possibility of creation of another risks and their development within common management 
activities. Simply said: He needs to understand that changes are actually happening. However, in reality it means 
to be literally one step ahead of the situation. How to deal with it?  

Risk is a chance that an event will occur; an event that will have an impact on a certain target (person, 
system, structure, situation, finances or health). Risk isn’t specifically negative or positive situation; it is a 
possibility that carries a dynamics of change.  

Sustainable risk management is a general name embracing all methods, processes and structures, 
directed towards effective sustainable management of potential possibilities and effects. Risk management 
allows the organization to perceive the existence of a possibility without exposing itself to unwanted risk; it 
requires systematic and rigorous thinking – it has to be (in)formed by the system thinking perspective. Because it 
requires understanding, ongoing learning and considering the potential future events, it should be integrated into 
everyday decision-making process.  
 
 
SYSTEM AND RISK 

 
System is result of combination of characteristics of its individual parts and it cannot be disintegrating 

into small pieces without compromising its functionality. In case we are able to separate even one part from the 
system without changing its functionality we do not talk about system but collection or compilation.  Each 
system has its own specific internal structure and at the same time has a specific purpose within a larger system 
that it is a part of. The structure aims towards stability and communication is based on an internal feedback.  

Risk is a structure composed of two parts: probability or chance that an event occurs and  consequence 
as a result of an event that occurred. From the systems dynamic perspective the probability is an input system 
property, while the consequence is an emergent property. The input property is a summary of characteristics 
influencing the probability. On the contrary, the emergent property, in system dynamics context, is a summary of 
specific, joined and influencing characteristics and functions of all individual parts of a given system. [2] 
Emergent property of a system is a widely discussed topic in the scientific world. The reason is simple: emergent 
property of a system is property that is very specific to the given structure; once the internal “structure setup” is 
changed so is the emergent property. According to Christopher W. Johnson from University of Glasgow 
“Emergent properties represent one of the most significant challenges for the engineering of complex systems. 
They can be thought of as unexpected behaviors that stem from interaction between the components of an 
application and their environment. In some contexts, emergent properties can be beneficial; users adapt products 
to support tasks that designers never intended. They can also be harmful if they undermine important safety 
requirements.  Emergent properties exhibit behaviors that cannot be identified through functional decomposition. 
In other words, the system is more than the sum of its component parts. [6]  

 
Risk system has its own hierarchy made of an event, behavioural pattern and structure [1] 

 
EVENT                      BEHAVIOURAL PATTERN           STRUCTURE 

 
Event is an occurrence originating from a situation. It is the result of probability.  

Behavioural patterns are defined as changes in events over the time. By looking at those changes – so to 
see the change of the risk over the time – we discover the relationship between the initial state of the situation (or 
problem) and the final event (as a result).  
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Structure is a general map describing the way the parts of the system are linked together. Finding the 
right structure means to find the “leverage point” of the system, that will help us to answer the question about 
the system behaviour and its direction. Consequently, the result of explanation is knowledge.  

Important part of the system is communication: internal – within the system, external – with its 
environment, and feedback; and control – based on feedback to keep the system’s equilibrium. Individual parts 
of the system are linked by relationships, which control the system’s behaviour. There are two different 
feedbacks loops: positive and negative.  

 
Positive feedback loop:  
• Is reinforcing 
• It is marked as + or R or as a symbol of a “rolling snowball”  
• Its action causes even stronger answer which can result in exponential growth and   

subsequent collapse of the system 
• It destabilizes system, causes the system “to run away” from the actual position 
• It is responsible for the growth or collapse of the system 
• Sometimes (rarely) causes the stability of the system, but only for a short period of time 
 
Negative feedback loop: 
• Is balancing, describing a system looking for its equilibrium or its coming near to the desired 

state 
• It is marked as – or B or as a symbol of a “scale”  
• Causes stability of a system 
• Rarely causes instability of the system and its consequent oscillation 
 
 
Within a risk structure we found following relationships: [3] 
 
1. Casual relationship: thick line finished by the arrowhead, where each 

arrow means “lead to”, the relationship is  
 
 
                                
 

Picture 1. Casual relationship 
 
 
 

2. Connotative relationship: dashed line, without arrowhead, defined as a 
relationship where causality may act in either direction, depending on 
time and changing circumstances; it requires further observation and 
investigation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 2.  Connotative relationship 
 
 

Human activity 
– 
Single person 

Human activity –  
Single Organization 

Development of 
Unregulated Landfills 

Human activity (cause) Unregulated landfill (effect) 
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Activity - 
Organization 

 
 

3.                       
                                                     Or  
 

Conflict relationship is a specific type of connotative relationship 
depicted by thick red full or dashed double line without arrowheads; this 
relationship ends always with stress or conflict 

 
 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Picture 3.   Conflict relationship 

 
 
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 4. Partial Structure of Potential Unregulated Landfill Development Risk 
 

What causes the most significant problem while dealing with any situation is a time delay between two events: 
the time when the problem developed and time when we have decided to deal with it. It is the most important 
characteristic of all dynamic structures. It occurs very often in reality and grows with every activity of the 
system. In terms of sustainable risk management time delays are important when we are looking for behavioural 
patterns, characteristic and potential development of a risk. Moreover, it is very important if we want to identify 
the archetype pertaining to the given situation. There is always certain time break between cause and effect, 

Ignorant Citizens  

Development of  
unregulated landfills 

Activity – 
single person 

Activity - government 

Insufficient management and corrective 
legislation 

 

Insufficient education 

Citizen ignorance 

Development of 
Unregulated landfills 

(effect) 

Single 
person 

Manufacturing
Organization 

Government 

Insufficient Legislation  
(Ex. Waste Management 

Program)  
 

Insufficient 
environmental education 

provided by the 
government to citizens 

Lack of  Adequate 
Environmental Awareness 

Insufficient pertaining 
legislation control  

Inadequate knowledge of 
waste management 
strategies 

Inadequate material selection 

Organization 
Ignorance 

Expansion of the cities - increased 
settlement due to the population 
increase 

  Increase in manufacturing 
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nothing is happening at the same time. Within system modelling it is necessary to identify those delays, because 
they significantly change the behaviour of the system (or risk) in a very important way: the larger the delay the 
lower the chance to identify the risk within the system.  

 
CONCLUSION 

 
Sustainable risk management and decision making is a significant part of environmental sustainability. 

System thinking is a way of seeing the world in a form of a net. System dynamic modelling is a way of 
transforming abstract ideas of system thinking and theory into tools that improve our understanding of economy 
and organizational changes. The economy and environment sustainable risk management requires that all 
lending decisions must take in consideration risk of changes that might have an impact on the environment. The 
holistic approach to sustainable risk means to shift our thinking towards higher and substantial goal.  

The use of system thinking and system theory isn’t unfortunately widely used so far. The result of the 
risk assessment or potential risk occurrence in terms of system dynamic is the introduction of a concept that 
provides a mechanism by which we illustrate specific factors influencing risk and its development within a given 
structure. System theory allows for an improved view on the formulation of the sustainable risk management 
strategies.  

System thinking and systems dynamics is a successful managing tool for the organization to: 
• Control the strategy - to see its uniqueness, advantage and sustainability 
• Distribute the work and responsibilities 
• Centralize or decentralize the power control in the organization 
• Control of the enterprise 

 
Gene Bellinger, a manager of the System Thinking World group believes, that “a systematic perspective 
provides the best foundation for creating effective (sustainable) approaches for dealing with challenges and 
shaping a better tomorrow. The purpose is to create a content, which furthers understanding of the value of a 
systematic perspective and enables thinking and acting systematically. “ [4] 

 
CITED LITERATURE: 

 
[1] Dr. Russell Ackoff on Systems Thinking, [Online] Available on URL 
>http://www.youtube.com/watch?v=IJxWoZJAD8k&list=PLE9D6ABA01E0BFAB1&index=3&feature=plpp_v
ideo<   [cit.  2011- 12 -01] 
[2] [Online] > http://www.iscid.org/encyclopedia/Emergent_Properties_of_Biological_Systems < 
[3]  Dr. Alan McLucas, A.C., 2003, Decision Making: Risk Management, Systems Thinking and Situation 
Awareness, Argos Press, Canberra, Australia 
[4] Gene Bellinger, Linked In Systems Thinking World Update - 11.12.17 
[5] [Online]  Jacqueline Brayman, Ed.D., Online diskusia, Systems Thinking World, LinkedIn, Available on 
URL >http://www.linkedin.com/groups?viewMemberFeed=&gid=2639211&memberID=36270307< [cit.  2011- 
12 -14]  
[6] [Online] Christopher W. Johnson, What are Emergent Properties and How Do They Affect the Engineering 
of Complex Systems? Department of Computing Science, University of Glasgow, Available on URL 
>http://www.dcs.gla.ac.uk/~johnson < [cit. 2012 –01-15] 
[7][Online]>http://www.standardchartered.com/sustainability/sustainable-finance/sustainable-
risk/en/index.html< [cit. 2012-01-19] 
 
 
 
AUTHOR: 
Ing. Lucia KOPILČÁKOVÁ, EPt, University of v Prešove, Faculty of Management, Department of 
Management, email: lucka_ke@ hotmail.com 
 



   

 

130 
 

 
PREJAVY ACIDIFIKÁCIE NA HALDOVOM POLI ĽUBIETOVÁ - PODLIPA 
 
JOZEF KRNÁČ - ŠTEFAN ASCHENBRENNER - JÁN DUBIEL 
 
ACIDIFICATION PATTERNS AT DUMP-FIELD ĽUBIETOVÁ - PODLIPA 

 
 

ABSTRAKT: 
Predkladaná práca prezentuje výsledky štúdia distribúcie acidity v haldovom materiáli na lokalite Ľubietová – 
Podlipa. Acidita závisí predovšetkým od geochemického správania sa (zvetrávania) niektorých minerálov 
(hlavne pyritu). Diskutuje sa aj výpočet potenciálneho rizika vzniku kyslých banských vôd (AMD), 
neutralizačného potenciálu, tvorby celkovej acidity a viazaného neutralizačného potenciálu. Hodnoty viazaného 
neutralizačného potenciálu (NPP) a pomer NP : AP poukazuje na malé riziko vzniku kyslých vôd (NPP = 1,42; 
NP : AP = 1,72). 
Kľúčové slová: haldové pole, technogénne sedimenty, pôda, acidita, neutralizačný potenciál 
 
ABSTRACT: 
The article presents the results of the study of the acidity distribution of the material at the Ľubietová-Podlipa 
dump-field. The acidity depend predominantly on the geochemical behaviour (weathering) of particular minerals  
(mainly pyrite). The calculation of the acid mine drainage water (AMD) formation potential (neutralization 
potential, total acidity production, net neutralization potential) is also discussed. The value of the net 
neutralisation potential (NPP) and the NP : AP ratio show that the potential of the acid mine drainage water 
formation is very limited (NPP = 1,42; NP : AP = 1,72) and the environmental risk is negligible. 
Keywords: dump-field, technogenous sediments, soil water, acidity, neutralisation potential 

 
 
1. ÚVOD 

 
Ľubietová patrila v minulosti medzi najvýznamnejšie Cu-ložiská Slovenska. Miestne haldové pole 

Podlipa reprezentuje územie zreteľne zmenené historickou exploatáciou Cu-rúd, ktorá sa uzavrela na konci 19. 
storočia. Depóniá nie sú prvkovo stabilné a prebiehajú v nich abiotické aj biogénne procesy (Andráš et al. 
2009). Pokles pH v technogénnych sedimentoch spôsobuje uvoľnenie ťažkých kovov (predovšetkým Cu, Fe, 
Cd, As, Sb, Pb, Zn, Mn, Ni, Co) z tuhej fázy, kde sa nachádzajú vo forme ťažšie rozpustných minerálov alebo 
v sorpčnom komplexe, do podzemnej a povrchovej vody (Lee et al., 2005; Alloway, 2005). 
 Medzi dôležité vlastnosti pôdy patrí pôdna reakcia (hodnota pH), ktorá sa používa na indikáciu 
acidobázických reakcií v pôdach. Početné chemické a biochemické reakcie prebiehajú výlučne pri istých 
špecifických podmienkach pôdnej reakcie. Tieto chemické a biochemické  reakcie vplývajú na rozklad 
minerálnych a organických látok, tvorbu ílových minerálov, ovplyvňujú rozpustnosť (mobilitu) látok a tým aj 
ich biodostupnosť pre živé organizy, prístupnosť živín, adsorpciu a desorpciu katiónov, biochemické reakcie, 
štruktúru pôdy ako aj fyzikálne vlastnosti. Na produkciu H+ iónov v pôdach vplývajú kyslé dažde, degradácia 
sulfidov (hlavne pyritu), a aplikácia fyziologicky acidných priemyselných hnojív. Hoci sulfidy tvoria spravidla 
sotva niekoľko málo percent horninového alebo pôdneho substrátu, vyznačujú sa významným potenciálom 
tvoriť aciditu, v dôsledku čoho môže dochádzať k závažnej degradácii prírodných zložiek (Jambor a Blowes, 
1994; Younger et al., 2002). Zdrojom acidifikujúcich reakcií môže byť aj prítomnosť CO2, ktorý vzniká ako 
produkt fotosyntézy rastlín. Protónové ióny (H+) v nadbytku v takýchto kyslých pôdach pôsobia na rastlinstvo 
toxicky (Čurlík et al., 2003). 

 Aktívna pôdna reakcia je určovaná oxoniovými katiónmi a hydroxidovými aniónmi voľne prítomnými 
v pôdnom roztoku. Stanovuje sa z H2O pôdneho roztoku. Výmenná pôdna reakcia je okrem voľných H+ a OH- 
iónov daná aj obsahom H+ a Al3+ iónov adsorbovaných pôdnym koloidným komplexom, ktoré sa uvoľnia do 
pôdneho roztoku pôsobením hydrolyticky neutrálnych solí (NaCl, KCl, CaCl2). Obvykle sa stanovuje v 1M 
roztoku KCl (Sobek et al., 1978). 
 Stanovenie rizika acidifikácie je dôležité pre určenie rizika environmentálnej kontami-nácie krajiny 
ťažkými kovmi (Domergue a Vedy, 1992). Nand a Verloo (1985) charakteri-zovali mobilnú frakciu kovov ako 
sumu rozpusteného podielu kovov v kvapalnej fáze a podielu, ktorý síce ostáva v pevnej fáze, avšak môže 
postupne prejsť do pôdneho roztoku. Rieuwerts et al. (1998) zdôrazňuje dôležitosť mobility kovov, aby bolo 
možné odhadnúť ich koncentrácie v pôdnom roztoku, v povrchových, drenážnych a podzemných vodách. 
Celková koncentrácia kovu závisí od obsahu kovu v roztoku, ktorý zase závisí od sorpcie na prírodné sorbenty 
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(napr. ílové minerály, hydrogoethit, zeolity…) a uvoľňovania tohto kovu do pôdnom roztoku (Sterckeman et al., 
2000). Ako uvádza Čurlík et al. (2003), niektoré koloidné zložky v pôdnom roztoku môžu mať v závislosti od 
pH kladné alebo záporné náboje, čo významným spôsobom ovplyvňuje kinetiku sorpčných procesov a ióno-
výmenné reakcie. 
 
2. METODIKA  

 
 Z povrchu haldového poľa sa po celej ploche v pravidelnej sieti odobralo 89 vzoriek technogénnych 
sedimentov očíslovaných 1 – 89 a 12 vzoriek očíslovaných A-1 až A-12. Každá vzorka vznikla homogenizáciou 
8 – 10 vzoriek, spomedzi ktorých každá mala hmotnosť približne 2 kg následným rozkvartovaním takto 
získaného materiálu. Vzorka číslo 90 reprezentuje referenčnú plochu bez zrudnenia mimo haldového poľa (obr. 
1). Výsledná vzorka mala hmotnosť asi 3 kg. Ťažká frakcia zo vzoriek bola študovaná elektrónovým 
mikroanalyzátorom CAMECA na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave.  

 Aktívne a vymeniteľné pH sa stanovilo vo vodnom a 1M KCl výluhu (Sobek et al., 1978). Do 
navážky 10 g vzorky sa pridalo 25 ml destilovanej vody alebo 1M KCl a po hodinovom miešaní vzorky v 
elektromagnetickej miešačke sa stanovila acidita pH-metrom.  

 
 

Obr. 1 Lokalizácia odberu vzoriek technogénnych sedimentov a pôdy z lokality Ľubietová - Podlipa 
 
 

Pre stanovenie celkovej tvorby acidity (AP) a neutralizačného potenciálu (NP) je potrebné poznať 
Eh a pH sedimentov, obsah síry a uhlíka. pH vo výluhoch v destilovanej vode kolíše obvykle okolo 5,3. pH <5 
indikuje, že vzorka obsahuje potenciálnu aciditu („net acidity“), kým hodnoty namerané v karbonátoch  
oscilujú spravidla medzi 8 – 10. Hodnoty nad 10 možno považovať za alkalické (Sobek et al., 1978).  
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Obr. 2 Lokalizácia monitorovacích miest vzoriek povrchovej a drenážnej vody v okolí Ľubietovej 
s vyznačením nameraných hodnôt pH 

 
pH sa stanovilo aj v povrchových vodách širšieho okolia haldového poľa ako aj v drenážnych 

vodách perkolujúcich cez haldové sedimenty. Monitorovacie miesta sú vyznačené na obr. 2. 
Analýzy sírnikovej a síranovej síry sa uskutočnili z navážky 1 g vzoriek v Geoekologických 

laboratóriách Geologickej služby, Spišská Nová Ves. Uhlík (celkový uhlík – Ctot., organický uhlík – Corg. a 
anorganický uhlík – Cinorg.) sa stanovil v laboratóriách Geologického ústavu SAV na IR-spektroskopiu uhlíka na 
prístroji Ströhlein C-MAT 5500. 

Analytické údaje boli spracované aj systémom GIS. 
 
 

3. VÝSLEDKY 
 

3.1. Pôdna reakcia technogénnych sedimentov 
 

V haldovom materiáli boli identifikované rovnako silikátové minerály, oxidy, ako aj nezoxidované 
sulfidické minerály, rýdze kovy, sekundárne sulfidy, sekundárne uhličitany Cu i zvyšky organickej hmoty.  

Aktívne pH vo vzorkách z haldového poľa (a referenčnej plochy) kolíše v rozmedzí hodnôt 3,75 – 
6,32 a výmenné pH od 3,58 po 6,48 (tab. 1, 2).  
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Tab. 1 Hodnoty pH a Eh v pôde a v technogénnych sedimentoch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnota aktívneho pH z referenčnej plochy je 4,93 a výmenného pH 3,47 (tab. 1, vzorka 90). 

Hodnoty Eh vo vodnom výluhu sa pohybujú v širokom rozpätí od – 5 po 156 a vo výluhu 1M KCl od -16 po 
174 (tab. 1, 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzorka 
pH Eh pH Eh (mV) 

H2O 1M KCl 
1 4,73 99 4,76 93 
2 4,76 98 5,02 76 
3 5,24 65 5,50 45 
4 5,97 18 6,48 -16 
5 6,30 8 6,44 -14 
6 6,32 -5 6,31 -4 
7 5,62 38 5,83 28 
8 5,25 60 5,29 63 
9 5,27 60 5,51 49 

10 4,29 122 4,68 103 
11 4,94 78 4,54 112 
12 5,06 74 4,58 110 
13 4,60 103 4,20 134 
14 4,35 118 4,27 130 
15 5,94 18 6,43 -12 
16 4,55 105 4,60 107 
17 4,42 114 5,00 82 
18 4,09 134 4,49 115 
19 4,53 107 5,24 66 
20 3,90 148 4,16 136 
21 5,26 59 5,96 20 
22 5,52 46 5,46 52 
23 4,05 138 3,94 151 
24 4,12 133 4,28 129 
25 3,82 152 3,82 159 
26 3,83 151 4,03 145 
27 4,73 94 4,25 131 
28 4,10 135 3,86 156 
29 3,80 153 3,83 158 
30 3,77 155 4,01 146 
31 3,88 149 4,01 146 
32 3,75 156 4,04 144 
33 3,78 155 4,08 142 
34 3,82 152 3,97 149 
35 4,02 139 4,62 106 
36 4,09 136 4,78 96 
37 4,73 95 4,35 124 
38 5,10 72 4,80 95 
39 3,95 145 4,04 144 
40 4,41 116 4,66 104 
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Tab. 1 (pokračovanie) Hodnoty pH a Eh v pôde a v technogénnych sedimentoch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kinetika zvetrávania týchto minerálov závisí od pH, teploty a predovšetkým od reakčného povrchu 

(Haring a Stumm, 1990). Prebieha na rozhraní pevnej fázy a roztoku. Zvetrávanie karbonátov a niektorých 
silikátov je schopné do systému dodávať neutralizačné činidlá, ktoré sú schopné spotrebovať uvoľnenú kyselinu 

Vzorka 
pH Eh pH Eh (mV) 

H2O 1M KCl 
41 4,57 105 4,89 89 
42 4,58 104 5,20 69 
43 5,03 77 5,50 50 
44 4,46 112 4,66 104 
45 4,69 97 5,33 61 
46 4,58 105 5,16 72 
47 4,81 90 5,66 39 
48 4,90 85 5,55 45 
49 4,96 81 5,51 48 
50 4,93 83 5,44 53 
51 4,66 100 4,82 93 
52 4,67 99 4,84 92 
53 4,92 83 5,66 39 
54 4,65 100 4,78 96 
55 3,81 153 3,58 174 
56 4,64 101 5,23 67 
57 5,00 78 5,75 33 
58 5,14 69 5,47 51 
59 5,01 78 5,22 67 
60 4,76 93 5,13 73 
61 4,42 115 4,68 103 
62 4,10 135 4,30  127 
63 4,91 85 5,76 32 
64 4,72 95 5,14 72 
66 5,11 71 5,39 56 
67 6,22 -1 6,42 -11 
68 4,94 82 4,94 85 
69 5,12 70 5,42 55 
70 4,88 86 5,15 72 
71 4,98 79 5,35 59 
72 4,43 114 4,53 112 
73 4,62 102 4,86 91 
74 4,73 95 4,85 91 
75 4,91 84 5,11 75 
76 4,74 95 4,83 93 
77 4,79 92 4,95 85 
78 4,85 88 4,86 91 
79 4,62 101 4,42 120 
80 4,48 111 4,43 119 
81 4,62 102 4,42 120 
82 5,22 63 5,23 67 
83 5,54 43 5,60 42 
84 4,90 85 4,54 112 
85 5,40 53 5,50 49 
86 5,41 52 5,47 51 
87 5,04 75 4,80 95 
88 4,91 84 4,66 104 
89 5,42 52 5,50 49 
90 4,21 133 3,47 173 
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z oxidácie sulfidov a tak pufrovať systém až do tej miery, že výsledné pH sa blíži neutrálnym hodnotám 
(Lintnerová et al., 2010). 

 
Tab. 2 Charakteristiky vzoriek technogénnych sedimentov z haldového poľa 

 

Vzorka 
H20 1M KCl % 

pH 
Eh 

(mV) 
pH 

Eh 
(mV) 

Stot. SSO4 Ss Ctot. Corg. Cinorg. CO2 CaCO3 

A-1 5,14 77 4,61 109 0,25 0,10 0,15 0,74 0,20 0,54 1,97 4,48 
A-2 5,89 34 5,40 63 0,02 0,01 0,01 0,86 0,38 0,48 1,75 3,99 
A-3 4,87 94 4,21 131 0,10 0,03 0,07 0,62 0,34 0,28 1,02 2,32 
A-4 5,46 59 5,33 66 0,33 0,13 0,01 0,34 0,26 0,08 0,29 0,66 
A-5 5,77 42 5,37 64 0,05 0,01 0,05 0,78 0,35 0,43 1,57 3,57 
A-6 5,17 74 5,06 83 0,42 0,15 0,27 0,40 0,27 0,13 0,47 1,08 
A-7 7,93 -84 7,34 -58 0,03 0,02 0,01 1,63 0,10 1,53 5,61 12,71 
A-8 5.42 36 5.22 42 0,01 0,01 0,01 0,45 0,13 0,32 1,17 2,66 
A-9 5,03 83 5,01 85 0,03 0,03 0,01 0,40 0,37 tr. tr. tr. 
A-10 5,25 71 5,14 78 0,04 0,02 0,02 0,48 0,46 tr. tr. tr. 
A-11 6,11 22 5,95 30 0,11 0,04 0,07 4,31 4,18 0,13 0,47 1,08 
A-12 4,21 133 3,47 173 0,02 0,01 0,02 4,05 4,03 tr. tr. tr. 

 
 
 

 

  
 
 

Obr. 3 Acidita technogénnych sedimentov na haldovom poli Podlipa; 
číselné hodnoty udávajú pH a) vo vodnom výluhu, b) vo výluhu 1M KCl 

 
 
 
Je zaujímavé, že najnižšia hodnota pH bola nameraná v oblasti referenčnej plochy. Je to spôsobené 

pravdepodobne tým, že napriek neprítomnosti sulfidov tu niet žiadnych karbonátov; obsahy uhlíka sú veľmi 
nízke (Ctot. 0,40 %, Corg. 0,37 % a koncentrácia anorganického uhlíka Cinorg. je pod medzou stanoviteľnosti; tab. 
2). Najvyššie obsahy uhlíka sa zistili vo vzorke A-7 (Ctot. 1,63 %; prepočítané na CaCO3 až 12,71 %). 

Acidita haldového poľa na základe údajov z výluhov v destilovanej vode a v roztoku 1M KCl je na 
základe meraní, prezentovaných v tab. 1, zobrazená na obr. 3a, b. 
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Obr. 4 Hodnoty Eh technogénnych sedimentov a pôdy na haldovom poli Podlipa; 
číselné hodnoty udávajú hodnoty Eh a) vo vodnom výluhu, b) vo výluhu 1M KCl 

 
 
Chemickú rekciu pôdy rozlišujeme: a) kyslú (acidnú) - pH 4 a menej, b) neutrálnu - pH 6,5 – 7,4 a c) 

alkalickú –  pH 7,5 a viac (Čurlík et al., 2003). V zmysle tejto klasifikácie bola (až na nepatrné výnimky) v celej 
študovanej oblasti, hlavne na plošinách haldových teras (porovnaj obr. 1; nižšia acidita svahov je zrejme 
dôsledkom intenzívnejšieho vyplavovania materiálu zrážkovou vodou) potvrdená kyslá pôdna reakcia. 

Oxidačno-redukčný potenciál (redox potenciál - Eh) je parametrom, ktorý umožňuje definovať aeróbne 
(oxidačné) a anaeróbne (redukčné) procesy v pôde. Z faktorov, ktoré určujú podmienky pre tieto procesy, sú 
najdôležitejšie pôdna vlhkosť, pôdna reakcia (pH), obsah O2 v pôdnom vzduchu a roztoku, obsah organických 
látok, prítomnosť prvkov: Fe, Mn, N, S a činnosť mikroorganizmov (Čurlík et al., 2003). Čím nižšia je hodnota  
Eh, tým intenzívnejšie prebiehajú v pôde redukčné procesy a naopak. Hodnoty vyššie ako 600 mV indikujú 
v pôde oxidačné procesy, u hodnôt nižších ako 200 mV dominujú v pôde redukčné procesy. Hodnota Eh nie je 
stabilná, kolíše už vo veľmi malých vzdialenostiach a mení sa v závislosti od množstva zrážok. 

 
 

Tab. 3 Hodnoty pH a Eh vo vzorkách povrchovej a banskej vody 
z okolia obce Ľubietová 

Vzorka pH Eh (mV)  Vzorka pH Eh (mV) 

V-1a 7.7 -69 V-7a 7.0 -27 
V-1c 7.7 -66 V-7b 7.1 -29 
V-2a 7.6 -62 V-8a 7.7 -66 
V-3a 6.7 -12 V-8b 7.3 -43 
V-3b 6.2 14 V-9a 7.6 -64 
V-3c 6.5 0 V-9a 7.7 -67 
V-4a 6.5 -6 V-10a 6.7 -14 
V-4b 7.5 -58 V-10b 6.2 14 
V-4c 6.54 -8 V-11b 6.7 -14 
V-5a 6.2 -11 V-11c 6.9 -21 
V5b 6.1 -8 V-12a 7.6 -63 
V-6a 6.4 1  V-13a 7.6 -64 

V-6d 7.1 3  V-13b 7,4 -60 
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Vysvetlivky: Vzorky boli stabilizované 10 ml.l-1 HNO3  a analyzované vo Výskumnom  ústave vodného 
hospodárstva v Bratislave 
 
Vzorky označené indexom „a“ boli odobrané po daždi 14. júna 2006 
Vzorky označené indexom „b“ boli odobrané v období sucha 25. februára 2007 
Vzorky označené indexom „c“ boli odobrané po daždi – 31. marca 2008 
Vzorky označené indexom „d“ boli odobrané v období sucha – 27. mája 2008 

 
Najoxidickejšie podmienky indikujú namerané hodnoty Eh (až 156 mV vo vodnom výluhu a 174 mV 

vo výluhu 1M KCl) na plošinách a vo vrcholových partiách haldového poľa (tab. 1, 2; obr. 11). Najnižšie 
hodnoty Eh (-5 vo vodnom výluhu a -16 vo výluhu 1M KCl) boli namerané v podmáčanej spodnej zóne háld 
(tab. 1, 2; obr. 4). 
 
3. 2. Charakteristika povrchovej a banskej vody 

 
pH povrchovej vody v okolí obce Ľubietová sa blíži obvykle neutrálnym hodnotám. Napriek tomu 

existujú isté rozdiely. Kým povrchové vodné toky i banská voda v oblasti haldového poľa Svätodušná vykazuje 
pravdepodobne v dôsledku vyššieho obsahu karbonátov v horninovom komplexe mierne alkalickú reakciu (pH 
), povrchová a drenážna voda z oblasti Podlipa má mierne kyslý charakter (pH ; tab. 3, obr. 2), ktorý je 
dôsledkom predovšetkým zvetrávania rudných  minerálov (hlavne pyritu) v haldových sedimentoch a pôdach. 
Túto charakteristiku potvrdili aj viacnásobné merania: údaje získané v období sucha a v období dažďov sa 
podstatnejšie líšia len výnimočne. 
 
3.3 Riziko tvorby acidity 

 
Na stanovenie rizika tvorby acidity sa využila sada vzoriek A-1 až A-12, ktorá reprezentuje celé 

haldové pole. 
pH v sedimentoch a pôde z týchto vzoriek, stanovené vo výluhu destilovanou vodou na haldovom poli 

kolíše v rozmedzí 4,21 a 7,93 (tab. 2). Sírnikovej síry je vo väčšine vzoriek viac ako síry síranovej (tab. 1), čo 
svedčí o pomerne vysokom obsahu ešte nezoxidovaných primárnych sulfidov. 

Celková tvorba acidity (AP) odpovedá množstvu kyseliny, ktorú potenciálne môže materiál depónia 
vyprodukovať. Na lokalite Podlipa sa AP pohybuje v rozmedzí 0,3125 – 13,125 (v priemere 3,7; tab. 2). 
Hodnota neutralizačného potenciálu (NP), ktorý udáva, aký je obsah neutralizačných látok v depóniu, ktoré sú 
schopné aciditu produkovanú materiálom skládky neutralizovať, je v jednotlivých častiach depónia rozdielna (0 
-127,1,x = 27,1; tab. 4) a v negatívnej korelácii voči AP. Vyššie NP -127,1 je len vo vzorke A-7 (tab. 4), 
v ktorej bol stanovený najvyšší obsah Ctot. (čo po prepočítaní odpovedá 12,71 kg.t-1 CaCO3; tab. 2). 

 
Tab. 4 Hodnoty celkovej vytvorenej acidity (AP), neutralizačného potenciálu (NP)  

a čistého neutralizačného potenciálu (NNP) 
Vzorka AP NP NNP NP:AP 

A-1 7,81 44,8 37,0 5,7 
A-2 0,62 39,9 39,3 63,8 
A-3 3,12 23,2 20,1 7,4 
A-4 10,31 6,6 -3,7 0,6 
A-5 1,56 35,7 34,1 22,8 
A-6 13,12 10,8 -2,3 0,8 
A-7 0,93 127,1 126,2 135,6 
A-8 0,31 26,6 26,3 85,1 
A-9 0,93 0 -0,9 0,0 

A-10 1,25 0 -1,3 0,0 
A-11 3,43 10,8 7,4 3,1 
A-12 0,62 0 -0,6 0,0 

Priemer 3,7 27,1 23,5 7,4 
 
Čistý neutralizačný potenciál (NNP) odpovedá množstvu neutralizačnej látky, ktoré je potrebné pridať 

na neutralizáciu acidity produkovanej depóniom (NNP = NP – AP). Hodnoty NPP na haldovom poli Podlipa 
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(tab. 3) ukazujú, že na neutralizáciu banskej hlušiny by bolo potrebné pridať toľko neutralizačného činidla, 
ktoré odpovedá v priemere 23,5 kg CaCO3 na 1 tonu haldového materiálu. O riziku vzniku kyslej banskej vody 
(AMD) vypovedá najlepšie pomer NP:AP. Pokiaľ je blízky hodnote 1, riziko tvorby AMD je vysoké. Ak je 
tento pomer rovný alebo väčší ako 3, riziko tvorby AMD je zanedbateľné (Sobek et al., 1978). 
 
4. ZÁVERY 
 
 Oxidáciu sulfidických minerálov na ložisku indikovanú povlakmi sekundárnych minerálov Cu 
(uhličitanov a oxidov) potvrdzujú aj zistené hodnoty pH vo výluhoch z technogénnych sedimentov. Pomerne 
vysoký obsah celkovej aj sírnikovej síry svedčí o značnom obsahu ešte nezoxidovaných primárnych sulfidov. 
Priemerný potenciál celkovej tvorby acidity (AP = 3,7) zodpovedá čistému neutralizačnému potenciálu (NNP) 
23,5 kg CaCO3 na 1 t haldového materiálu. Haldový materiál stále vykazuje značné množstvo 
mobilizovateľných kovov a istý potenciál tvoriť kyslosť. V dôsledku toho je povrchová voda v oblasti haldového 
poľa Podlipa mierne kyslá, naopak, voda z neďalekého haldového poľa Svätodušná vykazuje slabo alkalický 
charakter. 
 Pomer NP : AP napriek tomu umožňuje vysloviť predpoklad, že pre okolité krajinné zložky 
nepredstavuje bezprostredné riziko, pretože tvorba kyslých produktov (AMD) v oblasti haldového poľa je málo 
pravdepodobná. 
 
Poďakovanie:  Práca vznikla v rámci riešenia grantov VEGA 2-0065-11, APVV-0663-10. 
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HODNOTENIE OSLNENIA V PRACOVNOM PROSTREDÍ 
 
MAREK  KRUPA - LENKA MAGUĽÁKOVÁ - PETER RUMAN 
 
GLARE ASSESSMENT IN WORKING ENVIRONMENT 
 
 
ABSTRAKT 
Existuje viacero metód na výpočet miery oslnenia. V predkladanom príspevku sú stručne popísané dve 
najpoužívanejšie z týchto metód. Okrem iného v príspevku uvádzam možnosti, ako prezentovať výsledky z 
hodnotenia oslnenia. 
kľúčové slová: oslnenie, hodnotenie, UGR, prezentácia výsledkov   
 
ABSTRACT 
There are several methods for calculating of the glare.  In the paper are briefly described two most widely 
used of these methods. Among of this, are in this contributions described the ways, how to present the results of 
glare evaluation. 
Key words: glare, glare evaluation, UGR, presentation of results   
 
 
ÚVOD 
 
Okrem toho, že oslnenie ovplyvňuje viditeľnosť detailov a pocit vizuálnej pohody, nepríjemné a obmedzujúce 
oslnenie spôsobuje neželané fyziologické a psychické stavy. Má veľký vplyv na kvalitu, produktivitu 
a bezpečnosť pri práci. Preto sa jeho objektivizácia stala dôležitou súčasťou svetelných posudkov. 
Doterajšie  poznatky  dokumentujú,  že  zábrana  oslnenia  je  dôležitou  zásadou osvetľovania a významným 
ukazovateľom kvality oslnenia. V súčasnej dobe sa oslnenie a jeho výpočet obmedzuje na interiéry a vo 
väčšine prípadoch sa zameriava hlavne na oslnenie priame. Je založené na výsledkoch výskumov rušivého 
oslnenia, ktoré sa zisťujú  na  základe statického spracovania výsledkov pozorovania  a hodnotenia 
situácií  pri  najrôznejších  činnostiach  väčšieho  počtu  pozorovateľov  v modelových laboratórnych 
miestnostiach. 
Svetelní technici,  ktorí  sa  zaoberajú  hodnotením  oslnenia,  využívajú  rôzne vyjadrenie činiteľa oslnenia 
a pri jeho výpočte zohľadňujú rôzne stupnice. Z tohto  hľadiska  je  preto  pochopiteľné  že u každého autora 
sú výsledky oslnenia rôzne. 
Táto nejednotnosť zanáša do problematiky oslnenia radu nejasností, pri samotnom návrhu osvetľovacích  
sústav,  a hlavne  nepresností,  ktoré  sa  vnášajú  do  systému zľahčovaním a zjednodušovaním situácie.  
 
DEFINÍCIA OSLNENIA 
 
Ak sa vyskytujú v zornom poli oka príliš veľké jasy, alebo ich rozdiely, po prípade ak vzniknú veľké 
priestorové či časové kontrasty jasov, ktoré výrazne prekračujú medze adaptácie zraku, vzniká  oslnenie, 
ktorého príčinou môžu byť rôzne svetelné situácie (Obr.1)[8]. 
Pri oslnení je sťažený až znemožnený prístup a príjem informácií prinášaných svetlom do oka, a tým je 
negatívne ovplyvnená činnosť zrakového systému vo všetkých jeho kanáloch a na všetkých jeho úrovniach, a 
je narušená aj zraková pohoda [8].  
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Obr.1 - Príčiny oslnenia [5] 

 
Oslňujúci účinok jasných plôch v zornom poli (zdrojov svetla) závisí od ich jasu, od polohy v zornom poli a 
od ich veľkosti (uhlových rozmerov)[5]. Slabé oslnenie len unavuje, silnejšie prekáža a veľmi silné oslnenie 
znemožňuje vôbec činnosť zraku (oslepuje)[1].  
Oslnenie je nepriaznivý jav pre zrakový systém, narušuje sa zraková pohoda, alebo aj zhoršuje a 
znemožňuje sa dokonca aj príjem vizuálnej informácie na všetkých úrovniach zrakového systému (videnie). 
Pri oslnení je sietnica vystavená vyššiemu jasu ako je adaptačný jas Lp, znemožňujú sa  týmto všetky 
funkcie oka, v dôsledku toho klesá pracovný výkon, kvalita práce a nastáva únava [8]. 

 
HODNOTENIE OSLNENIA 

 
Hodnotenie osvetľovacej sústavy podľa oslnenia je najdôležitejším ukazovateľomkvality oslnenia.Ako jeden z 
prvých vedcov sa hodnotením oslnenia začal zaoberať američan Percy G. Nutting  už v roku 1914. O desať 
rokov neskôr  Holladay, ktorý na úrovni vtedajších fyziologických znalostí  zrakového systému kvantifikoval 
fyziologické oslnenie. Jedná sa   o výpočty   založené   na   znalostiach   fyziologických   schopností   
fotoreceptorov spracovať rozdiely jasov pri danej úrovni adaptácie.  Tie sa dajú pomerne ľahko 
experimentálne overiť s minimálnou chybou a dá sa povedať, že metodika  výpočtu je v tomto smere 
jednoznačne daná základným vzťahom s obecnou platnosťou [1]. 
Iná  situácia  je  u rušivej   zložky  oslnenia,   kde  podstata  javu  nie  je  daná fyziologicky, ale hrá tu 
hlavnú rolu psychológia zrakového vnímania. Tá u jednotlivých pozorovateľoch  môže  byť  aj  veľmi  
rozdielna a je  potrebné  prevádzať  rozsiahle štatistické experimenty k vytvoreniu základných vzťahov 
kvantifikujúcich túto zložku oslnenia [1]. 
V tej   dobe   takisto   vytvorili   podklady   pre   štandardy jednotlivých štátov, ktoré  väčšinou poňali aj 
jednotlivé národné normy pre výpočty oslnenia. Existuje viacero spôsobov hodnotenia oslnenia, ktoré sa 
využívajú vo svete, ktorých výsledky ale  nie sú navzájom kompatibilné [1]. 
Prvá skupina výpočtov vychádza z určenia činiteľa, či indexu oslnenia a celkové hodnotenie je potom dané 
tabuľkovými predpismi medzných hodnôt týchto veličín. 
Druhá skupina hodnotí oslnenie podľa jasu svietidiel a nim stanoveným medzným hodnotám jasu.Základným 
spôsobom hodnotenia oslnenia psychologického je pomocou stanovenia indexu oslnenia, príp. činiteľa 
oslnenia G [1]. 
S cieľom zhodnotiť hodnotenie oslnenia vo svete bola Medzinárodnou komisiou pre osvetľovanie (CIE) 
vypracovaná metóda UGR [6]. 
V rámci  Medzinárodnej  komisie  pre  osvetľovanie,  taktiež  v rámci  európskych predpisov  a podľa  
najnovších  výskumov  sa  v súčasnosti  miera  rušivého  oslnenia posudzuje podľa tzv.  Jednotkového 
systému hodnotenia oslnenia (UGR) hodnotou indexu  oslnenia  UGR,  ktorá  sa  počíta  podľa  
Sorensenovho  vzorca,  alebo  podľa Netušila [6]. 
 
INDEX OSLNENIA G 
 
Prvý  spôsob  hodnotenia  oslnenia  bol  založený  na  výpočte  činiteľa  (indexu oslnenia)   oslnenia  G  na  
základe  rôzne  modifikovaného  empirického  vzorca  (1) vychádzajúceho  z úvahy,   že   stupeň  oslnenia  je  
tým  vyšší,  čím  je  vyšší  jas  Lz oslňujúceho zdroja (v smere ku  kontrolnému miestu) a čím väčší je 
priestorový uhol, pod ktorým je z kontrolného miesta vidieť oslňujúci zdroj a naopak, že stupeň oslnenia 
klesá s rastúcim priemerným jasom Lp  pozadia (adaptačným jasom) [9]. 



   

 

141 
 

 

dc
p

ba
z

pL

L
G

.

.Ω
=  (1) 

 

kde  
a,  b,  c,  d  –  sú  exponenty  empiricky  stanovené  na  podklade  výsledkov experimentov jednotlivých 
autorov [9], 
p – činiteľ polohy charakterizujúci vplyv umiestnenia zdroja oslnenia voči osi pohľadu, ktorý sa najčastejšie 
určuje z diagramu Luckieshe a Gutha (Obr. 2)[9] , 
Lz - jas zdroja oslnenia, 
Lp - jas pozadia, 
Ω - priestorový uhol zdroja oslnenia vzhľadom k oku pozorovateľa. 

 
Činiteľ  polohy P  nie  je definovaný pre  prípady,  keby sa  oslňujúce  svietidlá nachádzali  pod smerom 
pohľadu pozorovateľa, tzn. keby svetelné lúče z oslňujúceho zdroja do oka pozorovateľa dopadali z dolného 
polopriestoru. V týchto prípadoch nie je možné použiť metódu UGR [4]. 
 

 
Obr.2 -  Diagram Luckieshe a Gutha k stanoveniu činiteľa polohy P 

 
Príklady hodnôt exponentov a, b, c, d veličín vo vzorci (1) sú podľa niektorých autorov uvedené v Tab. 1. 

 
Tab.1 - Hodnoty exponentov a, b, c, d podľa vybraných autorov 

 

AUTOR/EXPONENT a b c d 

NETUŠIL 1 0,4 0,5 1 

HARRISON 2 1 0,6 1 

ARNDT, BODMAN, MUCK 1 0,33 0,66 1 

HOPKINSON 1,6 0,8 1 1,6 

SORENSEN 1 1 1 2 

 
Ak sa v zornom poli pozorovateľa nachádza viacero zdrojov oslnenia, určia sa čiastkové činitele oslnenia 
G, od jednotlivých zdrojov oslnenia a výsledný činiteľ oslnenia je daný [2]: 
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Stanovená hodnota činiteľa G sa potom porovnáva s povolenými hodnotami pre jednotlivé priestory, ktoré 
sú uvedené v Tab.2. 
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Tab.2 - Stanovená hodnota činiteľa G s povolenými hodnotami pre jednotlivé priestory 
 

TRIEDA OBMEDZENIA 
OSLNENIA 

POŽIADAVKY NA 
OBMEDZENIE 

OSVETĽOVANÉ 
PRIESTORY 

G 

1 veľmi vysoké 
operačné sály, nemocnice, 

pracoviská s displejmi 
G ≤ 30 

2 vysoké miestnosti kategórie A 30 < G ≤ 70 
3 stredné miestnosti kategórie B 70 < G ≤ 130 
4 nízke miestnosti kategórie   C a D 130 < G ≤ 200 

 

Pre  existenciu  viac  oslňujúcich  zdrojov  sa  čiastkové  hodnoty  činiteľov  oslnenia vypočítané   pre   
jednotlivé   zdroje   buď   sčítali   alebo   autori   metód   na   podklade štatistického spracovania výsledkov 
experimentov predpisovali zložitejšie postupy [4]. 

 
INDEX UGR 

 
Vydanie európskej normy EN 12464-1 pre osvetľovanie pracovných priestorov v roku  2002,znamenalo  
okrem  iného  aj veľké  zmeny  v metódach  výpočtu a posudzovaní oslnenia vo vnútorných priestoroch. 
Zaviedla metódu UGR, popísanú v Technickej  správe CIE 117/95 z roku 1995. Vznikla s cieľom zjednotiť 
hodnotenie oslnenia  vo  svete  a v dnešnej  dobe  je  najuniverzálnejším  nástrojom  pre  hodnotenie oslnenia. 
Miera  rušivého  oslnenia  kontrastom,  ako  jedna  z dôležitých  kvantitatívnych vlastností  oslnenia  v 
priestore,  má  oproti  iným  svetelno-technickým  parametrom  tú špecifickú vlastnosť, že ju nemožno priamo 
zmerať [7]. 
Pocit zrakovej nepohody človeka vyvolaný rušivým oslnením je do značnej miery subjektívny, je  závislý na 
stave zrakového  orgánu človeka i na jeho momentálnom rozpoložení. Najväčšie obmedzenie tejto 
metódy   je jej použiteľnosť iba pre osvetľovacie sústavy so svietidlami, ktorých priestorový uhol 
nepresahuje 0,1sr [3]. Pocit  oslnenia  je  nepriamo  úmerný  jasu  pozadia,  jasu  na  ktorý  je  zrakový  orgán 
adaptovaný.  Problémom  je  aj  to,   že  oslnenie  závisí  na  smere  odkiaľ  prichádza vzhľadom k smeru, 
ktorým je orientovaný zrakový orgán. Všetky tieto štyri parametre sú vstupnými veličinami k výpočtu 
činiteľa UGR, ktorým je  rušivé oslnenie kontrastom kvantifikované [7]. 
Činiteľ  oslnenia  UGR  (známy  tiež  ako  index  oslnenia  GIs) sa  stanovuje  zo Sorensenovho  vzorca. V 
porovnaní so vzťahmi iných autorov sa Sorensenov vzorec vyznačuje celočíselnými exponentami 
jednotlivých veličín, obzvlášť jednotkou v exponente  priestorového  uhla  Ω  (čo  zjednodušuje  výpočty  
činiteľa  oslnenia  od veľkých oslňujúcich plôch pri ich rozdeleniach na niekoľko menších zdrojov) [7]. 
Činiteľ    UGR  možno  vypočítať podľa  vzťahu [6]: 
 

∑
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kde :  
Lb  – je adaptačný jas oka pozorovateľa, alebo jas pozadia, 
Li – jas svietiacich častí i-tého oslňujúceho svietidla v smere k oku pozorovateľa [3], 
ωi   –  priestorový  uhol,  pod  ktorým  pozorovateľ  vidí  svietiace  časti  i-tého oslňujúceho svietidla [6], 
Pi  – Guthov činiteľ polohy pre i-te svietidlo. 
 
MOŽNOSTI PREZENTÁCIE VÝSLEDKOV 
 
V prípade,  keď  pracovník  vykonáva  určitú  úlohu v jednom konkrétom bode a jeho pohľad je orientovaný 
jedným  konkrétnym smerom, výpočet činiteľa a jeho prezentácia je ľahká  [7]. Spočíva v tom, že sa spočíta 
jedna konkrétna  hodnota  činiteľa  UGR  v konkrétnom  bode,  a porovná  sa  s prípustnou hodnotou. 
Samozrejme je potrebné aj popísať uvažovaný smer pohľadu, napr. pomocou uhlov. V tomto prípade nie je 
buď vôbec  potrebná grafická prezentácia výsledku, alebo niekedy stačí  len vykresliť umiestnenie bodu a 
smeru pohľadu (Obr.3) [7]. 
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Obr.3 - Grafické vyjadrenie  činiteľa UGR v jednom bode a jednom smere pohľadu 

 
V zložitejšom prípade je daný rovnaký smer pohľadu, ale pozorovateľ sa môže vyskytovať v rôznych 
častiach miestnosti. Takáto situácia nastáva napr. v učebniach (Obr.5),v divadlách, alebo priemyselných 
priestoroch s takto usporiadanou technológiou [7].  V takomto  prípade je potrebné výpočtom  overiť  
hodnoty činiteľa UGR  v rôznych   bodoch  naraz,  aby  bolo  možné  vyhodnotiť,  v ktorých  častiach 
miestnosti sú parametre oslnenia  vyhovujúce a v ktorých nie. Výsledkom výpočtu je tabuľka  hodnôt  UGR  
v jednotlivých  výpočtových  bodoch.  Táto  tabuľka  môže  byť graficky prezentovaná napr. izofotným 
diagramom (Obr.4)[7]. 

 

 
 

Obr.4 - Izofotný diagram zobrazujúci výpočet činiteľa 
UGR pre viac bodov a jeden smer pohľadu 

 

Obr.5 - Učebňa s izolíniami 
 

V niektorých  prípadoch  potom  môže  byť  výhodné  použiť  metódu  zobrazenia výsledkov  výpočtov 
formou značiek vo forme šípok (Obr.7) , prípadne vo forme písmena T (Obr.6). Ak máme nastavenú napr. 
prípustnú hodnotu UGRL = 19, potom sú  v bodoch,  kde  činiteľ  UGR  vyhovuje  vykreslené  zelené  šípky  
a v bodoch,  kde nevyhovuje červené čiarky v tvare písmena T [7]. 
 

  
Obr. 6 - Diagram pre viac bodov a jeden smer 

pohľadu pri použití metódy zobrazenia výpočtov 
šípkami 

Obr.7 - Diagram zobrazujúci učebňu pri použití 
metódy zobrazenia výpočtov použitím značiek T 
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Farba čísel v bodoch ďalej vystihuje fakt, či sa jedná o minimálnu hodnotu medzi počítanými hodnotami 
(zelená), maximálnou hodnotu (červená), alebo hodnoty medzi nimi (čierna). 
V praxi sa môžu vyskytovať často aj prípady, keď smer pohľadu nie je konštantný. Tento stav sa  objaví len v 
prípadoch, keď sa smer pohľadu pozorovateľa v priebehu činnosti mení. Táto situácia sa vyskytuje aj v 
prípadoch, kde sa osvetlenie navrhuje v priestoroch, kde ešte nie je známe umiestnenie a orientácia pracovísk. 
Pre výpočtový program nie je problém spočítať  činiteľ UGR do viacerých smerov. Ak si situáciu  
zjednodušíme tým, že sklon pohľadu s vodorovnou rovinou budeme považovať  za  konštantnú  a budeme  
počítať  obmedzený  počet  hodnôt  s uhlovým prírastkom. 
Izofotný  diagram (Obr. 8)  je  v tomto  prípade  často  symetrický,  pretože  je vyhodnotený pre maximum z 
počítaných ôsmych hodnôt v každom bode [7]. 
Diagram možno s výhodou použiť k vymedzeniu oblasti, kde s požiadavkami na oslnenie  nie  sú  žiadne  
problémy  a oblasti,  kde  k problémom  dôjsť  môže,  najmä v závislosti na smere pohľadu. 
Veľmi  často  dochádza  pri  výpočtoch  k situáciám,  keď  v konkrétnych  bodoch v niektorých  smeroch  
oslnenie vyhovuje, v iných  nie. V týchto  prípadoch  je potom použitie diagramu so značkami oslnenia 
(Obr.9) veľmi výhodné [4]. 
 

  
Obr.8 - Izofotný diagram pre viac bodov a viac smerov 

 
Obr.9 - Diagram zobrazujúci značky oslnenia pre viac 

smerov pohľadu[24] 
ZÁVER 
 
Nová európska norma EN 12 464 predpisuje metódu UGR ako univerzálnu metódu na výpočet a objektívne 
posúdenie oslnenia v posudzovaných priestoroch. Cieľom je odstrániť nejednotnosť metód na hodnotenie 
oslnenia. Je však na každom pracovníkovi vykonávajúcom posudzovanie oslnenia, ako zodpovedne pristúpi 
k jeho výpočtu a akú metódu zobrazenia výsledkov zvolí. 
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SLEDOVANIE HASIACEJ ÚČINNOSTI VYBRANÝCH PENIDIEL NA BIOPALIVÁCH (2, 4 
A 10% ZMESI) 
 
JOZEF LAUKO - IVETA MARKOVÁ – VIKTOR MORAVEC 
 
MONITORING THE EXTINGUISHING EFFICIENCY OF SELECTED FOAMS FOR 
BIOFUELS (2, 4 AND 10% MIXTURE) 
 
 
ABSTRAKT  
Príspevok sa zaoberá sledovaním hasiacej účinnosti pien, pripravených z vodných roztokov vybraných penidiel 
firmy Dr. Sthamer. Pena bola aplikovaná podľa STN EN 1568-3 na zapálenú hladinu horľavých kvapalín, 
konkrétne bio-palív. Aplikovala sa pena pripravená z vodných roztokov MOUSSOL APS, STHAMEX AFFF-15 a 
SCHAUMGEIST – OMEGA 3/3  v 3% koncentrácií. U všetkých troch vzoriek boli podmienky uhasenia splnené. 
Kľúčové slová: pena, hasiaca účinnosť, biopalivá 
 
ABSTRACT 
This paper deas with the extinguishing efficiency of foams prepared of selected foam of Moussol, STHAMEX 
AFF F-15 and Schaumgeist-Omega 3/3. The foam was applied according to STN EN 1568-3 to the burning 
surface of flammable liquids, actually biofuels. Conditions of extinguishing were in all three samples 
accomplished. Schaumgeist can be used for extinguishing all three types of fuel mixture and pure biocomponent 
Key words: foam, extinquishing effect, bio-fuels 
 
 
INTRODUCTION 
The principle of foam fire extinguishing resulta from partly or complete separation of reactive stuffs – isolation. 
By this way it is achieved a significant reduction or termination of the reaction rate. The reaction is aborted by 
absence of some reactive stuff in the combustion zone173, 174, 175, 176. Part of the extinguishing effect is a 
separation of combustion zone from flammable liquids (flame separation) or from air. The extinguishing 
substances include materials of inorganic and organic origins, which have to fulfill following conditions: High 
specific heat, low thermal conductivity, Thermal stability, non-combustibility and Low permeability for gases. 
From liquid means that account above characteristics, foams are used. For extinguishing purposes a good 
mobility and ability to spread over the surface is required. Explosives using to extinguish flames from crude oil 
and gases are also an insulation method. When the explosion occurs, a detonation wave ruptures a fountain and 
the space between upper and lower part is filled with explosive products. Isolation period must be greater than 
time of burning the top of flame. Foam is not a chemical individual. It is prepared on-site intervention. 
Nowadays, chemical substance of fuel is changed due to addition of biocomponents. New fuels were originally 
named - biofuels and older foam typesdissolve on their surface. Just a new group of foam concentrates comes to 
the scene; foam prepared from those covers the surface of biofuels and does not fall apart. 
This paper focuses on extinguishing efficiency of foams, prepared from aqueous solutions of selected foam 
concentrates of Moussol, STHAMEX AFF F-15 and Schaumgeist-Omega 3/3 (Dr. Sthamer Company), which 
were applied to the fire model B – flammable biofuels (by EN 2). 
 
Brief description of foam concentrates 
Sthamex AFFF 3% is foam forming extinguishing agent (Table 1) with surface active components. It creates 
a water film on the surface of flammable materials, which cools surface of combustible substance, protects foam 

                                                           
173 CHROMEK, I. – MITTEROVÁ, I. – HLAVÁČ, P., 2009: Zvýšenie efektívnosti využitia vody pri zabránení 
šírenia lesného požiaru. DELTA, ročník II., číslo 4 (2008), s. 15-20. ISSN 1337-0863. 
174 CHROMEK, I.– HLAVÁČ, P., 2007: Ochrana lesov pred požiarmi po novom?. Les/Slovenské lesokruhy : 
časopis lesníkov, majiteľov a priateľov lesa. - Roč. 63, č. 3-4 (2007), s. 44. 
175 CHROMEK, I., 2005: Požiare kalamitnej plochy. Les. - roč. 61, č. III. štvrťrok (2005), s. 45-47. 
176 BENEDIK, V.- CHROMEK, I -. ŠMIGURA, M. –.-HLAVÁČ, P, 2010.: Ochrana materiálov na báze dreva 
pred ohňom gélovými prípravkami. In: ACTA FACULTATIS XYLOLOGIAE ZVOLEN, 52(2): 81-90, 2010, 
Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, ISSN 1336-3824.  
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from its degradation, prevents re-ignition. Sthamex quickly spreads across the surface of flammable material, has 
good wettable effects and relatively short time of extinguishing. 
Moussol APS is the foam forming extinguishing agent type AFFF (Table 1) that is alcohol resistant. It contains 
surface active fluorine and polymer stuffs, which create a polymer and a water film, rwespectively. These 
specially prevent re-ignition and are resistant against polar or non polar liquids, but also against hydrocarbons 
with strong foam desintegrated effect. Moussol is very fast flowing, is oil-repelling and has very good wetting 
qualities with short extinguishing time. It is used in chemical, petrochemical and pharmaceutical industry, 
aviation and shipping, in manufacture of plastic and industries using recyclable materials. Moussol APS can be 
applied to fires of polar and non polar hydrocarbons strongly disintegrating foam, solvents (amines, ethers, 
esters, MTBE) and to solid material fires (plastics). 
Schaumgeist 3% belongs to proteinaceous foam forming extinguishing agents produced on a natural basis. It 
features by adhesion to the flammable materials, it is stable and heat resistant, fast flowing, and the created foam 
layer is gastight. Schaumgeist is used in chemical and petrochemical industry and in shipping. It extinguishes 
fires of hydrocarbons do not disintegrating foam and fires of solid materials. More information about foam 
agents are in Markova et. al. 177. 
 
Liquid motor fuels and biofuels 

Liquid motor fuels used in the vast majority of motor vehicles, boats, aircraft, machinery and equipment 
with internal combustion engines are made from petroleum by fractional distillation or cracking. Liquid motor 
fuels can be divided according to how the engines burn into two basic groups: 

1. motor fuels for spark ignition engines – motor and aviation gasoline, oil, kerosene, liquefied petroleum 
gas (LPG), liquefied natural gas (LNG), alcohols (methanol, ethanol), ethers with five or more carbons 
(methyl tertiary butyl ether – MTBE, ethyl tertiary butyl ether – ETBE), 

2. motor fuels for diesel engines – diesel fuel, methyl esters of fatty acids (rapeseed oil) and mixed with 
diesel fuel. 

Gasoline 
is a liquid mixture of volatile hydrocarbons (mostly alkanes, cycloalkanes, aromatics and olefins) and additives 
(benzene and isooctane), which improves its properties as a fuel 178. Gasoline is used as fuel for most petrol 
engines. Natural gasoline is most often produced by the fractional distillation from petroleum, in which 
distillates are captured separately at different temperatures 179 (gasoline distillation range 30-210 ˚C). After 
distillation and sulphur removal followed next technological processes to produce components with high octane 
number, which are blended in appropriate proportions to the final product 180.  
Naphtha 
is a mixture of liquid heavier vaporizable hydrocarbons with other additions is called diesel fuel. Stir in the 
produce of two components, namely kerosene with distillation range of 160-260 °C, and gas oil distilling at 250-
360 °C. Naphtha so produced contain relatively large amount of sulphur compounds which are removed by 
hydrogenation (hydrogenation sulphur removal). Depending on what fraction of naphtha prevailing we 
distinguish summer type of naphtha (composed mainly from gas oil) and the winter type of naphtha (contains 
large amounts of kerosene fraction). The usual number of carbon atoms in different molecules of hydrocarbons 
forming base of mixture is between 10 to 22 7, 181. 
 
Alternative fuels (bio fuels) 
Fuel consumption has continued balanced value, thus increasing interest in bio fuels as renewable sources of 
energy for petroleum products 182 . The EU adopted Directive 2003/30/EC to promote use of bio fuels in 

                                                           
177 MARKOVÁ, I. –MORAVEC, V. –KRAJČOVIČOVÁ, J. –LIŠKA, J. –GALLA , Š. 2010: MONITORING 
THE EXTINGUISHING EFFICIENCY OF SELECTED FOAMERS BY DR. STHAMER FOR BIOFUELS. In: 
The 3rd International Scientific Conference FIRE ENGINEERING 2010, 5 th – 6 th  October 2010 : Zvolen, 1. 
Edition, Rprinting by Bratia Sabovci, 221-234 pp. ISBN 978-80-89241-38-5. 
178 MORAVEC, V. 2009: Hodnotenie účinnosti ekologicky akceptovateľných pien. Dizertačná práca. Zvolen : 
TU vo Zvolene, december 2009, 121 s. (nepublikované). 
179 DARWIN, R. L., et al., 1995: Foam and the environment. A Delicate Balance, NFPA. Journal 5/6, 1995. 
180 FRIEDMAN, R.1991: Theory of Fire Extinguishment. Fire Protection Handbook, 17th ed. NFPA, QUINCY, 
MA, 1991. 
181 MATĚJOVSKÝ, V.2005: Automobilová paliva. PRAHA : Grada Publishing, a.s., 2005. 224 s. ISBN 80-247-
0350-5. 
182 MALÇA, J., FREIRE, F.2006: Renewability and life-cycle energy efficiency of bioethanol and bio-ethyl 
tertiary butyl ether (bio ETBE): Assessing the implications of allocation, [on-line] Available on - URL:  
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V2S-4JXPS3B-
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transport. Bio fuels are liquid or gaseous fuels produced from biomass such as agricultural crops (sugar cane, 
sugar beet, corn, straw, wood), materials of animal origin, urban waste and agricultural an forestry feedstock. For 
transport bio fuels can be converted into wide spectrum of plant and animal origin materials – sugar cane, sugar 
beet, corn, straw, wood and also residues of plant and animal production 183. In general, bio fuels are 
distinguished 10 : 

1. first generation (produced from sugar, starch, vegetable oil derived from plants like sugar cane, beet or 
animal fat) most important bio fuels of this generation are bio ethanol and bio diesel (bio naphtha), 

2. second generation (produced from lignocellulose’s, respectively woody sources, whether through new 
technology converting biomass to liquid fuel (BTL – biomass-to-liquid). Many of these types of bio 
fuels are under development. 

3. third generation (made from water algae most of seaweed). Algae are easy cultivation, high yield 
(produce 30 times more energy from acre than plants grown in soil) and as starting product is used for 
bio fuel production 184, which are biodegradable. 
Currently, EU Directive 2003/30/EC on promotion of bio fuels and other renewable fuels for transport 

are identified ten types of bio fuels (bio diesel, bio ethanol, bio-gas, bio-methanol, bio-dimethyl ether, bio-ETBE 
(ethyl-tertiary-butyl ether), bio-MTBE (methyl-tertiary-butyl-ether), synthetic bio fuels, bio-hydrogen and pure 
vegetable oil). 

 
Bio ethanol 
is a highly octane fuel made from renewable raw materials. It is the ethanol (ethyl alcohol, alcohol, spirit) 
produced by alcoholic fermentation technology of biomass – usually from a plants containing more starch and 
carbohydrates. Besides plants containing starch such as corn, wheat and potatoes are the most common raw 
material used sugar cane and sugar beet 11. Produced ethanol can be used directly in internal combustion engines 
as fuel. In practice, however, pure ethanol is not used, but is blended into conventional petroleum fuels in 
quantities of 5 % to 10 %. Using ethanol increases octane number and reduces the emissions of CO2. 

 
Bio diesel 
is a natural and renewable fuel based primarily on non-petroleum basis. It is produced based on vegetable oils 
(mainly rapeseed oil) or animal’s fats. Technically, bio diesel is a methyl ester of vegetable oil known as RME 
(rapeseed methyl ester). Methyl ester but is itself only one component of bio diesel , which means the fuel blend 
containing about 31 % RME and diesel fuel is the residue 185. RME is a clear liquid, without impurities, coloured 
in yellow and insoluble in water. It is a combustible liquid III. hazard class, not include PCB (poly chloral 
biphenyl) or substances containing heavy metals 186. 

 
Bio-MTBE 
Methyl-tertiary-butyl ether (MTBE) belongs to the oxygen compounds, which have found application as an 
ingredient in the fuel due to its low manufacturing costs. The most commonly blended into unleaded gasoline at 
a concentration of 10-15 % vol. MTBE has a strong ethereal odour and taste and is soluble in water 187. It is 
produced by reaction of methanol and isobutylene (Fig. 1 and  Fig. 2). 

 

                                                                                                                                                                                     
2&_user=410873&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000019639&_version=1&_urlV
ersion=0&_userid=410873&md5=18f68108f32fcca693993b0821277191 
 
183 PERSSON, B., DAHLBERG, M. 1994: A Simple Model of Foam Spreading on Liquid Surfaces. SP Report 
1994:27, Swedish National Testing and Research Institute, Boras, Sweden, 1994. 
184 DLUGOGORSKI, B. Z., GRIMMOND, C., KENNEDY, E. M,.2006: Small scale test protocol for class B 
foams. Halon Options Technical Working Conference, 16th Proceedings, ALBUQUERQUE, NM, 1-20 pp, 2006. 
185 REŠETÁR, J., 2003: Fyzikálno-chemické aspekty prerušenia horenia penou. Časť 2, SPRAVODAJCA 
1/2003, ISSN 1335-9975. 
186 ROČENKA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU 2008 a 2009. BRATISLAVA : Ministerstvo 
vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, 2009. 
187 KALOUSEK, J., 1999: Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení. OSTRAVA  Sdružení požárního 
a bezpečnostního inženýrství, 1999, 203 s. ISBN 80-86111-34-2. 
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Fig. 1 - An equation preparing MTBE 188 . 

 
Isobutylene reacts rapidly with methanol than with water (dissolved in methanol, the better), so MTBE 

is easier to prepare than TBA (Fig. 2) (Tuška, 2009). 

 
Fig. 2 - Dehydration TBA to pure isobutylene 16. 

 
Bio-ETBE 
Ethyl-tertiary-butyl-ether (ETBE) is an oxygen fuel that can be mixed with gasoline to create fuel for 
combustion environmentally friendly in so far as pure gasoline. Bio-ETBE (C6H14O), there is a reaction of 
ethanol (43 %) and isobutylene (57 %) in the presence of heat and catalyst. Because the ethanol base has good 
mixing properties to increase the octane number and control of volatility of motor fuel. The processes of 
production of ETBE and MTBE are similar, although the reaction rate and production conditions are different 
((Handbook of fire Protection Engineering, 2002) (Fig. 3). 
 

 
Fig. 3 - Chemical production process ETBE 189 . 

 
Three test models of fire class B were made for experimental measurements. The mixture of gasoline and 

biocomponet (ETBE) in selected concentration and pure biocomponent ETBE was used as a fuel. 
Following mixtures of fuel were used in the experiment: 

♦ gasoline with biocomponent ETBE in concentration 2% and 4%, 10 % and  

♦ fuel component – biocomponent ETBE 

                                                           
188 TUŠKA, P. 2009: Alternatívne palivá, [on-line] Available on - URL:  
http://www.benzin.sk/index.php?selected_id=99&article_id=46  [cit.: 2009-06-04]   
189 SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, NFPA, 2002. 
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Currently, the fuel consumption is increasing, the interests in biofuels as renewable energy sources for oil 
products are increasing too 7. Most of motor fuels are produced from crude oil; its most important components 
are hydrocarbons. The European Union supports the using of alternative motor fuels based on vegetable oils and 
alcohols, synthetically prepared fuels from coal and tar, oil sands, petroleum and natural gases and their mixtures 
with hydrocarbon fuels 12. European Union accepted the Directive 2003/30/EC to promote using of biofuels in 
transport. Directive requires that member states should replace 2 % of diesel fuel and gasoline with biofuels in 
2005 and by 2010 this promotion shold increase to 5.75 %. 

Biofuels are liquid or gaseous fuels produced from the biomass such as agricultural crops (sugar cane, sugar 
beet, corn, straw, wood), materials of animal origin, urban waste and agricultural and forestry semifinished 
products. A wide spectrum of plant and animal origins – sugar cane, sugar beet, corn, straw, wood and residues 
of crops and animal products can be converted into the transport biofuels. Biofuels can replace conventional 
fuels in vehicle engines – either wholly or partly as a mixture 7. The EU Directive 2003/30/EC to support 
biofuels and other renewable fuels for transport distinguish 10 types of biofuels (biodiesel, bio-etanol, bio-gas, 
bio-methanol, bio-dimethylether, bio-ETBE (ethyl-tercio-butyl-ether), bio-MTBE (methyl-tercio-butyl-ether), 
synthetic biofuels, bio-hydrogen and pure vegetable oil). 
 

EXPERIMENTAL PART 

The utility water was used to prepare an aqueous solution of foam concentrates (there was also density 
measured according to appropriate normative procedure). Aqueous solutions of foam concentrates were prepared 
from three types of foam concentrates in concentration recommended by producer (Moravec, 2009).  

The foam for testing an extinguishing efficiency is prepared from aqueous solution of foam concentrates 
pursuant to STN EN 1568-3. Following foams were used for the experiment: 

1. Foam from aqueous solution MOUSSOL APS in concentration 3% 
2. Foam from aqueous solution STHAMEX AFF F-15 in concentration 3% 
3. Foam from aqueous solution SCHAUMGEIST-OMEGA 3/3 in concentration 3% 

The extinguishing efficiency test of foam concentrates is carried out according to EN 1568-3, Annex J. 
Testing is performed under this Annex in a small amount of fuel and it can be used to verify the quality of used 
foam concentrate 5. 

Test model of fire class B is a circular brass fire vessel with conical bottom and lathed rim edge by EN 
1568-3 5, 6 .  
 
RESULTS OF MONITORING THE EXTINGUISHING EFFICIENCY OF FOAMS  
 

The system of experiment evaluation:  Monitoring the time of extinction 
Standard STN EN 1568-3 defines three time values for evaluation of experiment results: 

1. Time marked T1 (s): time from beginning the foam aplication to 90% of control, i.e. to 90% coverage of  
fire (class B) area by foam;  

2. Time marked T2 (s): time from beginning the foam aplication to 99% of control, i.e. to 99% coverage of  
fire (class B) area by foam; 

3. Time marked Tz (s): time from beginning the foam aplication till full extinguishing of fire (class B) area 
by foam. 

Individual fire areas to be covered the with foam are shown in figure 39, where S90 is a coverage of fire area 
by foam in the time T90, S99 is a coverage of fire area by foam in the time T99 and SUZ is a coverage of fire area 
by foam in the time TZ, i.e. it is a coverage of fire area in whole vessel (more information are in 5, 6 ). 

The time of re-ignition TSZ was registered after extinguishing a test fire model. This time is a time that 
elapses between ignition of re-ignition container located in the centre of fire vessel until a full restoration of 
burning in fire vessel 5, 6 .  

Measurement results of testing the extinguishing efficiency of foam from  concentration aqueous solution 
Moussol APS, STHAMEX AFF F-15 in concentration 3%  and SCHAUMGEIST OMEGA 3/3 in 
concentration 3% for fuel 

Measurement results of testing the extinguishing efficiency of foam prepared from aqueous solution 
Moussol APS in concentration 3% for fuel gasoline with biocomponent ETBE in concentration 2% are possible 
to evaluate: At the time 15 seconds there is 90 % coverage, but then after 13 seconds there is 99% coverage. 
Slow down process may be caused by an excessive amount of vapour. Full fire extinguishing is in time 31 
seconds (Table 1, Figure 4). Measurement results of testing the extinguishing efficiency of foam from aqueous 
solution Moussol APS in concentration 3% for fuel gasoline with biocomponent ETBE in concentration 4% can 
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be characterized: The 90% of fire control occurs within 12 seconds and the 99% of fire area is covered in further 
4 seconds. Full fire extinguishing comes in time 28 seconds. Results are presented in the Table 2, where time 
differences for extinguishing with the same foam specified for biofuels and pure biocomponent are very 
interesting. The value time dispersion ∆T is a difference between T1 and TZ, it reflects a final phase of foam 
aplication, i.e. 90% covered area of fire with foam until full extinguishing. The given values for each fuel 
samples are different. These differences are decreasing with increasing percentage of biocomponent. 
The largest results stabilization is positively by extinguishing of net biocomponent, where value dispersion is 
minimal 4 seconds – time dispersion 10-14 s between time T1 and TZ  (it means 90% of covered area with foam 
untill full extinguishing). 
The resulting time of extinguishing for fuel mixture with biocomponent is relatively comparable and it is lowest 
(28 seconds) in 4% sample. It is decreasing by half for pure ETBE. In sub-experiment, it can be noted that foam 
Moussol is the best choice for extinguishing of fuel mixture and ETBE 4% (Table 1). 

The result of comparison between Moussol and Sthamex AFFF F-15 is different. The full extinguishing 
time in the sample of fuel mixture with ETBE is in all three samples the same – 30 seconds. Difference arises 
only in the course of extinguishing mechanism. Time T1 is only 13 seconds for sample of fuel mixture and ETBE 
4%, consequently an aplication is delayed and resulting time is the same as in other samples. Full extinguishing 
time with Sthamex AFFF F-15 for ETBE sample is increased by 6 seconds in comparison with foam Moussol 
(Table 1). 

 

Table 1- Results of monitoring the extinguishing efficiency of Moussol, STHAMEX AFF F-15 and 
Schaumgeist-Omega 3/3  for fuel mixture (2, 4 and 10% share of biocomponents) and pure 
biocomponent ETBE 

Foam  Moussol APS 3% STHAMEX AFF F-15 Schaumgeist-Omega 3/3 

foam flow  1.62 kg/min 1.62 kg/min 0.75 kg/min 

fuel mixture 
and pure 
biocomponent 
ETBE 2% 4% 10% 100% 2% 4% 10% 100% 2% 4% 10% 100% 

T1 (second)  15 12 20 10 21 13 20 9 22 22 26 14 

T2 (second) 28 16 26 12 25 25 25 15 29 30 37 25 

TZ (second) 31 28 30 14 30 30 30 20 33 32 47 27 

Time 
dispersion ∆T 16 16 10 4 9 17 10 11 11 10 21 13 

Re-ignition In no case realized In no case realized In no case realized 

 

  
Figure 4 - Picture of extinquishing of biofuel by choosen foams 6 . 

 
In sub-experiment, it can be noted that foam STHAMEX AFFF F-15 is proper for all fuel mixtures, the 

process is different only in extinguishing of fuel mixture and ETBE 4%. STHAMEX AFFF F-15 is the best for 
extinguishing a pure biocomponent ETBE, which extinguishing time is the shortest one (20 seconds). 
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It seems that Schaumgeist-Omega 3/3 is inappropriate for extinguishing of fuel mixture and ETBE 10%, 
because the time of full extinguishing is 47 seconds, which is almost double in comparison with Moussol and 
Sthamex. Extinguishing time of pure biocomponent ETBE is significantly increased, too. But it is necessary to 
note, that experiments with Schaumgeist-Omega were realized at a flow rate 0.75 kg/min and other foams had 
flow rate 1.62 kg/min. If we accept this fact, it should be assumed that foam spread will be slower at reduced 
flow rate; that is reflected in results. It is not possible to halve these results, because the foam flow is not double 
reduced. 

In sub-experiment, it can be noted that foam Schaumgeist-Omega 3/3 is most proper for extinguishing of 
fuel mixture and ETBE 4%. 
 
DISCUSSION 
Comparison between the used types of foams for mixture samples ,,GASOLINE + ETBE 2%“ 
It is presented in the figure 5. Full correspodence of extinguishing the fuel mixture ,,GASOLINE and ETBE 
2%“is almost in all tested foams the same. Full extinguishing time is around 30 seconds and shortest 
extinguishing time was reached by STHAMEX. 

 
Figure 5 - Comparison of resulting times for monitoring the extinguishing efficiency of foam for 
mixture GASOLINE + ETBE 2% 

 
Comparison between the used types of foams for mixture ,,GASOLINE + ETBE 4%“ is presented in the 

Figure 6. The full extinguishing time is relatively corresponded in aplication of all foam types to fuel mixture 
,,GASOLINE + ETBE 4%“ (approximately 30 seconds). The shortest extinguishing time was reached by 
Moussol (28 seconds) (Figure 6). 
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Figure 6 - Comparison of resulting times for monitoring the extinguishing efficiency of foam for 
mixture GASOLINE + ETBE 4% 

 
Comparison between the used types of foams for mixture ,,GASOLINE + ETBE 10%“ 
Results are presented in the Figure 7. There is an ideal correspodence of curves obtained from results of foam 
Sthamex and Moussol. Extinguishing time is 30 seconds. The foam Schaumgeist is beyond of results about 17 
seconds. 
 

 
Figure 7 - Comparison of resulting times for monitoring the extinguishing efficiency of foam for 
mixture GASOLINE + ETBE 10% 

 
The foam aplication on pure biocomponent ETBE is presented in tthe Figure 8. There is a biggest 

dispersion of results. Sthamex and Moussol have the same starting point – foam aplication to 90% of fire 
coverage but consequently Moussol extinguishes fire model in shorter time 14 seconds. All monitored times for 
Schaumgeist foam are significantly higher in comparison with previous two foams. 
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Figure 8 - Comparison of resulting times for monitoring the extinguishing efficiency of foam for sample 
ETBE 100% 
 

The obtained results are comparable only by Sthamex and Moussol, because they have the same flow rate and 
their consumption was relatively comparable. Sthamex and Moussol have differences only in extinguishing of 
pure biocomponent ETBE, where the quantity of used Moussol is by a third smaller. 
 
CONCLUSION 

On the basis of experiments – extinguishing of class B fire models with used foam, prepared from 
aqueous solution of foam concentrates can be concluded the following conclusions: 

• The foam consumption of Sthamex and Moussol in concentrations 2, 4 and 10% is comparable. However, 
the consumption of Moussol at extinguishing of pure biocomponent ETBE is by a third lower, which could 
be due to its alcohol resistance. The consumption of Schaumgeist foam can not be compared with previous 
two foams, because it foam flow was smaller. 

In conclusion, following statements can be noted: 
• We can advise all three foam types for extinguishing a fuel mixture GASOLINE + ETBE 2 %; 
• Moussol is most advisable for extinguishing a fuel mixture GASOLINE + ETBE 4 %; 
• Sthamex and Moussol are advisable for extinguishing a fuel mixture GASOLINE + ETBE 10 %; 
• Moussol is most suitable for extinguishing a pure biocomponent ETBE; 
• Schaumgeist can be used for extinguishing all three types of fuel mixture and pure biocomponent. 

In modern industry produces and uses large amounts of liquids and materials, many of which are 
flammable or explosive. Therefore, the failure to respect their physical and chemical properties may lead to fire, 
explosion or accidents. These properties of liquids are therefore necessary to take into account when designing 
the processes, the rationalization and intensification of production facilities, as well as their storage, handling 
and transport. 
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DOBROVOĽNÉ NÁSTROJE OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A INTEGROVANÁ 
BEZPEČNOSŤ  
 
MILAN PIATRIK 
 
VOLUNTARY INSTRUMENTS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND 
INTEGRATED SAFETY  
 
 
ABSTRAKT 
Príspevok sa zaoberá integrovanou bezpečnosťou v zmysle platných právnych noriem v súčinnosti s viacerými 
dobrovoľnými nástrojmi ochrany životného prostredia, ako sú systémy environmentálneho manažérstva (EMS) 
buď podľa normy ISO 14001:2004  alebo podľa zákona o  EMAS, ekolabeling, hodnotenie životného cyklu 
produktov (LCA) a ďalšie. 

Kľúčové slová:riziko, integrovaná bezpečnosť, dobrovoľné nástroje ochrany životného prostredia, norma ISO 
14001:2004, EMAS, IPKZ - integrovaná prevencia a kontrola znečistenia 

 
ABSTRACT  
The paper deals with integrated security in accordance with applicable laws in conjunction with a number of 
voluntary instruments of environmental protection, as such the environmental management systems (EMS) in 
accordance with either  standard ISO 14001:2004 or the low of EMAS, eco-labeling, product life-cycle 
assessment (LCA) and other. 
 Key words: risk, integrated security, voluntary instruments of environmental protection, standard ISO 
14001:2004, EMAS, IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control   

 

ÚVOD 
 
Dobrovoľné environmentálné nástroje ochrany životného prostredia ako sú systémy environmentálneho 
manažérstva (EMS) buď podľa normy ISO 14001:2004  alebo podľa zákona o  EMAS, ekolabeling, hodnotenie 
životného cyklu produktov (LCA) a ďalšie nástroje sú zamerané na dosiahnutie kvalitatívne lepšej ochrany 
životného prostredia, a zaraďujeme ich medzi „dobrovoľné“  a štátom nevymáhateľné. Pri integrovanej prevencii 
a kontrole znečistenia ide naopak o právnu normu – zákon. Legislatívny rámec si vytvára každý štát samostatne. 
V Európe je tvorba legislatívy výrazne poznamenaná integračným procesom. V rámci aproximačného procesu sa 
v podmienkach SR zabezpečila implementácia Smernice Rady 96/61/ES zo dňa 24. 9. 1996 o integrovanej 
prevencii a kontrole znečistenia (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) schválením zákona NR SR 
č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia a vyhlášky  č. 391/2003 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. [1], 
[2], [3] 
 
INTEGROVANÁ PREVENCIA A OCHRANA 
 

Integrovaná prevencia a ochrana pred priemyselným znečistením je súbor opatrení zameraných na 
prevenciu znečisťovania, na znižovanie vypúšťania emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku 
odpadov osobitne nebezpečných a na zhodnocovanie a environmentálne prijateľné zneškodňovanie odpadov 
s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia, pričom jeho ťažisko je v podnikovej 
sfére. Pri nových zariadeniach bola citovaná Smernica implementovaná ku dňu nadobudnutia platnosti zmluvy 
o pristúpení SR k EÚ.   
Na realizáciu integrovanej ochrany životného prostredia je potrebné sledovať nielen produkované znečistenie, 
ale identifikovať aj príčiny jeho vzniku a v maximálnej možnej miere predchádzať vzniku znečistenia priamo vo 
výrobnej jednotke  s používanou technológiou. Všetky odpadové toky sú vlastne vstupnými materiálmi 
a surovinami, ktoré sa vo výrobnom procese nepodarilo premeniť na žiadaný výrobok. Pri predchádzaní vzniku 
znečistenia je preto významné riadenie materiálových a energetických tokov vo výrobe, a to ich voľbou už pred 
vstupom do výrobného procesu.  
V integrovanej ochrane životného prostredia môžeme zaznamenať významný posun od zamerania na výstupy 
výroby (znečistenie) k zameraniu na vstupy do výroby a efektívnosť ich využívania. To znamená, že progresívna 



   

 

157 
 

technológia už nevystačí len so znalosťou vplyvov znečistenia na životné prostredie a informáciami 
o opatreniach na ich obmedzovanie v jednotlivých zložkách životného prostredia (koncovými technológiami), 
ale potrebuje podrobnú analýzu výrobných procesov samotných. Integrovaná ochrana životného prostredia tak 
predstavuje posun od zložiek životného prostredia (vzduch, voda, pôda) k výrobným činnostiam. Podľa 
výrobných činností je rozdelená aj pôsobnosť Smernice IPPC a zákona NR SR. č. 245/2003 Z.z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečistenia - IPKZ. [14] 
Pri stratégii kontroly a riadenia mohla štátna správa podporovať vznik koncových technológií a pomocou 
štandardov predpisovať ich používanie. Preventívne opatrenia čistejšej produkcie, [4]  integrované do výrobných 
technológií, sú výsledkom tvorivého procesu, ktorý môže byť realizovaný len samotným priemyslom. Európska 
komisia pri zavádzaní integrovanej prevencie a obmedzovaní znečistenia nechce a ani nemôže predpisovať 
konkrétne riešenia. Ako podklad na stanovenie „integrovaných“ štandardov preto používa metódy porovnávania 
parametrov jednotlivých používaných technológií a postupov (tzv. benchmarking).  
Technika (technológia alebo postup), ktorá dosahuje lepšie parametre ochrany životného prostredia a je už 
všeobecne dostupná, určuje nový štandard pre ostatné organizácie, ktoré ju ešte nezaviedli. Organizácie pritom 
ale nemusia použiť techniky (technológie alebo postupy), z ktorých je nový štandard odvodený, ale musia 
dosiahnuť uvedené parametre. Podstatou stanovovania emisných limitov v IPKZ je, že vývoj inovácií 
v priemysle, a to ako v oblasti výrobných technológií a spôsobov ich prevádzkovania, tak koncových 
technológií, určuje nové štandardy, ktoré sa stávajú záväznými. Samotný priemysel takto posúva vyššie úroveň 
integrovanej ochrany životného prostredia ako celku. IPKZ je teda dynamickým procesom v oblasti 
povoľovacieho riadenia. [5] 
V IPKZ sa emisné limity, technické ukazovatele a parametre zariadení odvodzujú nielen od emisných limitov, 
tak ako ich poznáme z minulosti, ale vychádzajú z výsledkov benchmarkingu. IPKZ za týmto účelom zaviedol 
pojem najlepšia dostupná technika – BAT (Best  Available Technique), ktorá predstavuje najefektívnejšie 
a najpokročilejšie štádium vývoja činností a ich prevádzkových metód, ktoré sú zároveň technicky a ekonomicky 
dostupné. Výsledok formálnej výmeny informácií má formu referenčných dokumentov BAT (BAT Reference 
Documents – BREFs) a je postupne zverejňovaný pre všetky sledované činnosti, ktorá prináležia do režimu 
IPKZ. Niektoré činnosti nie sú charakteristické len pre jedno priemyselné odvetvie (napr. chladiace systémy) - 
potom sa hovorí o  medzisektorových BAT, ktoré sú zhromažďované v tzv. horizontálnych, prierezových 
BREFs.  
Súčasťou systému musí byť spätná  väzba o zavádzaní a dopadoch IPKZ, vývoji environmentálneho profilu 
organizácií a vplyvoch ich činnosti na životné prostredie. Priemyselným organizáciám  podliehajúcim do 
pôsobnosti IPKZ vyplývajú zo smernice IPKZ pomerne rozsiahle povinnosti informovať verejnosť o vplyvoch 
svojej činnosti na životné prostredie. Informácie musia byť verejne prístupné a okrem základných údajov 
o organizácii zahŕňajú informácie o emisiách a ďalších vplyvoch činnosti výrobnej organizácie na životné 
prostredie a jeho jednotlivé zložky.  
Podľa Správy o stave plnenia záväzkov vyplývajúcich z negociačných rokovaní s Európskou komisiou si oblasť  
životného prostredia z hľadiska implementácie európskych noriem vyžaduje najväčšie finančné nároky na štátny 
rozpočet a rovnako aj na podnikateľskú sféru a obyvateľstvo. Súčasný právny stav v niektorých oblastiach 
environmentálnej legislatívy je vo veľkej miere v súlade s právnymi predpismi EÚ. Väčšina záväzkov bola 
splnená ku dňu nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení k EÚ, s výnimkou tých oblastí, kde sa Slovensko 
dohodlo na prechodných obdobiach, v rámci ktorých požiadavky európskeho práva napĺňa postupne. EÚ 
akceptovala žiadosť SR o prechodné obdobie do roku 2011 pri Smernici Rady 96/61/ES o integrovanej prevencii 
a kontrole znečistenia. [14] 
Vzhľadom na jestvujúcu nízku úroveň technologického vybavenia slovenských výrobných organizácií  boli 
náklady implementácie noriem integrovanej prevencie a kontroly znečistenia odhadnuté približne na 25-30 mld. 
Sk. Pre niektoré kategórie činností a prevádzky v určitých zariadeniach sa dojednali prechodné ustanovenia, t.j. 
najdlhšie do 31.12.2011 pre 10 zariadení s rôznou dĺžkou prechodného obdobia: 
• do 31.12.2011 pre IPKZ; 
• do 31.12.2007 pre niektoré veľké spaľovacie zariadenia; 
• do 31.12.2006 pre spaľovanie nebezpečného odpadu. 
 
Prechodné obdobie sa vzťahuje na presne vymedzené organizácie. V tejto oblasti je potrebné spomenúť 
schválenie zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých 
zákonov, ktorý implementoval do nášho právneho systému Smernicu Rady 96/82/ES tzv. SEVESO II o kontrole 
veľkých havarijných nebezpečenstiev. 
Poznanie vzťahu požiadaviek zákona o integrovanej prevencii a požiadaviek noriem pre systémy 
environmentálneho manažérstva - EMS a Systémy manažérstva kvality - QMS je výrazne stimulujúcim faktorom 
ako pre prípravu žiadosti o integrované povolenie, tak pre uplatňovanie systémov environmentálneho 
manažérstva a ich auditovanie, certifikovanie a overovanie. Hlavným cieľom je ochrana životného prostredia 
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ako celku pred priemyselným, poľnohospodárskym a iným znečistením reguláciou prevádzky vybraných 
zariadení. Vyššieho stupňa ochrany životného prostredia je možné dosiahnuť predchádzaním znečisťovania 
použitím tzv. najlepších dostupných techník (BAT). Súhrn európskych najlepších dostupných techník je uvedený 
v referenčných dokumentoch známych pod skratkou BREF a pripravovaných v EÚ v rámci tzv. Systému 
výmeny informácií Európskym úradom pre IPKZ (Sevilla). Vydanie integrovaného povolenia nahrádza väčšinu 
zložkových povolení. [8] 

 
VZŤAHY MEDZI DOBROVOĽNÝMI ENVIRONMENTÁLNYMI NÁSTROJMI A INTEGROVANOU 

BEZPEČNOSŤOU 
 
Je dôležité si uvedomiť vzťahy medzi medzi týmito dokumentmi: 
 

• Smernicou IPPC – integrovaná prevencia, 
• Smernicou EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie, 
• Smernicou SEVESO II – prevencia veľkých priemyslových havárií, 
• Nariadením EMAS III – schéma environmentálneho manažérstva a auditu. 
 

Vzťahy medzi smernicami IPPC, EIA, SEVESO II a Nariadením EMAS III možno charakterizovať takto: 
 
• Smernica o IPPC a Nariadenie EMAS III majú významné spoločné prvky; [12], 
• Environmentálne informácie, ktoré sú výsledkom zavedenia EMS alebo EMAS môžu byť cenné na 

stanovenie významu zmien prevádzkovania zariadení a v určení aplikácie ďalších nástrojov: [11], [12] 
• zameranie na prevenciu, alebo prinajmenšom na zníženie negatívnych environmentálnych vplyvov 

priemyselných činností; 
• zdôrazňujú význam monitoringu environmentálnych vplyvov, zníženia environmentálnych vplyvov, 

integrovaný prístup pri hľadaní riešení rôznych environmentálnych problémov a v určovaní 
environmentálnych cieľov a spôsobu ich dosiahnutia; 

• Vonkajšie funkcie povolenia – proces stanovenia úrovne emisií nie je obmedzený na organizáciu , ale 
zahŕňa orgán štátnej správy a ďalších účastníkov (tzv. tretiu stranu). Integrované povolenie špecifikuje 
maximálne zaťaženie životného prostredia a úroveň jeho zníženia, ktorá má byť dosiahnutá. 

 
V legislatíve životného prostredia platnej v SR nájdeme obdobné vzťahy: 
 
• Zákon NR SR č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a zákon NR SR č. 468/2002 

Z. z. o systéme environmentálneho manažérstva a auditu  majú významné spoločné prvky – napr.:   
• povinnosť organizácie vytvoriť a udržiavať environmentálny program, 
• povinnosť prevádzkovateľa vypracovať program prevencie závažných priemyselných havárií,  
• zákon NR SR č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a zákon NR SR č. 24/2006 

Z. z., ktorým sa mení zákon č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie majú 
významné spoločné prvky – napr.  informovanie a účasť verejnosti. 

 
Systém environmentálneho manažérstva v podobe EMAS je nástrojom, ktorý poskytuje pre podnikanie celý rad 
vhodných prostriedkov na dosiahnutie účinného zníženia záťaže životného prostredia: 
 
• registrácia EMAS je významný ukazovateľ pre orgány štátnej správy, t.j. avizuje, že  organizácia má 

dostatok nástrojov a prostriedkov na to, aby plnila podmienky príslušného povolenia a ďalšie právne 
povinnosti pri ochrane životného prostredia;  

• dôvera v externe overované údaje poskytované organizáciou, napr. v prípadoch povinného odovzdávania 
údajov podľa podmienok povolenia alebo v prípade žiadosti o nové povolenie;  

• program EMAS môže byť použitý ako zjednodušujúci administratívny postup za predpokladu, že bude 
zvážená iná rola verejnej správy a verejnosti, podobne ako je tomu u ostatných predpisových nástrojoch 
ochrany životného prostredia; 

• EMAS môže pomôcť splniť najmä čl. 14 Smernice o IPPC (monitoring) za podmienky, že sa tak stane bez 
dopadu na úlohu kontrolných a inšpekčných úradov.  

 
Pri porovnaní vzťahu IPKZ a EMS sa stretávame s niektorými spoločnými prvkami. Princíp prevencie je 
základom ako pri budovaní EMAS, tak pri zavedení EMS podľa normy ISO 14001, pričom sa vychádza  z toho, 
že hlavným dokumentom EMS je Politika životného prostredia definovaná vrcholovým vedením organizácie a 
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v tejto politike je obsiahnutý záväzok vedenia organizácie predchádzať znečisťovaniu. [6] Konkrétne ide o 
povinnosť vedenia organizácie definovať politiku životného prostredia a zaistiť, aby: 
 
• obsahovala záväzok neustále zlepšovať životné prostredie a predchádzať znečisťovaniu; 
• obsahovala záväzok dodržiavať príslušné právne predpisy a nariadenia na ochranu životného prostredia a 

ďalšie požiadavky, ku ktorým sa organizácia zaviazala; 
• bola vhodná, pokiaľ ide o jej charakter, rozsah a environmentálne vplyvy ich činností, výrobkov a služieb; 
• poskytla rámec na stanovenie a preskúmanie všeobecných a špecifických cieľov ochrany životného 

prostredia; 
• bola dokumentovaná, realizovaná, udržiavaná a oznamovaná všetkým zamestnancom; 
• bola prístupná verejnosti. 
 
Politika životného prostredia poskytuje východiskový rámec pre zavádzaný systém environmentálneho 
manažérstva a z požiadavky predchádzať znečisťovaniu musia vychádzať  všetky zavádzané prvky EMS, najmä 
ciele ochrany životného prostredia a programy na ich dosiahnutie. [7] 
 
Je pravdepodobné, že v organizácii so zavedeným EMS/EMAS je [11],[12]: 
 
• potenciál na predchádzanie poškodzovania životného prostredia väčší ako v organizácii, kde EMS/EMAS 

nie je zavedený a nie sú v ňom uplatňované obdobné zásady;  
• uplatnenie EMS/EMAS ako informačnej podpory pre IPKZ, t.j. možnosť využitia údajov z EMS (resp. 

environmentálneho prehlásenia EMAS) pri formulácii žiadosti o vydanie integrovaného povolenia. Veľa 
údajov, ktoré sú povinné v žiadosti o integrované povolenie je možné nájsť priamo v environmentálnom 
prehlásení; 

• možnosť pomerne ľahko nájsť aj údaje, ktoré neboli uvedené v prehlásení, napr. popis súčasného 
technologického zariadenia (na porovnanie s BAT), popis opatrení a zariadení na meranie a monitorovanie 
vplyvov organizácie na životné prostredie, popis všetkých preventívnych opatrení, dokumentácia 
rozhodnutí, stanovísk,  vyjadrenia a súhlasy orgánov štátnej správy a ďalšie údaje. [9] 

 
Porovnania vzťahu IPKZ a EMS[11],[14]: 
 
• v organizácii so zavedeným EMS/EMAS je potenciál na predchádzanie poškodzovania životného prostredia 

väčší ako v organizácii, kde EMS/EMAS nie je zavedený; 
• zavedený a fungujúci EMS/EMAS môže vystupovať ako výrazná informačná podpora pre organizáciu 

podliehajúcej režimu IPKZ, lebo významným spôsobom uľahčuje získavanie informácií potrebných na 
formulovanie žiadosti o vydanie integrovaného povolenia; 

• zavedený a fungujúci EMS/EMAS v organizácii podstatne uľahčí splnenie podmienok vyplývajúcich zo 
zákona o integrovanej prevencii; jeho prínosom je okrem iného vynútené zhromaždenie, inventúra a 
roztriedenie všetkých potrebných projektových, technologických a metodických dokumentov a 
administratívy vo vzťahu k predpisom a environmentálnym aspektom činnosti danej organizácie    (resp. 
zariadenia); 

• IPKZ môže byť iniciačným momentom pre rozhodnutie o zavedení niektorého zo systémov manažérstva 
(QMS, EMS/EMAS) tam, kde ešte nie sú uplatňované. [14] 

 
ZÁVER 
 
Legislatíva životného prostredia platná v SR v súčinnosti s viacerými dobrovoľnými nástrojmi ochrany 
životného prostredia tak, ako boli uvedené v tomto príspevku pri ich vhodnej aplikácii a súčinnosti vytvárajú 
veľmi dobré podmienky pre zabezpečenie integrovanej bezpečnosti najmä vo výrobných organizáciách 
s potenciálne zvýšenou pravdepodobnosťou výskytu havarijných stavov a so zvýšeným rizikom ohrozenia 
obyvateľstva a jeho zdravotného stavu. [10] 
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ZNIŽOVANIE HLUKU V OKOLÍ POLYFUNKČNÝCH OBJEKTOV 
 
ERVIN LUMNITZER - MONIKA BIĽOVÁ – ZUZANA FARKAŠOVSKÁ 
 
REDUCING NOISE NEAR MULTI FUNCTION BUILDING  
 
 
ABSTRAKT  
Hluk v okolí polyfunkčních objektov často pôsobí negatívne na obyvatelstvo, žijúce v ich okolí. Toto sa stáva 
jedným z najväčších problémov pri ďalšom rozvoji miest. Dochádza k tomu, že v oblasti, kde sa plánuje 
výstavba, sú prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku už teraz vysoko prekročené. Akýkoľvek ďalší zásah do 
takéhoto územia treba riešiť veľmi citlivo s ohľadom na existujúci stav, platnú legislatívu, požiadavky 
stavebného úradu, prípadne úradu verejného zdravotníctva. Príspevok prezentuje navrhnuté a vykonané 
protihlukové opatrenia na konkrétnom obchodnom centre. 
Kľúčové slová: protihlukové opatrenia, znižovanie hluku, dopravný hluk 
 
ABSTRACT 
Noise in the vicinity of multipurpose buildings often has negative effects on the population, living in their 
neighborhood. This is becoming one of the biggest problems in the further development of cities. This occurs in 
areas where construction plans are acceptable values for determining quantities of noise exceeded already high. 
Any further action in such areas to be addressed sensitively with regard to the status quo, current legislation, the 
requirements of the Building Authority or the Public Health Authority. The paper presents designed and 
conducted noise protection measures for a particular shopping center. 
Key words: noise measure, noise reduction, traffic noise 
 
 
ÚVOD 
 
Návrh protihlukových opatrení, hlukové štúdie a predikcia hluku je dnes už integrálnou súčasťou projektovej 
prípravy stavieb. Pre dostatočné vyriešenie problematiky hluku tak, aby riešenie bolo akceptované obyvateľmi 
ako aj orgánmi štátnej správy je potrebné prekonať celý rad prekážok a problémov. Často sa jedná o odpor 
obyvateľov, ktorí sú proti akejkoľvek výstavbe v ich okolí. Nie sú ochotní akceptovať žiadne, i z hľadiska hluku 
optimalizované riešenia. Stávajú sa citlivými na akustické podnety a prítomnosť hluku na nich pôsobí rušivejšie. 
V ďalšom je uvedené riešenie protihlukových opatrení, ktoré boli navrhnuté a zrealizované na rozsiahlom 
obchodnom centre, nachádzajúcom sa v širšom centre Košíc, viď obr. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Obchodné centrum v Košiciach 
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ZDROJE HLUKU OBCHODNÉHO CENTRA 
 
Všetky zdroje hluku, ktoré súvisia z prevádzkou obchodného centra možno zahrnúť do nasledovných typov: 

 

Tab.1  Zdroje hluku obchodného centra 
• Doprava – súvisí so zvýšením intenzity dopravy v záujmovom území, ide hlavne o dopravu spôsobenú: 

o príchodom a odchodom návštevníkov obchodného centra, 
o príchodom a odchodom zamestnancov obchodného centra, 
o zásobovaním obchodného centra, 
o odvozom odpadov a zabezpečovaním prevádzky obchodného centra (strážna služba, údržba), 

• Stacionárne zdroje hluku: 
o vonkajšie jednotky vetracieho, chladiaceho a vykurovacieho systému, 
o prestup hluku cez konštrukciu a dvere budovy z kompresorovne chladenia, trafostanice a záložného agregátu pre 

výrobu elektrickej energie, 
o hydraulický lis na lisovanie papierového odpadu (kartónov), 

• Habituálny hluk, spôsobený návštevníkmi a prevádzkou obchodného centra - hovor, krik, údržbárske práce, čistiace 
práce, odstraňovanie snehu z parkoviska, hudba, prezentačné akcie a pod. 

 
Po výstavbe obchodného centra by sa bez protihlukových opatrení  v dôsledku týchto zdrojov hluku sa 
ekvivalentná hladina akustického tlaku na niektorých miestach zvýšila až o 5 – 9 dB, čo  bolo samozrejme pre 
stavebný úrad neakceptovateľné. Následne sme pristúpili k návrhu protihlukových opatrení, ktoré by akustickú 
situáciu udržali na prijateľnej úrovni. Opatrenia sme overovali simuláciou pomocou softvéru CADNA/A, 
určeného na modelovanie a predikciu šírenia hluku v exteriéri. Základným cieľom bolo navrhnúť také opatrenia, 
ktoré by mali znížiť hlukovú záťaž na hodnoty rovnaké alebo blízke súčasnému stavu. 
 
NÁVRH PROTIHLUKOVÝCH OPATRENÍ 
 
Problematické územie sa nachádza v južnej časti obchodného centra, kde sa vo vzdialenosti asi 13 m nachádzajú 
8 a 12 podlažné obytné objekty, viď obr. 2.  
 

 
                                  Obr. 2 Problematické objekty v blízkosti obchodného centra 

 
Vzhľadom na požiadavku objednávateľa, úrady štátnej správy a v zmysle platnej legislatívy boli navrhnuté 
nasledovné protihlukové opatrenia, ktoré výraznou mierou prispeli k zníženiu imisii hluku v chránených 
územiach v okolí obchodného centra:  
 

• technické opatrenia 
 

o Vybudovanie protihlukovej bariéry na strešnom parkovisku, viď obr. 2. Táto bariéra chráni obyvateľov 
priľahlej ulice pred dopravným hlukom zo strešného parkoviska. 

o Prestrešenie časti strešného parkoviska zvukoizolačnou strechou šírky 13 metrov pozdĺž celej súčasnej 
protihlukovej bariéry, ktorým sa prekryjú parkovacie plochy bezprostredne za bariérou a hlavne 
komunikácia spájajúca vjazd na strešné parkovisko a nadzemný parkovací dom, teda výrazne hlukovo 
exponovanú časť parkoviska, situovanú v bezprostrednej blízkosti obytného bloku.   

o Prestrešenie časti strešného parkoviska zvukoizolačnou strechou šírky 12 metrov pozdĺž parkovacieho 
domu, čím sa prekryje spojovacia cesta medzi oboma  vstupmi ako aj samotné vstupy do parkovacieho 
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domu, čím sa zabráni šíreniu hluku z jeho interiéru, ako aj z vetracieho otvoru, ktorý je umiestnený 
pozdĺž celej dĺžky parkovacieho domu, viď obr. 3. 

o Úplne prekrytie výjazdovej komunikácie z parkovacieho domu na západnú stranu, viď obr. 4. Toto 
opatrenie je v súčasnosti neúčinné, je uskutočnené kvôli budúcej výstavbe na západnej strane 
obchodného centra. 

o Čelná stena parkovacieho domu (južná strana) musí byť vytvorená z muriva hrúbky minimálne 30 cm 
alebo železobetónu min 20 cm.  

o Čelná stena parkovacieho domu (južná strana) nesmie obsahovať žiadne vetracie otvory, ani prekryté 
žalúziami. 

o Vetracie štrbiny  zo západnej a východnej strany strešného parkoviska môžu mať maximálnu výšky 1 m 
a musia byť prekryté vhodným typom vetracích žalúzií, jednotlivé žalúzie musia mať vzájomný presah. 

o Výsadba popínavej zelene na južnej stene obchodného centra v časti smerujúcej k obytnému bloku, 
ktorá zníži množstvo odrazenej akustickej energie z cestnej komunikácie. 

o Výsadba vysokej zelene (kríky a stromy) v blízkosti vchodu Laborecká 14, čím sa vytvorí prirodzená 
zvukoizolačná bariéra, ktorá bráni šíreniu hluku z dopravy na Inžinierskej ulici a príjazde z Laboreckej 
ulice do zásobovacieho terminálu obchodného centra a v blízkosti obytného domu Laborecká 4, ktorá 
bráni šíreniu hluku z dopravy z Laboreckej ulice a výjazdu z prepojovacej komunikácie, toto opatrenie 
bolo vynútené projektantom a z hľadiska akustiky je nepodstatné, bez akéhokoľvek účinku a navyše do 
dnešnej doby nerealizované. 

o Vybudovanie presklenej protihlukovej steny pri výjazde zo strešného parkoviska na Laboreckú ulicu. 
Táto stena zachytí hluk emitovaný zrýchľujúcimi automobilmi, keďže výjazd z parkoviska je riadený 
svetelnou signalizáciou tak, že každé vozidlo musí v tomto úseku zastaviť. 

o Vybudovanie protihlukovej steny pri vonkajších priestoroch materskej škôlky. 
o Realizácia protihlukových opatrení na strojovni chladenia. 

 

 
Obr. 3 Prekrytie parkoviska a spojovacej cesty 
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Obr.4 Prekrytie výjazdovej komunikácie z parkoviska 

 
• Organizácia dopravy 

 
o Organizácia dopravy na strešnom parkovisku bola vyriešená tak, aby sa automobily v čo najväčšej 

miere presúvali po jeho zastrešenej časti alebo v časti najviac vzdialenej od obytných domov na 
Laboreckej ulici. 

o Obmedzenie rýchlosti automobilov na 40 km/h na Laboreckej, Brečtanovej a Inžinierskej ulici po 
ukončení 2. etapy výstavby obchodného centra. 

o Odstránenie projektovaného „ležiaceho policajta“ na Laboreckej ulici, ktorý bezprostredne zvyšuje 
hladiny hluku pri brzdení, ale hlavne pri zrýchľovaní automobilov. 

o Zákaz vjazdu nákladných automobilov na Laboreckú ulicu.  
o V rámci možnosti zabezpečiť dodržiavanie obmedzenej rýchlosti na Laboreckej ulici a zákazu 

vjazdu nákladných automobilov. 
 

• Organizačné opatrenia 
 

o Výjazdy automobilov za strešného parkoviska na Laboreckú ulicu boli rozdelené pomerom 65 % 
k Triede SNP a 35 % od Triedy SNP. Tento model bol prevzatý z vykonaných sčítaní intenzity 
dopravy a existuje predpoklad jeho zachovania aj v budúcnosti. Tieto predpoklady boli konzultované 
s projektantom a overené v modeli. 

o Obmedzenie vykonávania hlučných, jednorazových a občasných prác, súvisiacich s prevádzkou 
obchodného centra (čistiace a údržbové práce v exteriéri), pokiaľ možno, nevykonávať tieto práce 
v nočných hodinách. 

o Vykonať opravu povrchu vozovky ulíc Laborecká v celej dĺžke, Inžinierska a Brečtanova v miestach 
ich vyústenia na Laboreckú ulicu. 

o Organizovať dovoz tovaru do materiálového terminálu obchodného centra tak, aby: 
• nedochádzalo k čakaniu nákladných automobilov pred obchodným  centrom, 
• po vjazde do zásobovacieho terminálu boli dvere (ústiace na Laboreckú 

a Brečtanovu ulicu) vždy uzatvárané okamžite po vjazde automobilu do 
materiálového terminálu, 

• zabezpečiť prísne dodržiavanie organizačných opatrení pri zásobovaní 
obchodného centra tovarom, hlavne: 

o obmedziť zásobovanie iba na denný čas, 
o vylúčiť čakanie nákladných automobilov, ktoré prichádzajú 

k obchodnému centru v nočných hodinách na vykládku (hlavne 
prepravujúcich chladené a mrazené potraviny) v priestoroch 
zásobovacieho terminálu, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti 
obytného bloku na Laboreckej 14, alebo v jeho blízkom okolí 
(Laborecká ulica, Inžinierska ulica, Brečtanova ulica). 
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ZÁVER 
 
Počas výstavby jednotlivých etáp obchodného centra bol vykonaný celý rad meraní hluku a vibrácií. 
Protihlukové opatrenia boli postupne dopĺňané. Po zhodnotení zmeny akustickej situácie pred a po výstavbe 
obchodného centra a realizácii uvedených protihlukových opatrení možno skonštatovať, že hodnoty 
ekvivalentných hladín A hluku po výstavbe obchodného centra prakticky nelíšia od súčasného stavu. 
Rozhodujúcim dôvodom bolo zníženie intenzity dopravy  vytvorením výjazdu zo strešného parkoviska na 
Brečtanovu ulicu, čím sa odľahčí výjazd na Laboreckú ulicu a zastrešenie z hľadiska šírenia hluku kritickej časti 
parkoviska. Pozitívne pôsobí aj fakt, že samotné obchodné centrum tvorí bariéru proti šíreniu hluku, ktorý je 
emitovaný automobilovou dopravou na Toryskej ulici a čiastočne na Triede SMP. Zmena v absolútnych číslach 
predstavuje hodnoty pod 1,5 dB, čo je hlboko pod hodnotu neistoty merania a matematického modelovania.  
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PRINCÍPY VYUŽITIA VETERNEJ ENERGIE 
 
LENKA MAGUĽÁKOVÁ – MAREK KRUPA – PETER RUMAN 
 
PRINCIPLE OF USING WIND ENERGY 
 
 
ABSTRAKT  
Bežne sa veterné turbíny umiestňujú na kopcoch, miestach vyčnievajúcich nad okolitým terénom a pri morskom 
pobreží. Býva výhodné keď je turbína umiestnená v smere prevládajúcich vetrov s minimom prekážok v jej okolí. 
V prípade strmých kopcov alebo nerovných povrchov môže dochádzať k značným turbulenciám, ktoré môžu 
znížiť pozitívny efekt z vyššej rýchlosti vetra.  
Kľúčové slová: veterná energia, hustota vzduchu, rýchlosť vetra, drsnosť terénu 
 
ABSTRACT  
Wind turbines are placed on the hills, places projecting above the surrounding terrain and the seashore. It is 
often advantageous when the turbine is located in the direction of prevailing winds with minimal barriers to its 
surroundings. In the case of steep hills or uneven surfaces can result in considerable turmoil, which may reduce 
the positive effect of higher wind speeds. 
Key words: wind energy, air density, wind speed, roughness of the terrain 
 
 
PRINCÍPY VYUŽITIA VETERNEJ ENERGIE 
  
„Energia vetra je formou slnečnej energie, ktorá vzniká pri nerovnomernom ohrievaní zemského povrchu v 
dôsledku rozdielov tlaku zohrievaných oblastí vzduchu v zemskej atmosfére. Slnko vyžaruje smerom k Zemi 
energiu rovnajúcu sa 100 triliónom kWh. Z tejto hodnoty sa približne 1 až 2 % mení na energiu vetra. Je to 50 až 
100-krát viac ako energia, ktorú premenia všetky rastliny na Zemi na živú biomasu.“ [1] 
 
Veterná energia je nestály zdroj energie, ktorý závisí od: 

� počasia, 
� času v priebehu dňa, 
� ročného obdobia.  

Veterná energia môže byť premenená na: 
� mechanickú (napríklad veterné mlyny používané na privádzanie vody), 
� elektrickú (veterné turbíny). [1] 

 
MECHANICKÁ ENERGIA 
Veterný mlyn je motor poháňaný vetrom, pomocou ktorého sa vyrába mechanická energia. Energia produkovaná 
veternými mlynmi môže byť používaná rôznymi spôsobmi ako je napríklad na mletie zrna alebo korenia, na 
pumpovanie vody, rezanie dreva alebo na roztlačenie semien. [2] 
 
ELEKTRICKÁ ENERGIA 
„Pre výpočet energie vyrobenej veterným agregátom je potrebné poznať niekoľko vzťahov. „ [2] 
„Energia vetra je priamo úmerná:  

� ploche rotora,  
� tretej mocnine rýchlosti vetra (v) a  
� hustote vzduchu (ρ).“ [2] 

 
Dá sa vypočítať podľa nasledujúceho vzťahu: 

E= ½ . ρ. v3 (1) 
 
HUSTOTA VZDUCHU - ρ 
„Rotor turbíny sa krúti v dôsledku tlaku vzduchu na jeho listy. Čím viac vzduchu prúdi tým rýchlejšie sa krúti a 
tým je výroba energie väčšia. Z fyzikálnych zákonov vyplýva, že kinetická energia vzduchu je priamo úmerná 
jeho hmotnosti, z čoho vyplýva že energia vetra závisí na hustote vzduchu. Hustota mierne rastie s narastajúcou 
vlhkosťou, čím sa vzduch stáva hustejší v zime ako v lete a preto je aj výroba energie pri rovnakej rýchlosti vetra 
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v zime väčšia ako v lete. Hustota vzduchu je však jediný parameter, ktorý nie je v daných podmienkach možné 
meniť. „ [2] 
   
PLOCHA ROTORA  
„Rotor (vrtuľa) veternej turbíny "zachytáva" energiu vzduchu, ktorý naň dopadá. Je zrejmé, že čím je plocha 
rotora väčšia, tým viac energie je schopný vyrobiť. Dvakrát väčšia turbína je schopná vyrobiť štyrikrát viac 
energie, pretože plocha zabraná rotorom narastá s druhou mocninou priemeru rotora. Avšak zväčšovanie 
priemeru rotora nie je jednoduché, hoci sa to môže na prvý pohľad zdať. Narastajúci priemer vrtule má za 
následok väčší tlak na celý systém pri danej rýchlosti vetra. Aby mohla turbína tento tlak vydržať je potrebné 
použiť pevnejšie mechanické časti čo celý systém predražuje. „ [2] 
   
RÝCHLOSŤ VETRA - v  
„Rýchlosť vetra je najdôležitejším parametrom ovplyvňujúcim množstvo energie, ktoré je turbína schopná 
vyrobiť. Narastajúca intenzita vetra znamená vyššiu rýchlosť rotora a teda väčšiu produkciu energie. Množstvo 
vyrobenej energie závisí na tretej mocnine rýchlosti vetra. Z uvedeného vyplýva, že ak sa rýchlosť vetra zvýši 
dvojnásobne, tak sa výroba energie zvýši osemnásobne.  
  Beaufortova stupnica je určená na pozorovanie priemernej sily vetra v prepočte na m/s a na km/h v priemere za 
10 minút vo výške 10 m nad zemským povrchom na voľnom priestranstve. „ [2] 
 

Tab. 1 Beaufortova stupnica [3] 

B Názov m / s km / h Popis 

0 Bezvetrie 0,0 – 0,2 pod 1 dym stúpa kolmo hore 

1 Vánok 0,3 – 1,5 1 - 5 
slabý pohyb dymu a lístia stromov, 
veterná koruhva stojí 

2 Slabý vietor 1,6 – 3,3 6 – 11 
lístie stromov šelestí, veterná koruhva sa 
hýbe 

3 Mierny vietor 3,4 – 5,4 12 – 19 
vietor napína zástavky, vetvičky stromov 
sa hýbu 

4 
Dosť čerstvý 

vietor 
5,5 – 7,9 20 – 28 pohyb slabších konárov 

5 Čerstvý vietor 8,0 – 10,7 29 – 38 
listnaté kry sa hýbu, vlny s hrebeňmi na 
hladine 

6 Silný vietor 10,8 – 13,8 39 – 49 silnejšie konáre sa hýbu, drôty svištia 
7 Prudký vietor 13,9 – 17,1 50 – 61 hýbu sa celé stromy, chôdza obtiažna 

8 Búrlivý vietor 17,2 – 20,7 62 – 74 
lámu sa vetvy, chôdza proti vetru 
nemožná 

9 Víchrica 20,8 – 24,4 75 – 88 
menšie škody na stavbách, padajú 
škridlice 

10 Silná víchrica 24,5 – 28,4 89 – 102 
na pevnine sa vyskytuje zriedka, vyvracia 
stromy 

11 
Mohutná 
víchrica 

28,5 – 32,6 103 – 117 
rozsiahle škody a pustošenie, vo 
vnútrozemí strednej Európy sa v nižších 
polohách nevyskytuje 

12 Orkán nad 32,6 nad 117 
ničivé účinky, na pevnine sa v nižších 
polohách vôbec nevyskytuje 

 
DRSNOSŤ TERÉNU  
„Zemský povrch (terén) so svojou vegetáciou a budovami je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim rýchlosť vetra. 
Množstvo prekážok v teréne sa často označuje ako jeho drsnosť. So zvyšujúcou sa výškou nad terénom sa 
drsnosť znižuje a prúdenie vzduchu sa stáva laminárne, čo znamená aj vyššiu rýchlosť vetra. Vysoko nad zemou 
(vo výške okolo jedného kilometra) rýchlosť vetra prakticky nie je ovplyvňovaná terénom. Naproti tomu v 
nižších výškach je ovplyvňovaná veľmi silno. Pre využívanie veternej energie je podstatné, že čím je drsnosť 
terénu vyššia, tým je vietor viac spomaľovaný. Rýchlosť vetra je najviac spomaľovaná lesmi a veľkými 
mestami, kým na rovinách alebo vodných plochách prakticky nie je ovplyvňovaná. Budovy, lesy a iné prekážky 
nielen spomaľujú rýchlosť vetra, ale často vytvárajú aj jeho turbulencie, ktoré nepriaznivo vplývajú na chod 
turbíny. Pri určovaní charakteru terénu je často jeho drsnosť rozdeľovaná do tried. Čím vyššia je trieda drsnosti, 
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tým väčšie sú prekážky a tým väčšie spomalenie rýchlosti vetra. Morská hladina je braná za základ a má triedu 
drsnosti 0. „ [2] 

 
Tab. 2 Drsnosť terénu [3] 

Trieda drsnosti Typ terénu 
0 vodná plocha 

0,5 úplne otvorený terén s hladkým povrchom ako je napr. na letiskách 

1 
otvorená poľnohospodárska plocha bez plotov s veľmi riedko rozostavanými 
malými budovami. Mierne a zaoblené kopce. 

1,5 
poľnohospodárske plochy s niekoľkými domami do výšky 8 metrov 
a vzdialenosťou medzi nimi asi 1 250 metrov. 

2 
poľnohospodárske plochy s niekoľkými domami do výšky 8 metrov 
a vzdialenosťou medzi nimi asi 500 metrov. 

2,5 
poľnohospodárske plochy s niekoľkými domami do výšky 8 metrov 
a vzdialenosťou medzi nimi asi 250 metrov. 

3 
dediny, malé mestá, poľnohospodárske plochy s viacerými vyššími budovami, 
lesy a veľmi nerovný terén 

3,5 veľké mestá 
4 veľmi veľké mestá s vysokými budovami. 

 
 

ZÁVER  
 
Veterné elektrárne vyrábajú čistú energiu bez akýchkoľvek emisií spôsobujúcich klimatické zmeny či 
znečistenie ovzdušia. Takto vyrobená elektrická energia predstavuje domáci zdroj, za ktorý nemusíme platiť účty 
zahraničným dodávateľom a stávame sa tak viac energeticky sebestačnými a nezávislými. 
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SLEDOVANIE HASIACEJ ÚČINNOSTI OXIDU UHLIČITÉHO NA VZORKÁCH 
PRIMÁRNYCH ALKHOLOV CUP BURNER TESTOM 
 
IVETA MARKOVÁ  
 
MONITORING THE EXTINGUISHING EFFICIENCY OF CARBON DIOXIDE FOR 
PRIMARY ALCOHOLS BY CUP BURNER TEST 
 
 
ABSTRACT 
This paper is dedicated to carbon dioxide use. Primarily is focused on its use like fire suppression agent. As now 
it is the most used gaseous fire suppression agent in stable extinguishing systems, portable and mobile fire 
extinguishers. This paper deals with many aspects limiting carbon dioxide use including but not limited to: 
toxicity, environmental impact, fire suppression efficiency etc. Special sections are dedicated to other than fire 
suppression use of carbon dioxide, and various aspects of testing of the carbon dioxide. This paper is intended to 
give a complex view on carbon dioxide use and its limitations. 
Key words: carbon dioxide, fire protection, industrial use, environmental impact, toxicity 
 
ÚVOD 

Oxid uhličitý CO2 objavil už Paracellsus v 15. Storočí (štúdium kvasenia a vyparovania vápna, ounačil 
ho ako zvláštny druh vzduchu). v 18. storočí Lavoasier identifikoval jeho zloženie z uhlíka a kyslíka. V roku 
1823 Faraday a Davy pripravili tekutý oxid uhličitý a nazvali ho sneh (uvedený názov sa používa dodnes). V 
roku 1875 ho použil Barber na hasenie a začalo široké rozšírenie a uplatnenie CO2 až do dnes. Je nutné 
poznamenať, že po dohodách v 80 rokoch (Montrealská dohoda) sa dohodlo o ústupe apliikácie CO2. 

je u nás naďalej najpoužívanejším plynom v oblasti hasiacej praxe. Používa sa ako náplň do hasiacich 
prístrojov (ručných, pojazdných), stabilných hasiacich zariadení, existujú špeciálne hasiace automobily, ktoré 
hasia s CO2. Okrem využitia pri hasení, je však možné stretnúť sa s CO2 v takmer každom priemyselnom 
odvetví. Dosť často však dochádza k vypúšťaniu CO2 do ovzdušia čo vyúsťuje do negatívneho ekologického 
javu nazývaného dodatočný skleníkový efekt. 
 Priemyselne sa vyrába  pri pálení vápna (T = 900 - 1000 °C) v kruhových peciach (vápenky):  
 

CaCO3  → CaO + CO2          (1) 
 
Alebo pri spaľovaní koksu v nadbytku vzduchu: 
 

C + O2 → CO2          (2) 
 
Dnes už nepoužívaný spôsob výroby CO2 bol kvasením v liehovaroch. 
 
V malých množstvách je možné CO2 získať reakciou kyselín s uhličitanmi. V industriálnom merítku je hlavným 
zdrojom CO2 výroba syntetického amoniaku, kde vzniká ako vedľajší produkt pri reakciách 190 :  

2224 4HCOO2HCH +→+          (3) 

222 HCOOHCO +↔+         (4) 

 
CO2 sa laboratórne pripravoval aj pre účely chemickej peny na hasenie191 : 
 

NaHCO3 + H2SO4 →  Na2SO4 + 2 H2O + CO2      (5) 
 

 Cieľom článku je sumár informácií týkajúcich sa CO2, hlavne čo sa týka jeho možností využitia pri 
hasení, sledovanie jeho hasiacej účinnosti a hodnotenie jeho vlastností s prihliadnutím na jeho pozitíva ale aj 
negatíva. 

                                                           
190 GREENWOOD, N.N.; EARNSHAW, A.: Chemistry of the Elements. Oxford : 2nd edition Butterworth-
Hainemann, 1998. 1600 p. ISBN 0 7506 3365 4 
191 KALOUSEK, J., 1999: Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení. OSTRAVA  Sdružení požárního 
a bezpečnostního inženýrství, 1999, 203 s. ISBN 80-86111-34-2. 



   

 

170 
 

 
Fyzikálno chemické vlastnosti CO2 
 CO2 je bezfarebný plyn slabo kyslého zápachu a chuti. Má nízkomolekulárnu štruktúru s jednoduchými 
lineárnymi molekulami. Pre túto štruktúru sú molekuly CO2 nepolárne. Oxid uhličitý sa dobre rozpúšťa vo vode 
(1 dm3 vody rozpúšťa pri 0 °C a 101 kPa 1,71 dm3 oxidu uhličitého 192[3]. Oxid uhličitý sa dá ľahko skvapalniť 
a je to zároveň aj jeho najbežnejšia forma skladovania a prepravovania.  
 
Oxid uhličitý má vysokú tepelnú kapacitu, ktorá sa pre plynné skupenstvo dá vyjadriť v rozmedzí teplôt 273 – 
1500 K a chybou 1,5% vzťahom 193: 
 

2

195500
00274,034,10

T
Tcp −+=         (6) 

 
kde cp  – tepelná kapacita CO2 pri danej teplote [cal.K-1.mol-1] 

T  – teplota [K]  
 
Prenásobením vzťahu 1 koeficientom 4,1868, ktorý vyjadruje premenu kalórií na jouly dostávame teplotnú 
kapacitu v jednotkách J.K-1.mol-1.  
 

Práve, vďaka uvedenému parametru sa rozprúdila debata o spôsobe a mechanizme hasenia plynnými 
prírodnými hasiacimi látkami, medzi ktoré patrí aj CO2. 

Mózer194 v svojej dizertačnej práci uvádza skutočnosť, že u inertných plynných hasiacich látok nie je 
úplne jasné, ktorý efekt je pri hasení dominantný. V prípade inertných hasiacich plynov sa prejavuje hlavne 
zohrievanie bez zmeny skupenstva (dusík, argón) a v prípade oxidu uhličitého aj so zmenou skupenstva.   

V prípade, že by sa uvažovalo len z čisto tepelným účinkom hasiacej látky, teda, že by efekt zriedenia 
by bol zanedbaný, potom sa dá hasiaca koncentrácia inertných plynov vyjadriť ako funkcia ich tepelnej kapacity, 
efektívnej zhášacej teploty a stechiometrie reakcie horenia daného paliva 195 : 

         (7) 

kde: 
cext  – uvoľnené teplo [kJ] 
n – stechiometrický koeficient [-] 
Te  – efektívna zhášacia teplota [K] 
cp  – tepelná kapacita hasiaceho plynu [J.mol-1.K-1] 

 Efektívna zhášacia teplota Te je taká teplota plameňa, pri ktorej sa jeho ďalšia propagácia zastaví 6, 196. 
Definuje nám teda hranicu, pod ktorú je treba ísť ak chceme prerušiť reakciu horenia. 
Aj napriek tomu, že drvivá väčšina literárnych prameňov riediaci efekt plynných hasiacich látok uvádza, názory 
na význam tohto účinku sa líšia. Senecal6 uvádza, že tento efekt je nevýznamný a hasiaca účinnosť závisí len od 
tepelnej kapacity hasiaceho plynu 6 . Sheison197 uvádza, že efekt zriedenia je prítomný, avšak minimalizovaný 
vysokou koncentráciou dusíka vo vzduchu 8 .  Avšak Pitts et. al, 7 vo svojej práci modelovali vplyv pridania 
argónu do vzduchu na teplotu plameňa. Porovnávané boli dva modely, kde v prvom prípade bol použitý argón so 
štandardnou tepelnou kapacitou a v druhom prípade bola jeho tepelná kapacita nulová. Bolo zistené, že pri 
efektívnej zhášacej teplote Teff = 1550 K sa pre argón zvýšila hasiaca koncentrácia na 73%, teda približne 1,7 
násobne v porovnaní s obyčajným argónom (hasiaca koncentrácia 43%). Potom je možné tvrdiť, že hasiaci 
účinok argónu je tvorený zo 41% efektom zrieďovacím a 59% efektom chladiacim. 
 
 

                                                           
192  GAŽO: Všeobecná a anorganická chémia. ALFA, Bratislava, 1974. 
193 [4]  PERRY, R.H. et al.: Perry’s chemical engineers’ handbook 7th edition. New York : 7th edition MC 
Graw-Hill, 1997. 2640 p. ISBN 0 07 049841 5 
194 MÓZER, V.: Dizertačná práca. TU vo Zvolene, 2009 (nepublikované). 
195 SENECAL, J.A.: “Flame extinguishing in the Cup-burner by inert gases“, Combustion Research Center, 13 p. 
2005 
196 PITTS, M.W, et al.: “Characteristics and Identification of Super-Effective Thermal Fire-Extinguishing 
Agents:Final Report, NGP Project 4C/1/890“ NFPA, 138 p. 2006 
197 SHEISON, R.S.: “ The Physical and Chemical Action of Fire Suppressants”, Naval Research Laboratory, 14 
p. 1989 
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Ekologické vlastnosti CO2 
Aj keď CO2 tvorí len 0,03 až 0,035 % (300-350 ppm) vzduchu, patrí medzi „neznečisťujúce“ látky, ktoré sú 
najviac sledované. Oxid uhličitý  spolu s vodnou parou je primárne zodpovedný za absorbciu infračerveného 
žiarenia reemitovaného zemským povrchom a časť tohto žiarenia je odrazená späť na zemský povrch. 
Momentálna situácia nasvedčuje tomu, že zmeny v množstve atmosférického CO2 budú významne ovplyvňovať 
zemskú klímu prostredníctvom skleníkového efektu. Merania na referenčných miestach poukazujú na prírastok 
atmosférického CO2 približne 1 ppm ročne 198. 
Na stanovenie očakávanému príspevku ku globálnemu otepľovaniu od konkrétneho skleníkového plynu bola 
vyvinutá škála na základe radiácie. Táto škála je nazvaná potenciál globálneho oteplenia (GWP) a súvisí so m 
žiarením, ktoré spôsobuje otepľovanie atmosféry.  
GWP je kumulatívne množstvo žiarenia medzi súčastnosťou a určitým časom v budúcnosti spôsobené jednotkou 
hmotnosti zlúčeniny, porovnané s rovnakým množstvom referenčnej látky. CO2 je najčastejšie používaná 
referenčná látka a 20, 100 a 500 ročné časové úseky sú najčastejšie používané ako referenčné časy pôsobenia 199. 
 
 Podľa EPA (Enviromental Protection Agency)200 je CO2 braný ako referenčný plyn pre určovanie GWP 
a bola preň stanovená hodnota GWP = 1. Jeho doba životnosti je dosť vysoká avšak porovnaní s niektorými, 
hlavne vysokofluorovanými, uhľovodíkmi relatívne nízka  AL= 50-200 rokov 11.  
 
Toxické vlastnosti CO2 
 CO2 je 1,5 krát ťažší ako vzduch a preto má tendenciu kumulovať sa v nízko položených miestach ako 
sú kanály, pivnice atď. Táto vlastnosť je o to nebezpečnejšia, že prítomnosť plynu sa nedá zistiť podľa zápachu. 
Koncentrácia 5% (50 000 ppm) môže spôsobovať bolesti hlavy a skrátený dych. Pri koncentráciách vyšších ako 
10% (100 000 pmm) nastáva bezvedomie z dôvodu nedostatku kyslíka. Pri dlhodobom vdychovaní CO2 v 
koncentráciách približne 1% dochádza k usadzovaniu vápnika v telesných tkanivách, pravdepodobne z dôvodu 
uvoľňovania  vápnika prítomného v kostiach201 . 
 
Oxid uhličitý v hasiacej technike 
Oxid uhličitý má dvojaký hasiaci efekt. Zrieďuje kyslík a zároveň vzhľadom na svoju vysokú tepelnú kapacitu 
odvádza teplo z pásma horenia, čím narúša tepelnú rovnováhu. U hasiacich prístrojov (snehových) je chladiaci 
efekt umocnený tým, že pri vypúšťaní pri aplikácii CO2 dochádza k jeho premene na čiastočky v pevnom 
skupenstve, ktoré následne sublimuje a odoberá tým tepla ako CO2 v plynnom skupenstve. Sublimačné teplo 
CO2  je 570 kJ.kg-1 pri atmosférickom tlaku oproti výparnému teplu 250-300 kJ.kg-1 (v závislosti na tlaku) 202. 
Hasiaca koncentrácia je 30 a viac objemových percent v závislosti na použití (pre ochranu elektrických zariadení 
až 50 obj. %). 
 Stanovenie množstva CO2 pre objemové hasenie sa počíta podľa empirického vzťahu203 : 

).7,0.2,0.( VAkm b +=  [kg]       (8) 

kb – koeficient bezpečnosti, v závislosti na druhu chemickej látky [-] 
 
A = Av= 30AOV [m2]          (9) 
Av – plocha stien ohraničujúcich chránený priestor [m2] 
AOV – plocha otvorov, ktoré budú otvorené počas hasenia [m2] 
 
V= Vv + VZ – VG  [m3]          (10) 
VV – objem chráneného priestoru [m3] 
VZ -  objem CO2, ktorá počas hasenia unikne z chráneného priestoru [m3] 
VG – objem stavebných konštrukcií vo vnútri chráneného priestoru, ktoré možno odpočítať [m3] 
 

                                                           
198MANAHAN, S.E.: Environmental Chemistry. Boca Raton : 7th edition CRC Press, 2000. 912 p. ISBN 1 5667 
0492 8 
199 COTE, A.E., et al.: Fire protection handbook 18th edition. Quincy : 18th edition National Fire Protection 
Association, 1997. 2400 p. ISBN 0 87765 377 1 
200 EPA – Environmental Protection Agency –[on-line] Available on - URL: www.epa.gov [cit.: 2010-10-04]. 
201WARREN, P.: Hazardous Gases and Fumes. Oxford: 1st edition Butterworth-Hainemann, 1997. 196 p. ISBN 
0 7506 2090 0. 
202DOWNIE, N.A.: Industrial Gases. New York : 1st edition Chapman & Hall, 1997. 585 p. ISBN 0 751 40352 0 
203ORLÍKOVÁ, K., ŠTROCH, P.: Hasiva klasická a moderní. Ostrava : SPBI Spektrum,  2002. 92 s. ISBN 80 
86111 93 8. 
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Iné spôsoby využitia CO2 
 CO2 sa vo forme tzv. suchého ľadu (pevné skupenstvo CO2) používa hlavne v chladiarenskom 
priemysle. Vzhľadom na jeho vysoké sublimačné teplo je jeho využitie ekonomickejšie ako využitie kvapalného 
dusíku. Nemrazí však tak rýchlo ako kvapalný dusík pretože má vyššiu teplotu sublimácie 194 K. Používa sa ako 
náplň do chladiarenských zariadení, vozňov a priemyselných chladničiek.  
CO2 sa zároveň používa buď čistý alebo v zmesiach na vytváranie ochranných atmosfér pre balenia potravín. 
Používa sa hlavne pri balení ovocia a zeleniny a výrobkov z mlieka.  V potravinárskom priemysle sa ešte 
používa pri výrobe kávy bez kofeínu.  
Významné je využitie CO2 ako hnacieho plynu pri čapovaní a prečerpávaní nápojov. Rovnako sa využíva aj pre 
sýtenie nápojov ako limonády, perlivé vína, minerálne vody atď. 

Len nedávno sa začal CO2 využívať ako urýchľovač rastu v skleníkoch. Zvýšená koncentrácia z 0,035% 
na 0,15% spôsobuje nárast rýchlosti fotosyntézy a tým urýchľuje aj samotný rast rastlín v niektorých prípadoch 
až o 20%.  
 
Klady a zápory využívania CO2 
 CO2 v má v rámci svojho využívania určité obmedzenia, ktoré sú však špecifické pre daný účel. Pre 
využitie CO2 v oblasti hasenia môžeme jeho kladné a záporné vlastnosti zosumarizovať nasledovne: 
Medzi výhody patrí bez zvyškové hasenie, elektrická nevodivosť a relatívne nízke náklady oproti halónovým 
alternatívam. Vo všeobecnosti je však CO2 nenáročný na skladovací priestor, či už v kvapalnej forme v 
tlakových fľašiach alebo vo forme suchého ľadu, ktorý je lisovaný. 
 Medzi nevýhody patrí vysoká hasiaca koncentrácia, nutnosť evakuácie pred aplikáciou, je ťažší ako 
vzduch a hrozí jeho kumulácia pri podlahe a možnosť zamŕzania trysiek pri aplikácii. Problém predstavuje aj 
negatívne ekologické vlastnosti CO2 akými sú prispievanie ku dodatočnému skleníkovému efektu a dlhá doba 
atmosférickej životnosti. 
 
EXPERIMENTÁLNA ČASŤ  - Testovanie hasiacej účinnosti CO2 
 
Experimentálne vzorky 
Pre účely sledovania hasiacej účinnosti oxidu uhličitého sa použili vzorky radu päť primárnych alkoholov. Ich 
vlastnosti sú v tab. 1. 
 

Tab. 1 - Charakteristiky prvých piatich alkoholov9 

Charakteristika a parametre 
vzoriek 

Experimentálne vzorky 

Metanol Etanol Propanol Butanol Pentanol  

Sumárny vzorec CH4O C2H6O C3H8O C4H10O  C5H12O 

Vzhľad bezfarebná kvapalina 

Registračné číslo CAS 67-56-1 64-17-5 71-23-8 71-36-3  71-41-0 

Molárna hmotnosť [g.mol-

1] 
32,042 46,07 60,1 74,121 88,15 

Teplota topenia [°C ] - 97,7  - 114,4  - 126,5 - 88,6 - 77,6 

Teplota varu [°C ] 64,7  78,3 [°C ] 97,1 [°C ] 117,73 137,99 

tlak pár (pri 20°C) [kPa] 128  5,9  4,3  0,67 0,3 

Hustota [g.cm-3] 0,791  0,789 0,8034 0,8095 0,8144 

Rozpustnosť vo vode neobmedzená 
7,7 [g] na 
100 [ml]  

2,2 [g] na 100 
[ml] 

pH neutrálne 

Teplotavzplanutia [°C]/ 

trieda nebezpečnosti 

8  

I. 

13 

I. 

17 

I. 

34 

II. 

40 

II. 
 
Experimentálna metóda:  Testovanie téglikovým horákom (Cup Burner) 
 Táto metóda slúži na stanovenie minimálnej koncentrácie plynnej hasiacej látky vo vzduchu potrebnej 
na uhasenie plameňov plynných alebo kvapalných horľavých látok. Schematické vyobrazenie zariadenia je na 
obrázku 5. Do horáku umiestneného v sklenenom valci sa privádza plynné alebo kvapalné palivo. Horák 
vybavený zariadením na ohrievanie  kvapalného paliva na požadovanú teplotu. Do valca sa privádza vzduch 
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stálou rýchlosťou. Po zapálení horí zmes paliva so vzduchom difúznym plameňom. Po uplynutí času 
ponechaného na rozhorenie paliva (kvapalné palivá 90 až 120 sekúnd, plynné palivá 60 sekúnd) sa začne do 
privádzaného vzduchu pridávať plynná hasiaca látka. Množstvo plynnej hasiacej látky vo vzduchu sa zvyšuje 
dovtedy, kým nedôjde k uhaseniu plameňa.  
  

 
Obr. 1- Téglikový horák (NFPA 2001)204 [18]. 

 
Postup a spôsob vyhodnotenia je podrobne popísaný v literatúre 15, 205,206 ,207 ,208 . 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 
Na zisťovanie hasiacej koncentrácie CO2 bolo vybratých niekoľko rozpúšťadiel. Podľa horeuvedeného postupu 
bola stanovená hasiaca koncentrácia pre každé palivo. 
 
Pre každú kombináciu plynnej hasiacej látky a horľaviny bolo prevedených päť meraní, ktorých priemerná 
hodnota predstavuje minimálnu hasiacu koncentráciu (MEC). Experimentálne údaje boli ďalej doplnené údajmi 
z literatúry pre možnosť porovnania a vyhodnotenia širšieho súboru horľavých látok. Namerané hodnoty sú 
uvedené v tab. 2. 
 

Tab. 2 - Namerané hodnoty minimálnej hasiacej koncentrácie                                                      
Hasiaca 
látka 

Hasiaca koncentrácia (obj. %) 
Acetón Benzén Etanol propanol butanol 

CO2 19,9 ± 0,1 20,6 ±0,05 22,5 ±0,1 25,3 ±0,1 21 ±0,1 
 
 V tab. 3 je uvedený prehľad hasiacich koncentrácií zistených pri testovaní hasiacej účinnosti 
v téglikovom horáku  pre jednotlivé laboratóriá, ktoré sa zaoberajú testovaním hasiacej účinnosti. Nami získané 
výsledky sa stotožňujú s výsledkami z jednotlivých laboratórií (tab. 3) čo považujeme za dôležité, pretože 
zaraidenie sme konštruovali v rámci projektu VEGA  1/0483/08. 
 
Tab. 3 - Hasiace koncentrácie CO2 uvádzané jednotlivými laboratóriami (cup-burner test)          

Hasiaca koncentrácia CO2 (obj. %) 

                                                           
204 NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Exitnguishing Systems 2004 Edition.  Quincy : National fire 
protection association, 2004 
205 MARKOVÁ, I.: Stanovenie hasiacej účinnosti FE36 CUP BURNER testom – princíp hasenia plynnej 
halónovej alternatívy. In: Požární ochrana 2010. Ostrava 8.-9. září 2010, str. 199-202. ISBN: 978-80-7385-087-
6, ISSN: 1803-1803 
206 MARKOVÁ, I.: KORELATION OF EXTINQUISHING EFFECT INERTN GASEOUS AGENTS CO2 A 
N2 FOR ELIMINATION FLAME. Chem. Listy 104, 560-565 (2010) – prednáška. ISSN 0009-2770. 
207  Marková, I.: Hasiaca účinnosť plynných hasiacich látok stanovená cupburner testom. In: SPEKTRUM 
roč.X., 2/2011. s. 37-40. ISSN  1211-6920. 
208 [1]  SENECAL, J.A.: “Revised NFPA Cup-burner test  method: Improving reproducibility“, Combustion 
Research Center, 12 p. 2007. 
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NMERI NRL Fenwal Priemer 

20,4 21 28 23,13 

 
Prehľad hasiacich koncentrácií pre CO2 zistených rovnakým testom uvádzajú aj ďalší autori8,209 vo 

svojich publikáciách a pohybujú sa v rozmedzí 21 obj. % 8, 22 obj. % 20.  
 
 Uvedená koncentrácia je najnižšia spomedzi inertných plynov (N2 31%, Ar 42%) a čo umožňuje 
rýchlejšie uhasenie a zároveň sa tým aj znižujú nároky na skladovanie210 [21]. Hasiaca účinnosť je vysoká aj 
z dôvodu vysokej tepelnej kapacity CO2 [21].  
 
ZÁVER 

Na základe nameraných výsledkov môžeme konštatovať, že hasiaca koncentrácia oxidu uhličitého sa pohybuje 
v rozpätí 20 – 25 obj. %, čo na plynnú hasiacu látku nie je veľa v porovnaní s inými plynnými hasiacimi látkami 
hasiacimi na základe zriedenia kyslíka v uzavretom prostredí. Avšak je to veľa z hľadiska akceptovania CO2 ako 
toxického plynu a plynu s vysokou dobou rozkladu (keďže predpokladáme, že celý objem uvoľneného plynu sa 
uvoľní do okolitého prostredia) a samozrejme plynu, ktorý vytvára doplnkový skleníkový efekt. Takže, ostáva na 
zváženie, či je najvhodnejším plynnou hasiacou látkou so svojimi kladmi aj zápormi.  
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HODNOTENIE POZITÍVNYCH SOCIOEKONOMICKÝCH JAVOV VO VÝSKUME 
HISTORICKÝCH ŠTRUKTÚR POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINY 
( NA PRÍKLADE KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA HRIŇOVÁ) 
 
MILENA MOYZEOVÁ 
 
THE ASSESSMENT OF POSITIVE SOCIO-ECONOMIC PHENOMENON IN THE 
RESEARCH OF HISTORICAL STRUCTURES OF AGRICULTURAL LANDSCAPE 
(ON EXAMPLE OF CADASTRAL AREA OF HRIŇOVÁ) 

 
 

ABSTRAKT 
Príspevok je zameraný na hodnotenie pozitívnych socioekonomických javov ako jedného zo vstupných 
ukazovateľov pre návrh stratégie ochrany a manažmentu historických štruktúr v poľnohospodárskej krajine. 
Pozitívne javy reprezentujú v území aktivity človeka zamerané na podporu, zvýšenie a zachovanie ekologickej 
stability, biodiverzity, ochrany prírody a životného prostredia. Hodnotili sme dve základné skupiny: 

• pozitívne javy zamerané na ochranu prírody 
• pozitívne javy zamerané na ochranu prírodných a kultúrnohistorických zdrojov 

Metodické kroky hodnotenia a výsledky uvádzame na príklade katastrálneho územia mesta Hriňová. 
Kĺúčové slová: pozitívne socioekonomické javy, historické štruktúry, manažmentové opatrenia  

 
ABSTRACT 
The contribution is aimed at the assessment of positive socio-economic phenomenon as one of the input 
parameters for the strategy proposal to protect and manage the historic structures in agricultural land. 
Positive phenomenon are represented in the territory by human activities which are aimed to promote, 
enhance and maintain environmental stability, biodiversity, protection of nature and the environment. We have 
evaluated two basic groups: 

• positive phenomenon aimed at nature protection 
• positive phenomenon aimed at protection of natural and cultural-historical resources. 

Methodological steps of the evaluation and the results are reported on the example of the cadastral territory of 
Hriňová. 
Key words: positive socio-economic phenomenon, historic structures, management measures 
 

ÚVOD 
 
Historické štruktúry sú vo všeobecnosti územia, ktoré dokumentujú dlhý, vyvíjajúci sa vzájomný vzťah medzi 
človekom a krajinou. Ide o extenzívne využívané časti katastrálnych území v ktorých je zachovalý tradičný 
spôsob obhospodarovania. Najvýznamnejšie zdroje biodiverzity sú v týchto územiach viazané predovšetkým na 
medze, kamenné valy, terasy, ale aj okraje poľných ciest, pôvodné lúky a pasienky. Sú to antropogénne formy 
reliéfu, ktoré vytvárajú jedinečnosť daného územia tzv. „genius loci“ a sú zastúpené aj v katastrálnom území 
Hriňová. Hriňová reprezentuje poľnohospodársku krajinu s rozptýleným osídlením. Územie má dodnes 
zachovalé historické štruktúryv poľnohospodárskej krajine a to mozaiky lúk,  pasienkov a horských polí 
s lazníckymi osadami a samotami. Spomenuté biocenózy sú nielen reliktami starej vyváženej kultúrnej krajiny 
ale zvyšujú diverzitu súčasnej krajinnej štruktúry a preto by sa mali stať predmetom výskumu, zachovania a 
ochrany. Na základe komplexného výskumu abiotických, biotických a socioekonomických podmienok 
v katastrálnom území Hriňová bola navrhnutá Stratégia ochrany a manažmentu historických štruktúr v 
poľnohospodárskej krajine. Záchrana týchto cenných biotopov prispeje k zvýšeniu biodiverzity rastlín aj 
živočíchov viazaných na tieto štruktúry. Jeden z kľúčových vstupných podkladov pre spracovanie stratégie 
manažmentu a ochrany historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny tvorí hodnotenie pozitívnych 
socioekonomických javov. Pozitívne javy prezentujú v území aktivity zamerané na ochranu prírody, prírodných 
a kultúrno-historických zdrojov. Ich kartografické vyjadrenie v území predstavuje reálne zobrazenie legislatívne 
vymedzených funkčných zón, ktoré sú limitmi pre rozvoj ostatných, predovšetkým hospodárskych aktivít. 
Z  histórie sa dozvedáme, že Hriňová je známa od 18. storočia ako laz v chotári Detvy na Vígľašskom panstve. 
Vyvíjala sa ako súčasť Detvy. Osamostatnila sa v roku 1890. V súčasnosti z administratívneho hľadiska patrí do 
Banskobystrického kraja do okresu Detva. Jej rozloha je 12 649 ha a je súčasťou občianskeho združenia 
Podpoľanie. Územie si aj dnes zachovalo svoje tradičné formy obhospodarovania a typický charakter lazníckeho 
osídlenia. 
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METODICKÝ POSTUP A VÝSLEDKY SPRACOVANIA 

 
Hodnotenie pozitívnych javov vychádza z metodických krokov metodiky krajinnoekologického plánovania 
LANDEP [3], modifikovaných pre potreby výskumu  historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny. 
Postupnosť metodických krokov bola nasledovná: 
Krajinnoekologické analýzy predstavujú zosumarizovanie základných vstupných informácií o ľudských 
aktivitách zameraných na ochranu prírody, stability a biodiverzity krajiny, ochranu prírodných 
a kultúrnohistorických zdrojov a ochranu životného prostredia. 
Kartografickým výstupom  je spracovanie  mapy pozitívnych javov.  
Krajinnoekologické syntézy sú založené na tvorbe, charakteristike a klasifikácii homogénnych priestorových 
areálov, socioekonomických komplexov s rôznou kombináciou pozitívnych javov vyjadrených formou číselných 
kódov. Kartografickým výstupom je mapa priestorovej syntézy pozitívnych prvkov, ktorú sme získali postupnou 
superpozíciou vstupných analytických máp. 
Krajinnoekologické interpretácie sú založené na tvorbe účelových vlastností. Z hľadiska pozitívnych prvkov ide 
o klasifikáciu územia na základe priestorovej stability územia. Výsledkom tohto kroku je stanovenie 
krajinnoekologickej významnosť pozitívnych prvkov. Tento krok súčasne predstavuje základnú vstupnú bázu 
pre vyšpecifikovanie environmentálnych problémov v území. 
Krajinnoekologické evalvácie predstavujú stanovenie environmentálnych limitov vyplývajúcich z potrieb 
ochrany prírody a prírodných zdrojov.  
Výsledkom evalvácií je mapa nelimitovaných aktivít podľa pozitívnych prvkov. 
Krajinnoekologické propozície sú konkrétne návrhy a opatrenia na zosúladenie požiadaviek spoločnosti na 
rozvoj územia s ochranou prírody a prírodných zdrojov.  
Daný metodický postup sme aplikovali v katastrálnom území Hriňová. Hodnotili sme nasledovné skupiny 
legislatívne vymedzených funkčných zón, ktoré predstavujú limity a obmedzenia rozvoja hospodárskych aktivít. 
 
� chránené územia  

Cieľom vymedzenia chránených území je ochrana prírody a stability krajiny na danom vymedzenom 
území. Účelom je vytvorenie predpokladov na trvalé udržanie, obnovenie a racionálne využívanie prírodného 
bohatstva a zachovanie prírodného dedičstva pre súčasné ale aj budúce generácie. Na území Slovenska sa podľa 
zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vyčleňuje 5 stupňov ochrany krajiny. Rozsah 
obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje. Chránené územia limitujú predovšetkým rozvoj tých 
hospodárskych aktivít, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť ich prírodné hodnoty. V Hriňovej sú takýmito 
limitmi pre rozvoj hospodárskych aktivít nasledovné kategórie chránených území: 
Veľkoplošné chránené územie - CHKO Poľana s  druhým stupňom ochrany. Poľana je najvyššie sopečné 
pohorie na Slovensku, vytvorené vulkanickou činnosťou. Jeho stratovulkanická stavba je založená na striedaní 
odolných andezitových príkrovov a prúdov s vrstvami menej odolných tufov a tufitov. V centrálnej časti územia 
sa pôsobením eróznych a denudačných procesov zachovala typická kotlovitá prehĺbenina tzv. kaldera. Viaceré 
zvyšky lávových andezitových prúdov sú dnes vyhlásené za maloplošné chránené územia. Na území Poľany 
dochádza k prelínaniu teplomilných a horských rastlinných a živočíšnych druhov. V roku 1990 bolo územie 
vyhlásené za biosférickú rezerváciou programu UNESCO človek a biosféra. Hranice biosférickej rezervácie sú 
totožné s hranicami CHKO. Biosférická rezervácia sa člení na 3 zóny. Jadrová zóna je určená najmä na vedecko-
výskumné a výchovné účely. Zahŕňa maloplošné chránené územia v 5. stupni ochrany a predstavuje územie 
v ktorom sa realizujú aktivity súvisiace s nevyhnutnou starostlivosťou o chránené územia. Účelom nárazníkovej 
zóny je ochrany jadrovej časti biosférickej rezervácie. Všetky hospodárske aktivity v tejto časti by mali byť 
usmernené tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu jadrovej zóny. V prechodnej zóne je hospodárska činnosť  
korigovaná v súlade so záujmami ochrany prírody. 
Ďalšími limitmi rozvoja v území je výskyt štyroch lokalít v  4. a 5. stupni ochrany.  
Národná prírodná rezervácia (NPR) Zadná Poľana s rozlohou 855,4941 ha je lokalizovaná v SZ časti k.ú. v zóne 
A CHKO Poľana. Predmetom ochrany je zachovalý komplex lesných porastov bukového až smrekového lesného 
vegetačného stupňa prevažne pralesovitého charakteru, na ktorý sú viazané významné rastlinné a živočíšne 
spoločenstvá. Dôležitý je aj výskyt smrečín na najjužnejšom okraji areálu ich pôvodného rozšírenia v Západných 
Karpatoch.  
Prírodná rezervácia (PR)  Pod Dudášom  je lokalizovaná v SZ časti k.ú. v zóne A CHKO Poľana. Predmetom 
ochrany je malý fragment pôvodných jedľovo-bukových lesov, ktorý tvorí  130-190 ročný porast s výskytom 
jedlí mimoriadnych rozmerov. Rozloha územia je 6,24 ha.  
Národná prírodná pamiatka (NPP) Vodopád Bystrého potoka, ktorej predmetom ochrany je 20 m vysoký 
vodopád, tvorený prepadom Bystrej, ktorý je jedným z najmohutnejších vodopádov vo vulkanitoch Západných 
Karpát. Rozloha chráneného územia je 3,98 ha. [5] 
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Ďalšie limity hospodárskeho využitia územia vyplývajú z lokalizácie prvkov NATURY 2000. Jedná sa o štyri 
biotopy európskeho významu s označením SKUEV0319 Poľana, SKUEV0009 Koryto, SKUEV0045 Kopa a 
SKUEV0046 Javorinka s 2. stupňom ochrany a jedno chránené vtáčie územia CHVÚ Poľana, ktoré je zaradené 
medzi najvýznamnejšie vtáčie územia v rámci Európy. V území Hriňovej sa vyskytuje aj viacero genofondových 
lokalít, ktoré sú chránené v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, ale aj lokalít navrhovaných na územnú 
ochranu, nakoľko v krajine tvoria významné refúgiá pre viaceré chránené, ohrozené či vzácne druhy živočíchov 
a rastlín.  
Najvyšší potenciál územnej ochrany je koncentrovaný predovšetkým v severozápadnej a severnej časti 
katastrálneho územia Hriňová. Súčasne toto územie predstavuje zónu v najväčšou limitáciou pre hospodárske 
využívanie územia, ktoré by svojim negatívnym vplyvom mohlo ohroziť predmet ochrany v týchto územiach. 

 
� Prvky ÚSES 
Sú vymedzené za účelom ochrany genofondu a ekostabilizačných štruktúr v krajine, s cieľom zachovať 
rôznorodosť podmienok a foriem života. Základnými prvkami stabilizácie krajinného systému sú biocentrá, 
biokoridory a interakčné prvky. Ich limitujúce pôsobenie je pre všetky hospodárske aktivity, ktoré by mohli 
svojou existenciou negatívne ovplyvniť biozložku v dotknutom území ako aj celkovú hodnotu územia.  V území 
Hriňovej sú takýmito limitmi:  
Prvky vymedzené na základe Generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability (GNÚSES) a 
Regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES). Podľa GNÚSES je v rámci sosiekoregiónu 
Poľana (lokalizovanom v severovýchodnej časti okresu Zvolen) jedno biocentrum provincionálneho významu - 
Poľana s jadrom NPR Zadná Poľana. Ochrana biocentra je zabezpečená v rámci CHKO – biosférickej rezervácie 
Poľana. V severo-južnom smere okresom prechádza významný nadregionálny biokoridor, ktorý spája 
nadregionálne biocentrá Poľana-Rohy-Lomné-Dolina Litavy. SV časťou okresu prechádzajú aj ďalšie 
nadregionálne biokoridory, ktoré prechádzajú biocentrom Poľany. Podľa Návrhu Regionálneho územného 
systému ekologickej stability okresu Zvolen  [3] sa v území katastra obce Hriňová nachádzajú nasledovné prvky: 
Nadregionálne biocentrum (nRBc) Poľana reprezentuje komplex pôvodných podhorských a horských lesných 
a nelesných západokarpatských ekosystémov s koncentráciou mnohých vzácnych, ohrozených, chránených, 
endemických ale aj reliktných druhov flóry a fauny.  
Regionálne biocentrum (RBc) Podpoľanie územie je lokalizované  na kontakte s nadregionálnym biocentrom 
Poľany so zachovalými biocenózami a ekotónovými spoločenstvami s vysokou diverzitou ornitocenóz 
a nelesných fytocenóz predovšetkým trvalých trávnych porastov.   
Regionálne biocentrum (RBc) Slatina, ktoré tvorí tok Slatiny v dĺžke asi 7 km so zachovalou pôvodnou 
brehovou vegetáciou 80 až 100 ročných jedincov jelší a vŕb v nadväznosti s aluviálnymi kostnými lúkami, 
s bohatou mokraďnou vegetáciou a faunou a subxerofilnými dubinami, dubo-hrabinami na kontaktných svahoch. 
Veľká diverzita fytocenóz vytvára neopakovateľné podmienky pre rozvoj pestrej škály azonálnych zoocenóz.  
Regionálny biokoridor (RBk) vodný tok Slatina tvorí vodný tok  so sprievodnou brehovou vegetáciou 
s priľahlou aluviálnou nivou. Biokoridor vytvára podmienky pre výskyt a migráciu vodných a mokraďných 
vtákov ako sú kačice, husi, čajky, kormorány, bociany, sláviky, penice a pod. ale aj pre rôzne druhy 
bezstavovcov, obojživelníkov, plazov a drobných cicavcov.  
Lokálne biokoridory Hukava, Biela voda a Sučí potok sú najzachovalejšie prítoky regionálneho biokoridoru 
Slatiny. Medzi interakčné prvky patria predovšetkým líniové prvky nelesnej drevinovej vegetácie a trvalých 
trávnych porastov ako aj zvyšky pôvodného lazníckeho osídlenia, ktoré je typické pre hodnotené územie.  
V Hriňovej sú prvky ÚSES zväčša viazané na lokality chránených území a lokality ochrany lesných zdrojov. 
 
Druhá časť hodnotenia pozitívnych javov bola zameraná na prírodné zdroje, ktoré predstavujú základnú bázu pre 
rozvoj hospodárskych aktivít. Ich ohraničené množstvo a kvalita vo vzťahu k ich využitiu človekom pôsobia ako 
limitujúci faktor rozvoja. Pri prekročení limitu využitia prírodných zdrojov však narastá riziko vzniku 
environmentálnych problémov spojených s degradáciou týchto zdrojov. Z dôvodu zachovania a racionálneho 
využívania prírodných zdrojov je nevyhnutné usmerniť ich ďalšie využívanie v súlade s ich kvantitatívnymi 
a kvalitatívnymi vlastnosťami.  
 
� Ochranné zóny vodných zdrojov 
Každá ochranná zóna má stanovený určitý režim hospodárenia, ktorý limituje alebo obmedzuje rozvoj viacerých 
hospodárskych aktivít. Ide predovšetkým o aktivity, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitatívne 
a kvantitatívne vlastnosti vodných zdrojov. 
V Hriňovej z hľadiska ochrany vodných zdrojov najvyššie množstvo limitov vychádza z lokalizácie PHO 
vodných zdrojov situovaných v severnej a severovýchodnej časti katastrálneho územia. Ide o   
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Chránenú vodohospodársku oblasť horného toku Ipľa, Rimavice a Slatiny. V CHVO platí zákaz vykonávania 
činností ohrozujúcich kvalitu povrchových a podzemných vôd.  

Ochranné pásmo vodného zdroja Hriňová – pásmo hygienickej ochrany 2. stupňa. Vodárenská nádrž Hriňová 
je umelo vybudovaná nádrž na hornom toku rieky Slatina. Voda sa využíva na zásobovanie pitnou vodou 
okolitých regiónov. Je zdrojom pitnej vody  pre skupinový vodovod Hriňová – Lučenec – Fiľakovo. 

Povodie vodárenského toku – Slatina. Podľa Vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z. vodný tok  Slatina s číslom 
hydrologického poradia 4-23-03-001 je vodárenským vodným tokom záujmového územia a to v úseku 48,00 – 
53,20 km, vtoku do VN Hriňová.  
 
� Pôdne zdroje – chránené kategórie pôd 
Sú vyhlásené s cieľom racionálneho využívania a ochrany pôdneho fondu pred záberom najkvalitnejších pôd na 
nepoľnohospodárske aktivity. Obec Hriňová patrí medzi krajinu podhorských pahorkatín s ilimerizovanými 
pôdami s chladnou zimou, kde výmera poľnohospodárskej pôdy pre poľnohospodárske využitie je veľmi nízka 
[2]. Vďaka terénnym podmienkam, ktoré nedovoľujú využitie veľkých poľnohospodárskych mechanizmov si 
však zachovala pôvodný systém obhospodarovania ako aj pôvodné vlastnícke vzťahy. Ide o tradičnú lúčno-
pasienkovú krajinu s rozptýleným osídlením. Poľnohospodárska pôda je lokalizovaná v JZ a J časti k.ú. Je to 
pôda s nízkou až strednou bonitou, s nízkym obsahom humusu [1]. Z pôdnych subtypov sú v území zastúpené: 
kambizeme podzolové (veľká časť V časti k.ú.), andozeme modálne kyslé, kambizeme andozemé a kambizeme 
modálne kyslé (SZ časť k.ú.) a fluvizeme glejové (JZ časť k.ú.) [4]. Zrnitosť pôd  je hlinto-pieščitá,, pieščito-
hlinitá až hlinitá. Pôdu v záujmovom území obhospodarujú Poľnohospodárske družstvo a súkromne hospodáriaci 
roľníci. 
 
� Chránené územia lesných zdrojov 
Zaradenie lesov do kategórie lesov ochranných a lesov osobitného určenia výrazne determinuje ich hospodárske 
využitie, ktoré je prioritne prispôsobené ochrannej funkcii. Limitované sú všetky aktivity, ktoré by tieto funkcie 
znižovali. V Hriňovej sú kategórie lesov ochranných a lesov osobitného určenia koncentrované v severnej časti 
katastrálneho územia. Ide o lesné ekosystémy viazané na CHKO Poľanu , plochy chránených území v 4. a 5. 
stupni ochrany a PHO vodných zdrojov. Plošne menej rozsiahle sú lesy ochranné, ktoré sú situované v SZ časti 
k.ú predovšetkým v rámci maloplošne chránených území NPR Zadná Poľana a NPR Vodopád Bystrého potoka. 
Plošne rozsiahlejšie sú zastúpené lesy osobitného určenia, ktoré plnia v území vodoochrannú funkciu. Sú to lesy 
v ochrannom pásme I. stupňa vodného zdroja – vodnej nádrže Hriňová. Porasty v tomto území majú zabrániť 
povrchovému odtoku a splachom organických materiálov a znečisťujúcich látok do toku a nádrže a chrániť pred 
znečistením aj zdroje podzemných vôd. V biosférickej rezervácii CHKO Poľana boli lesy vyhlásené za lesy 
osobitného určenia z dôvodu plnenia funkcie ochrany prírody.  
 
ZÁVER 
 
Stratégia ochrany a manažmentových opatrení vo výskume historických štruktúr v poľnohospodárskej krajine 
predstavuje základný nástroj usmerňujúci územný rozvoj regiónu v čo najväčšom súlade s jeho prírodnými 
podmienkami. Krajinnoekologické regulatívy v rátane regulatív vyplývajúcich z hodnotenia pozitívnych javov 
zabezpečia vyhovujúcu ekologickú stabilitu priestorovej štruktúry územiu, ochranu a racionálne využívanie 
prírody a prírodných zdrojov, tvorbu a ochranu územného systému ekologickej stability a životného prostredia. 
Ich rešpektovanie prispeje aj k záchrane a zachovaniu historických štruktúr v poľnohospodárskej krajine a 
k zvýšeniu biodiverzity ktorú existencia týchto štruktúr ovplyvňuje.  
 
Príspevok vznikol ako výstup vedeckého projektu 2/0114/10 „Stanovenie účelových vlastností krajiny ako 
podklad pre krajinnoekologický výskum“ v rámci Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV. 
 
LITERATÚERA 
[1] BIELEK, P.,  2002: Obsah humusu v poľnohospodárskych pôdach. Mapa 1:1 000 000. In: Atlas krajiny, 
2002, MŽP SR Bratislava a SAŽP Banská Bystrica, ISBN 80-88833-27-2, s. 105  
[2] PETRÍK, R. a kol., 1995: RÚSES okresu Zvolen, SAŽP, Banská Bystrica, 1995, 182 s.  
[3] RUŽIČKA, M., MIKLÓS, L., 1982: Landscape-ecological planning (LANDEP) in the process of theritorial 
planning. Ekológia (ČSSR), 1,3, s. 297-312 



   

 

180 
 

[4] ŠÁLY, R., ŠURINA, B., 2002: Pôdy. Mapy 1:500 000. In: Atlas krajiny, 2002, MŽP SR Bratislava a SAŽP 
Banská Bystrica, ISBN 80-88833-27-2, s.106  
[5] www.sopsr.sk 
 
ADRESA AUTORA: 
Milena MOYZEOVÁ, RNDr., PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, P.O.BOX. 254, 814 99 
Bratislava, e-mail: milena.moyzeova @savba.sk 



   

 

181 
 

 
RIZIKÁ SÚVISIACE S EXPOZÍCIOU AZBESTOM 
 
MARIANA MUŽÍKOVÁ - IVETA MARKOVÁ  
 
ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO THE ASBESTOS 
 
 
ABSTRAKT  
Článok sa zaoberá hodnotením azbestu ako chemického a karcinogénného faktora nachádzajúceho sa v 
pracovnom prostredí. Novelizácia právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
zakazuje práce a činnosti spojené s uvedeným materiálom k 1. 1. 2005 (Vyhláška MH SR č.67/2002 Z.z. v 
zozname vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie 
je obmedzené alebo zakázané uvádza, že používanie výrobkov obsahujúcich azbest sa končí 31.12.2004.). 
Napriek danej skutočnosti naďalej existujú pracoviská alebo prostredie, kde môžeme dôjsť do kontaktu s 
azbestom. Azbest ako karcinogenná látka ma veľmi nepriaznivé účinky na ľudský organizmus. V závere článku 
sú poukázané skutočnosti negatívneho dopadu pôsobenia azbestu na ľudský organizmus a spôsoby súčasného 
riešenia pracovných a zdravotných opatrení pri práci s azbestom. 
Kľúčové slová: azbest, riziko 
 
ABSTRACT  
Paper deals with evaluation of asbestos as chemical and carcinogen factor, which is concerning to work 
environment. Law novels in field of safety and health work protection stop Works and activities with asbestos to 
1. 1. 2005 (Public notice MH SR 67/2002 in register chosen chemical substances and chosen chemical products, 
which introducing and using are delimited or stopped 31.12.2004). For all that places of work or environments 
exist, where we can contact with asbestos. Asbestos as carcinogen has very negative incidence on human body. 
In conclusion paper are shoved actualities of action asbestos on human body. 
Key words: asbestos, risk 
 
INTRODUCTION 
The asbestos is a name for a group of fibrous minerals which naturally occur in earth crust. From mineralogical 
point of view it belongs to silicate crystals with two basic different forms: serprentine and amphibole211. 
Chrysotile, (white asbestos, Picture 1a) as the only one from the serpentine group, is most commonly utilized in 
the industry. Crocidolite (blue asbestos, Picture 1b), amosite (brown asbestos, Picture 1c), anthophillite, 
tremolite, and actinolite are the main members of the serpentine group 212 . 

   
a) b)    c) 
Picture 1 Examples of mineral fibers of asbestos under electron microscopy. 
a) Chryzotil (white asbestos) CAS: 12001-29-5 213 
b) Krocidolit (blue asbestos) CAS: 12001-28-4 214, 
c) Amozit (brown asbestos) CAS: 12172-73-5 4 
 

                                                           
211 Hurbánková, M.: Azbestová expozícia - minulosť  súčasnosť. 
 http://www.sazp.sk/slovak/periodika/enviromagazin/enviro1_3/azbest22.html  [ cit.: 2005-27-8] 
212 Nariadenie vlády 356/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pri práci s karcinogénnymi a 
mutagénnymi faktormi. 

213 http://www.omnipure.cz/?azbest,19  [cit.: 2012-01-09] 
214 Marková, I. – Mužíková, M.: Pracovné a zdravotné riziká súvisiace s expozíciou azbestom. In: IX: 
medzinárodná vedecká konferencia „Ochrana obyvatel 2010“. SPBI Ostrava, 3.-4.1.2010,  s. 250- 261. ISBN 
978-80-7385-080-7, ISSN 1803-7372. 
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In the past, in Slovakia, the chrysolite was mined in quarry Dobšiná. Asbestos was processed in Ferenit Nitra. 
Currently mining and processing of the asbestos is prohibited in the Slovakia.  
Properties of the asbestos are a result of their fibrous character. In general, asbestos minerals are not evaporable 
and are chemically stable. They have high toughness in traction, flexibility, high thermal insulation, and flame 
resistance2. They have ability to create freely volant submicroscopic particles which are called respirable 
fraction. 
 
From the view of health protection the most important is respirable fraction defined by thickness and length of 
the fiber. Thickness of the fiber must be smaller than 3 µm, length of the fiber higher than 5 µm and their mutual 
proportion must be equal or higher than 3:1. Long-term studies of the International Agency for Research on 
Cancer (IARC) and World Health Organization (WHO) have proved carcinogenic features of the asbestos fibers. 
Therefore all types of the asbestos regardless the difference of their chemical composition were classed in the 
category 1, i.e. proved carcinogen for the people (Government Regulation No. 356/2006 Coll.2). 
 
In spite of the abovementioned facts there are still places where it is possible to encounter the asbestos. It can be 
found in many high-rise buildings, schools, gyms, offices, and buildings designed for public use which were 
built between 1970 and 1990. These materials are often in bad condition and the asbestos fibers are being 
released in to the environment. Contamination of the environment and exposure of the employees often occur 
during demolition work, construction work, reconstruction, and unprofessional demounting. Based on the 
previous facts, Government Regulation No. 356/2006 Coll. was prepared in order to set limits of occurrence of 
the respirable fractions (volant submicroscopic particles of the asbestos), as well as methods and procedures for 
handling with the asbestos. Special attention is devoted to health supervision of the employees who are exposed 
to effects of the asbestos.  
 
RISKS OF THE EFFECT OF THE ASBESTOS.  
The risks related to the asbestos have been gradually monitored since beginning of the past century. The 
experiments and results of the studies show latent period between the asbestos exposure and occurrence of the 
disease, i.e. 20 to 40 years.  
There is no known safe level of the asbestos exposure (harmless level of breathing in the asbestos fibers is not 
stated). The more is person exposed to the asbestos, the higher is the risk of the diseases related to the asbestos 
occurrence.  
Professional exposure is crucial for occurrence of the diseases related to the asbestos. Secondary professional, 
paraprofessional, and unprofessional risks and other prospective risk factors can not be ignored. These risk 
factors in combination with the asbestos have multiplicative impacts on the human body.  
 
Bonnefoy215 presents professional, secondary professional, paraprofessional, and unprofessional risk and 
potential risk factors related to the asbestos exposure via examples, as follows1: 
→→→→ Mining of the rocks, which include asbestos, in deep and opencast mines.   
→→→→ Transportation and grinding of the asbestos.  
→→→→ Industrial processing of the asbestos fibers.  
→→→→ Production of the asbestos concrete textile fabrics, safety clothing for firemen and workers in metallurgical 

premises.   
→→→→ Production of the roofing materials.  
→→→→ Production of water and waste pipes, facing panels.  
→→→→ Production of spray asbestos mortar.  
→→→→ Production of brake and cluth covering, isolation panels, sealing devices, fire-stopping panels.  
→→→→ Production of the cigarette filters by adding asbestos fibers (example of untypical usage is potentiation of 

carcinogenic effect)  
→→→→ Construction of the ships.  
→→→→ Installation work.  
→→→→ Demolition work where materials containing asbestos occur. (maintenance staff, repairmen, plumbers, 

electricians, and other professionals are endangered).  
→→→→ Cabins for drivers of lorries and trucks. 

                                                           
215 Bonnefoy X. 2000 (preložil Miroslav Machata,).: Azbest a zdravie. Štátny zdravotný ústav  SR v rámci 

programu NEHAP 2000. 28 s. ISBN 80-88743-45-1, 
www.bozpinfo.cz/win/clanky/chemicke_latky/azbest_rijen031106.html   [cit.: 2011-05-04] 
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→→→→ Production of the cleaners which contain asbestos.  
→→→→ Production of the dyestuffs which contain asbestos.  
 
There are still occupations with present risk of the asbestos exposure, for example216:   
♦ Plumbers. 
♦ Heating technicians. 
♦ Electricians. 
♦ Carpenters.  
♦ Carpet layers and other floor materials.  
♦ Workshops assemblers.  
♦ Maintenance staff including contracting staff and guard-duty. Layers.  
♦ Cleaning and tidying-up staff.  
♦ Other occupations which need to gain access to the holes in the roof and places under the panels or other 

“hidden places.”  
 
Based on the facts it is possible to define examples of secondary professional exposure and paraprofessional 
risk1: 
� Leak of the processed asbestos to atmosphere, i.e. risk for the inhabitants living nearby the factory.  
� Office staff in the asbestos factories that are in contact with workers or their relatives exposed to the 

asbestos.  
� Washing the clothes and garments for relatives of people exposed to the asbestos.  
 
Potential risk factors of asbestos influence1: 
� Environment (polycyclic hydrocarbon, exhaust fumes)  
� Risk factors arising out of work environment, i.e. work in the environment with risk of exposure to 
carcinogens.   
� Smoking.  
 
In connection with smoking, facts from the literature and clinical practice have confirmed that heavy smoker 
without professional risk of the asbestos exposure compared to non-smoker has 20 to 25 times higher probability 
of bronchioloalveolar cancer occurrence. In a case when heavy smoker works in the environment with risk of the 
asbestos exposure probability is 50 to 90 higher than for a non-smoker who is not in a contact with the asbestos. 
Therefore smoking has been categorized as a contraindication for work with risk of the asbestos exposure.  
Permissible limits of the fibers in 1 cm3of air have been stated for fibrous mineral dusts. The reason is that 
presence of the fibers and their concentration is decisive for the carcinogenic effects. Limit level for 
concentration of the asbestos fibers in work environment for chrysotile is 0,6/cm3 of air. The most pathogenic 
elements are 30-50 ηm long. (Government Regulation No. 356/2006 Coll.2). 
The asbestos is defined as a dangerous chemical. Due to safe manipulation the cover of the product must be 
marked as stipulated in Picture 2. 

 
Picture 2: Marks for covers of the asbestos pursuant to valid regulations. (Source: Handbook of the Dangerous 
Substances217. 
3. PROPER POCEDURE FOR IDENTIFICATION OF THE WORKPLACE WITH ASBESTOS 
OCCURRENCE.  

                                                           
216 Azbest v stavebníctve.http://osha.eu.int/publications/factsheets/51/fact51-sk.pdf [cit.: 2011-12-27] 
217 Bátová, Ľ. – Košík, Š.: Príručka nebezpečné látky. MVSR, Bratislava, 2007. 
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Pursuant to Section 10, Par. 7, Subpar. b) of the Act. No. 355/2007 Coll. 8 on Protection, Support, and 
Development of Public Health as amended; the requirements for Safety and Health Protection at Work for work 
with the asbestos have been modified 218. Legal person and natural person conducting business are obliged to file 
Application for Issuance of Permission for Removal of the Asbestos Materials which must include the 
following219: 
a) Company name, legal form of the business, registered office in the case of a legal person or name, surname, 
and permanent address in the case of a natural person.  
b) Certificate of authorization to conduct business and company identification number if appropriated.  
c) Name, surname, and permanent address of the person responsible for the operation (manager) together with 
the information about his/her education.  
d) Documentation with description of the business activities or technologies for the asbestos waste removal 
which must include information about technical equipment.  
 
Conditions related to adjustment of the workplace for the asbestos removal9: 
I. During removal of the asbestos materials from the constructions without connection with inner premises 
designated for people’s utilization and in which from the technical point of view it is not possible to create 
controlled zone with vacuum system:  

• Industrial vacuum dust cleaner with filter with minimal 99,99 % interception of the fibers (photo 
documentation must be attached).  

• High-pressure airless spraying device for application of the materials (fixtures) used for reconstruction 
work of the materials with high content of the asbestos 

• Name and composition of the material for fixing residual fibers in objects with Certificate of 
Compliance Proof (safety data card must be attached).  

• Name and composition of the fixture for stabilization of the asbestos waste (safety data card must be 
attached).  

• Name and composition of the material for fixation and encapsulation of the materials which include the 
asbestos when these materials are left in the construction with Certificate of Compliance Proof (safety 
data card must be attached).  

 
II. During removal of the asbestos materials in the interiors of the buildings with utilization of the vacuum 
system including assurance of the covering of the building facades used for people’s utilization 9:    

→→→→ Exhaust device with electric driver and HEPA filter with minimal 99,99 % interception and preliminary 
filter, with performance providing minimal 5 times exchange of the air in the controlling zone during 
continual underpressure from 20 to 50 Pa during construction work. Furthermore minimum 10 Pa during 
breaks not longer than one hour (photo documentation must be attached).   

→→→→ Device for continual measuring and record of underpressure in the controlled zone during the whole time 
of its existence. (photo documentation must be attached).  

→→→→ Technical device for vacuum-tight separation of the work space (controlled zone) by using materials 
resistant to suction power of underpressure till 50 Pa with holes for fresh air inlet which are automatically 
closed after pressure adjustment 

→→→→ Optical or sound signalizator of the pressure decrease under 20 Pa.  

→→→→ Three-chamber system of inlet and outlet from the controlled zone with regulated inlet and outlet in the 
last chamber outwards from the controlled zone (with door opening limiter and light signalization).  

→→→→ Industrial vacuum cleaner with filter with minimal 99,99% interception of dust elements (photo 
documentation must be attached).   

→→→→ High-pressure airless spraying device for application of the fixtures used for reconstruction work on 
materials with the asbestos content.  

→→→→ Name and content of the fixture for residual fibers in objects with Certificate of Compliance Proof (safety 
data card must be attached).   

→→→→ Name and composition of the fixture for stabilization of the asbestos waste (safety data card must be 
attached).  

                                                           
218 Zákon 355/2007 Z.z  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
219 http://www.uvzsr.sk/ [cit.: 2011-11-22] 
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→→→→ Name and composition of the material for fixation and encapsulation of the materials which include the 
asbestos when these materials are left in the construction with Certificate of Compliance Proof (safety 
data card must be attached).  

 
e) Other documents necessary for issuance of the permission9:   

� List of the employees with their names, surnames, and profession.  
� Certificate of professional preparation of the employees issued by a legal or natural person competent 

for training and education (Section 4, Par. 1, Subpar. i) of Act No. 95/2000 Coll. on Inspection of the 
Work or Section 6, Par. 1, Subpar. d) of Act No. 125/2006 Coll. on Inspection of the Work) within 
Section 9, Par. 2 of the Government Regulation No. 253/2006 Coll. on Protection of the Employees 
Against Risks Related to the Asbestos Exposure at Work.  

� Certificate of Health Competence of the Employees pursuant to Section 11 of the Government 
Regulation No. 253/2006 Coll. on Protection of the Employees against Risks Related to the Asbestos 
Exposure at Work.  

� Certificate of Professional Competence for activities pursuant to Section 9, Par.4, Subpar. a) and d) of 
Act No. 126/2006 Coll. on Public Health Care as amended related to the asbestos (measuring, 
evaluation, and off-take of the samples).   

� Certificate of the way of the asbestos waste liquidation on the hazardous waste dump.  
  
The Public Health Authority of the Slovak Republic warns9 that usage of declared technical equipment must be 
part of a work plan which is necessary to submit prior to beginning of the work to competent Regional Public 
Health Authority and it will be controlled within the framework of the state health surveillance.   
 
In the Slovak Republic, due to the above mentioned reasons, private companies which deal with the asbestos 
have been established. When it is found in the work place it is possible to contact these private companies which 
meet the requirements for work with the asbestos.  
 
4. HEALTH RISKS RELATED TO THE ASBESTOS EXPOSURE.  
Acute effects (immediate/strong) of the asbestos on the human body are not known. Chronic effects (long-term) 
and long-run asbestos exposure are significant.  
Tumor and non tumor disease may occur due to long-run asbestos exposure.  
Effect of the asbestos on the human body is related to inhalation of the asbestos fibers.  
Inhalation is connected with three major health disorders:  

� Non tumor diseases as asbestosis of the lungs, pleural hyalinosis. 
� Lung cancer. 
� Mesothelioma. 

Asbestosis (creation of deposits of inorganic asbestos dust in lung tissue) is a result of inhalation of the asbestos 
fibers in the extent of respiratory fraction which are stored in lungs and cause scars in lungs parenchyma and 
pleural coarsening. Pulmonary fibrosis causes damage of pulmonary functions and may cause death.   
It occurs in workers who are in the long term exposed to high concentrations of the asbestos dust. Strong clinical 
symptoms often occur 20 years after beginning of the exposure. However, the symptoms may occur after three 
years after beginning of a serious exposure. 
 
Pleural hyalinosis means deposition and creation of beds of hyaline, i.e. glassy substance in the pleura together 
with accumulation of the calcium salts. 
 
Lung cancer. 
The first cases when people working with the asbestos suffered from lung cancer were described in 1930 and 
causal relation between the asbestos and the disease was confirmed in the middle of the fifties in the last century.  
Average time between the first exposition to the asbestos fibers and lung cancer occurrence is 20 to 40 years. 
Smokers exposed to the asbestos are in a much higher risk of lung cancer occurrence than non-smokers exposed 
to this injurant.  
The asbestos and chemicals present in the tobacco smoke have synergic effects which are far more serious than 
isolated exposition to the asbestos dust and tobacco smoke.  
 
Mesothelioma. 
It is a cancer of protective linings of lungs and thorax (pleura) or abdomen (peritoneum). Most of the 
mesotheliomas caused by the asbestos occurence in the pleura. This form of fatal cancer usually occurs 30 to 50 
years after beginning of the exposure.  
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It occurs in people who are professionally exposed to the asbestos. Increased occurrence has been observed on 
unprofessional level in people who live in common household with workers exposed to the asbestos or in people 
living near sources of the asbestos dust, i.e. in shipyards or factories producing asbestos isolation materials.  
According to Reichrtová220 mesothelioma is a rare malignancy. Other locations of the cancer (stomach, 
intestines, kidneys, larynx, and pharynx) after the asbestos exposition are with regard to the latest epidemiologic 
studies dubious 10 .  
 
5. HEALTH SURVEILLANCE. 
Pursuant to Section 11 of the Government Regulation No. 253/2006 Coll.221 employer must provide for his 
employees, who have been in contact with the asbestos, health surveillance.  
Employer provides adequate health surveillance for the employees before starting work with the asbestos dust 
exposure or exposure of materials containing asbestos if, based on Section 2 of the Government Regulation No. 
235/2006 Coll., health risk has been detected11. 
Preventive medical check-ups are an integral part of health surveillance (Part 1, Section 11, of the Government 
Regulation No. 235/2006 Coll.. 
Prior to beginning of the work with exposition to the asbestos dust or materials containing asbestos employer is 
obliged to provide every employee with preventive medical check-up which must contain all tests stipulated in 
the Attachment No. 2 (Part 2, Section 11 of the Government Regulation No. 235/2006 Coll. ). 
 

Table 1 - CONTENTS OF THE PREVENTIVE MEDICAL CHECK-UP. (Attachment No. 2 of the 
Government Regulation No. 235/2006 Coll. ). 

Basic procedures  Additional procedures 
Preventive medical check-up is performed in 
compliance with up-to-date information from the 
occupational medicine.  

Doctor performing medical surveillance decides about 
further examinations, as follows:  

a) Personal interview.  
b) Medical and work anamnesis.  
c) Overall clinical examination with special 
concentration on the thorax and lungs.  
d) Tests of the lungs functions (capacity of inhalation 
and exhalation and their proportions).  

a) Cytologic examination of the lungs.  
b) X-ray of the thorax, eventually tomodensitometry.  
c) Eventually other examinations according to the up-
to-date information from the occupational medicine.  

 

If exposure to the asbestos dust or materials containing asbestos continues and employee performs an activity 
representing a risk of exposure to the asbestos fibers employer is obliged to provide the employee with 
preventive medical check-up every three years unless The Authority of Public Health decides otherwise. (Part 3, 
Section 11 of the Government Regulation No. 235/2006 Coll.). 
The results of the examination from preventive medical check-up and result of assessment of medical 
competence are deposited for 40 years after finishing work in the risk of exposure to the asbestos dust or 
materials containing the asbestos (Part 4, Section 11 of the Government Regulation No. 235/2006 Coll.). 
Based on the result of examination of the preventive medical check-up, doctor performing medical surveillance 
can recommend the employer to undertake individual protection measures or preventive measures and, if 
necessary, eliminate employee from all activities with risk of exposure to the asbestos dust or materials 
containing asbestos (Part 4, Section 11 of the Government Regulation No. 235/2006 Coll.). 
 
6. CONCLUSION 
The European Union1 banned utilization of all kinds of the asbestos fibers in member states at latest from the day 
of 1st January 2005 (Directive 1999/77 EC). This prohibition includes utilization of the chrysotile in asbestos 
cement and friction materials, as well as in binders and sealings. The Scientific Council of the European 
Commission has decided that most of the alternatives for chrysotile (cellulose fibers, polyvinyl and aramid 
fibers) currently represent lower risk of the lung cancer and pneumoconiase than chrysotile. Asbestos 
membranes, used for electrolytic production of chlorine in some factories, are the only exception from the 
prohibition. In this case there is no technical alternative for chrysotile with elimination of the risk (risk of 
explosion). On the other side health risk from this utilization of the chrysotile is very low because it is used in a 
closed system directly on the spot. These membranes are not freely salable.  

                                                           
220 Reichrtova, E. 1997: Asbestos in Buildings and Environment. Zivot. Prostr., Vol. 31, No. 3, 1997. 
221 Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z.z. o o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 
azbestom pri práci 
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In a case when the asbestos is present at the workplace employer is obliged to provide regular measuring of the 
asbestos in the atmosphere of the workplace via reference or other method which provides same results (Act No. 
355/2007 Coll.8). 
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UDRŽATEĽNÁ VÝSTAVBA BUDOV A ICH CERTIFIKÁCIA 
 
ANDREA NEUPAUEROVÁ – EVA ODLEROVÁ  
 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THEIR CERTIFICATION   
 
 
ABSTRAKT  
Trvalo udržateľný prístup (Holistické plánovanie) je pri plánovaní zameraný na zohľadnenie všetkých faktorov 
územného plánovania s ohľadom na životné prostredie. Medzi tieto faktory napríklad patrí: zapájanie 
a prerokovanie s dotknutými aktérmi, plánovači, finančne efektívne riešenia, trvácnosť budov, bezpečnosť, 
prístupnosť, flexibilita, celkový dojem, trvalá udržateľnosť, výber vhodnej lokality, použité stavebné materiály 
pri realizácii. Príspevok prezentuje požiadavky pre návrh trvalo udržateľných budov s využitím zdrojov a energie 
počas životného cyklu budov, priority Európskej komisie pre oblasť stavebných postupov pri výstavbe budov 
a prehľad najznámejších certifikačných systémov trvalej udržateľnosti budov. 
Kľúčové slová: trvalo udržateľná výstavba, certifikačné systémy 
 
ABSTRACT  
Sustainable approach (Holistic planning) which tries to integrate a lot of different factors into the planning 
of urban and environmental areas. The importance is drawn on all affecting factors like: all involved parties and 
their needs, the expertise of the designers, cost effectiveness over the entire life-cycle of the building, security, 
accessibility, flexibility, aesthetic and sustainability, the location of the property and used building materials. 
The paper deals with requirements for sustainable development design at utilized of  sources and energy during 
life-cycle of the building, European Community priorities for field of building processes at building-up and 
survey of the best known certification systems of building sustainability.   
Key words: sustainable development, certification systems  
 
 
ÚVOD 
 
Súčasná stratégia vývoja výstavby je v súlade so životným prostredím a orientuje sa na tri základné oblasti 
 – budovy, materiály, z ktorých sú budovy zhotovené a používané certifikačné nástroje pre hodnotenie prínosu 
týchto budov. Nakoľko stavebné materiály výrazne ovplyvňujú výslednú kvalitu budov, je pri návrhu trvalo 
udržateľných budov dôležité uvažovať kritériá trvalo udržateľnej výstavby so zohľadnením váh ich významnosti 
a to v priebehu všetkých fáz životného cyklu budov. Trvalá udržateľnosť materiálov sa hodnotí pomocou 
analýzy životného cyklu výrobku (LCA). Získané výsledky majú pri vývoji všestranné využitie, keďže možno 
vyvíjať nové výrobky a zlepšovať vlastnosti už existujúcich, porovnávať rôzne produkty a vyberať si taký, ktorý 
má počas celého životného cyklu najmenší negatívny vplyv na životné prostredie, čo si zároveň vyžaduje aj 
detekciu emisií rizikových látok zo stavebných materiálov a výrobkov [1]. Podrobný opis vplyvu výrobku 
na životné prostredie sa nachádza v Environmentálnom vyhlásení o produkte (EPD). Vychádza z LCA a ide 
o dobrovoľný certifikačný systém [2]. Základný dokument, ktorý obsahuje rámcové východiská a definuje 
požiadavky a prístupy k zabezpečeniu Trvalo udržateľného rozvoja (TUR) predstavuje AGENDA 21.  
Pre stavebníctvo je tento základný dokument rozpracovaný v dokumente „Agenda 21 pre Trvalo udržateľnú 
výstavbu“, ktorý ju definuje ako: „tvorbu zdravého vystavaného prostredia a zodpovedné hospodárenie s ním, 
založenú na zásadách efektívneho využívania zdrojov a na ekologických princípoch“ [3]. Splnením technických 
parametrov je možné napĺňať aspekty: 

� environmentálne (trvanlivé konštrukcie viažu materiál počas dlhšej doby životnosti, a teda nezaťažujú 
životné prostredie skládkami z likvidácie budov), 

� možnosť zmenšiť prierezy umožňuje znížiť spotrebu betónu a teda aj spotrebu prírodných surovín, 
� ekonomické (trvanlivé a dlhodobo spoľahlivé materiály znižujú náklady na údržbu, rekonštrukciu 

a modernizáciu budov),  
� socio-kultúrne (splnenie požiadaviek obyvateľstva na kvalitu a spoľahlivosť konštrukcie) [3]. 

Nakoľko budovy počas svojej životnosti produkujú veľké množstvá oxidu uhličitého, znížiť objem ich emisií je 
možné využitím udržateľných stavebných metód a energeticky úspornej renovácie. Tzv. zelená certifikácia 
budov môže významne prispieť k zvýšeniu udržateľnosti v sektore nehnuteľností, avšak v súčasnej dobe ešte 
neexistujú záväzné celosvetové normy a špecifikácie pre udržateľné budovy a preto sa certifikácia riadi rôznymi 
pravidlami. V príspevku sú prezentované požiadavky pre návrh trvalo udržateľných budov s využitím zdrojov 
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a energie počas životného cyklu budov, priority Európskej komisie pre oblasť stavebných postupov pri 
rekonštrukcii a výstavbe budov a prehľad najznámejších certifikačných systémov trvalej udržateľnosti.    
 
1   VYUŽÍVANIE ZDROJOV A ENERGIE POČAS ŽIVOTNÉHO CYKLU BUDOV 
 
Významné zlepšenia v oblasti využívania zdrojov a energie počas životného cyklu (so skvalitnenými 
udržateľnými materiálmi, s vyššou mierou recyklácie odpadu a so zdokonaleným dizajnom) prispejú 
ku konkurencieschopnosti odvetvia stavebníctva a k rozvoju stavebného fondu efektívne využívajúceho zdroje. 
Vyžaduje si to aktívne zapojenie celého hodnotového reťazca v odvetví stavebníctva. Cieľom je investovať 
do stavebných metód a postupov efektívne využívajúcich zdroje a vykonávať príslušné odborné školenia. Lepšia 
výstavba a užívanie budov ovplyvnia v Európskej únii 42 % našej konečnej spotreby energie, približne 35 % 
emisií skleníkových plynov a viac ako 50 % všetkých vyťažených surovín.  
Súčasné politiky na podporu energetickej účinnosti a využívania obnoviteľnej energie v budovách je potrebné 
posilniť a doplniť politikami zameranými na efektívne využívanie zdrojov, ktoré zohľadňujú širšie spektrum 
vplyvu na životné prostredie v rámci životného cyklu budov a infraštruktúry. Náklady na budovy počas ich 
životného cyklu by sa mali zohľadňovať vo väčšej miere, ako len počiatočné náklady vrátane stavebného 
a demolačného odpadu. Lepšie plánovanie infraštruktúry je nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie 
efektívneho využívania zdrojov v oblasti budov a mobility [4].  
Budovy sú zodpovedné za najväčší podiel celkovej spotreby energie v EÚ. Vďaka inováciám a technológiám 
môže stavebné odvetvie zlepšiť toto hodnotenie. Trvale udržateľný rozvoj je bežne definovaný ako „vývoj, ktorý 
spĺňa požiadavky dneška, bez toho aby ohrozoval schopnosť budúcich generácií splniť svoje vlastné potreby“. 
Spája environmentálne, hospodárske a sociálne dôvody, často označované ako „tri piliere“ trvale udržateľného 
rozvoja. Na obr. 1 sú schématicky znázornené princípy TUR aplikované pre oblasť stavebnej výroby [3]. 
 

 
 

Obr. 1-   Princípy TUR pre oblasť stavebnej výroby 
 
Tzv. „tri piliere“ trvale udržateľných konštrukcií sa uvažujú pri posúdení integrovaných hodnotení vlastností 
budov. Spolu s environmentálnou stránkou sa posudzuje aj sociálna zodpovednosť (zdravie, pohodlie, 
bezpečnosť) a aspekty ekonomického rastu (dostupnosť, stabilná hodnota v čase).  
Zastavané prostredie je podstatné pre trvale udržateľnú spoločnosť, nakoľko konštrukcia, už podľa definície 
zahŕňa použitie prírodných zdrojov. Ak si uvedomíme túto skutočnosť už počas etapy výstavby, účinné riadenie 
spotreby energie počas životnosti budovy môže priniesť významné úspory energie a emisií CO2, ako aj udržanie 
kvality budovy, bezpečnosť a pohodlie jej užívateľov [5]. Cieľom trvale udržateľnej konštrukcie je „vytvorenie 
a zodpovedné riadenie, zdravým spôsobom vybudovaného prostredia založeného na účinnosti zdrojov 
a ekologických princípoch“.  
 
2   PRIORITY EÚ PRE OBLASŤ STAVEBNÝCH POSTUPOV PRI VÝSTAVBE BUDOV 

VYCHÁDZAJÚCICH ZO ŽIVOTNÉHO CYKLU 
 
Európska komisia (EK) si za hlavné priority stanovila trvalo udržateľné konštrukcie. Spolu s členskými štátmi 
posúdi, ako podporiť plány investícií do zručností, režimy školenia a šírenie osvedčených postupov efektívneho 
využívania zdrojov v priemysle. Prijme opatrenia využívajúce v prípade potreby „test MSP“ s cieľom stimulovať 
dopyt a uplatňovanie stavebných postupov založených na efektívnom využívaní zdrojov prostredníctvom 
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nákladov na životný cyklus a primeraných dohôd o financovaní, s cieľom rozšíriť pôsobnosť eurokódov na 
stanovenie kritérií súvisiacich s udržateľnosťou. Ďalej si EK dala za cieľ vytvoriť stimuly na odmeňovanie 
budov s efektívnym využívaním zdrojov a s cieľom podporiť udržateľné využívanie dreva v stavebníctve 
(oznámenie o udržateľnej konkurencieschopnosti v odvetví stavebníctva, 2011; oznámenie o udržateľných 
budovách, 2013) a posúdi, ako čo najlepšie podporiť inovácie súkromného sektora v oblasti stavebníctva [4]. 
 
Priority Európskej komisie sú nasledovné: 
• do roku 2020 sa rekonštrukcia a výstavba budov a infraštruktúr bude vykonávať pri vysokej miere 

efektívneho využívania zdrojov, 
• vo veľkej miere sa bude využívať prístup vychádzajúci zo životného cyklu, 
• všetky nové budovy budú mať takmer nulovú spotrebu energie (Smernica 2010/31/EÚ) a vysokú mieru 

efektívneho využívania materiálov, 
• budú sa zavádzať politiky na rekonštrukciu existujúceho stavebného fondu (v súlade s článkom 9 smernice 

2010/31/EÚ), takže bude nákladovo efektívne zrenovovaný v miere 2 % ročne, 
• 70 % bezpečného stavebného a demolačného odpadu sa bude recyklovať (v súlade s článkom 11 smernice 

2008/98/ES). 
 
Zdravotné a environmentálne aspekty stavebných výrobkov vo väzbe predovšetkým na kvalitu vnútorného 
vzduchu v miestnosti sú na vrchole rebríčka hodnôt vo viacerých akčných programoch v Európskej únii. Tretia 
základná požiadavka “Smernice o stavebných výrobkoch“ (nahradená je „Nariadením o stavebných výrobkoch“, 
ktoré bude v celom rozsahu platiť od 1.7.2013) sa týka hygieny, zdravia a životného prostredia. Obsahuje emisie 
zo škodlivých zložiek a ich monitorovanie v miestach, kde je stavebný prvok použitý.  
Stavebná zložka Európskej komisie vypracovala mandát pre začatie harmonizácie noriem na meracie, skúšobné 
a posudzovacie procesy. Na tomto základe bude harmonizovaných toľko postupov, koľko je ich možné 
harmonizovať tak, aby boli vhodné pre výrobky a výrobkové skupiny používané v rovnakom životnom prostredí 
[5]. 
 
3  CERTIFIKÁCIA TRVALO UDRŽATEĽNÝCH BUDOV 
 
V súčasnosti existuje množstvo noriem, štandardov a certifikačných systémov, ktoré sa týkajú rôznych aspektov 
udržateľnosti vo výstavbe. Napríklad z medzinárodných noriem sú to ISO 21931 (udržateľnosť vo výstavbe)  
a ISO 14000 (environmentálny manažment). Medzi najznámejšie certifikačné systémy, ktoré dávajú budovám 
pečať udržateľnej výstavby patria: LEED (USA), BREEAM (Británia), HQE (Francúzsko), Green Star 
(Austrália a Nový Zéland), DGNB (Nemecko a Rakúsko). Najčastejšie používanými sytémami pre certifikáciu 
sú v našom regióne: LEED®, BREEAM, DGNB, SBToolCZ. Pomocou týchto certifikátov sa hodnotí celkový 
dopad stavby na životné prostredie, vrátane vhodného výberu stavebného pozemku, ekologickosť použitých 
stavebných materiálov, kvalita vnútorného prostredia,  atď. Na ich získanie je potrebné splniť celý rad prísnych 
požiadaviek, prípadne preukázať inováciu v oblasti.  
Certifikujú sa najmä novopostavené administratívne budovy, možné je však získať certifikát aj dodatočne pre 
priemyselné budovy, alebo bytové domy. Certifikát je dobrovoľný a svoju budovu investor certifikuje najmä 
z toho dôvodu, že certifikovaný objekt ma výhodu na konkurenčnom trhu a taktiež si dlhšie udržuje svoju 
hodnotu. Certifikácia nie je len otázkou prestíže, ale aj signálom, že investor ovláda súčasné trendy, zodpovedne 
pristupuje k životnému prostrediu, ale aj k ľuďom, ktorí sa zdržiavajú v takejto budove [6]. 
V našom regióne sa najviac uplatňuje certifikačný systém LEED® (Leadership in Energy and Environmental 
Design). Budova sa hodnotí systémom kreditov, pričom niektoré sú povinné, iné voliteľné. Za každý kredit je 
stanovený počet bodov a od počtu získaných bodov sa odvíja úroveň certifikátu. Certifikát sa vydáva  
v 4 úrovniach: LEED Certified (40 - 49 bodov), LEED Silver (50 - 59 bodov), LEED Gold (60 - 79 bodov) 
a LEED Platinum (80 a viac bodov). Systémom LEED je možné certifikovať novostavby, rekonštruované 
budovy, ale aj existujúce budovy, pri ktorých sa certifikát zameriava na údžbu a správu budovy 
a na správanie jej užívateľov. Osobitným systémom možno certifikovať aj školy, rodinné domy alebo celé 
mestské štvrte. 
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je najrozšírenejším 
certifikátom, uvádza sa vyše 200 000 certifikovaných budov. Možno ho použiť na všetky typy budov, ako  
aj na už existujúce stavby. Hodnotí oblasti: energia (19 %), voda (6 %), odpady (7,5 %), ochrana zdravia (15 %), 
manažment projektu (12 %), transport (8 %), materiály (12,5 %), znečistenie (10 %), využitie pozemku 
a ekológia (10 %) a inovácia (9 %). Táto metóda je projektantmi považovaná za vhodný nástroj pri návrhu 
environmentálne vhodných budov. BREEAM certifikáty sú vydávané v úrovniach: Pass (30 % - 45 %), Good 
(45 % - 55 %), Very Good (55 % - 70 %), Excellent (70 % - 85 %) a Outstanding (85 % a viac).  
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DGNB (Das Gütesiegel Nachhaltiges Bauen) je certifikát rozšírený najmä v nemecky hovoriacich 
krajinách. Vydáva sa pre úrovne: bronzový(50 % zhoda), strieborný (65 %) a zlatý certifikát(89 %) 
[6]. 
SBToolCZ certifikát bol vyvinutý v Českej republike, zatiaľ je spracovaný pre administratívne budovy 
a bytové stavby. Hodnotiaca stupnica SBToolCZ je 0 až 10, pričom 0 zodpovedá stavu zvyčajnému v 
regióne (štandard), 5 vysoko kvalitným budovám a 10 najlepším dostupným technológiám. Na obr. 2 
je znázornená hodnotiaca stupnica SBToolCZ certifikátu kvality budovy, pričom certifikát zodpovedá 
stupňom 0 až 4, bronzový certifikát stupňom 4 až 6, strieborný 6 až 8 a zlatý 8 až 10 [7]. 
 

 
 

Obr. 2 - SBToolCZ certifikát kvality budovy [7]. 
 

ZÁVER 
 
Vo svete sa stavebné spoločnosti, dodávatelia stavebných systémov, materiálov a produktov už prispôsobili 
aktuálnym trendom zameraným na udržateľnú výstavbu budov, nakoľko je už realitou, že verejné budovy musia 
spĺnať vysoké štandardy udržateľnosti. Certifikačné systémy sa používajú ako nástroje k posúdeniu trvalej 
udržateľnosti budovy a definujú normy pre zelené budovy a konkrétne pokyny pre developerov, investorov 
a používateľov [8]. Ak budova spĺňa kritériá trvalo udržateľnej konštrukcie, potom môže získať certifikát. 
V Európe zatiaľ jednotná norma neexistuje, takže vlastníci a správcovia nehnuteľností si môžu vybrať z rôznych 
certifikačných systémov.  
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HODNOTENIE A  MANAŽMENT ZDRAVOTNÝCH A   ENVIRONMENTÁLNYCH      
RIZÍK 
 
MILAN PIATRIK 
 
ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF HEALTH AND ENVIRONMENTAL RISKS 
 
 
ABSTRAKT 
Príspevok poskytuje základné informácie o identifikácii a hodnotení zdravotných a  environmentálnych rizík so 
zameraním na problematiku optimalizácie týchto rizík. Osobitná pozornosť sa venuje zásadám hodnotenia rizika 
chemických látok s nekarcinogénnymi účinkami. 
Kľúčové slová:riziko, zdravotné riziko, environmentálne riziko, expozícia, dávka, odozva  
 
ABSTRACT  
The paper presents basic information on the identification and evaluation of health and environmental risks, 
focusing on the issue of optimization of this risks. Extraordinary attention is given to the principles of risk 
assessment of chemicals with non-carcinogenic effects. 
Key words: risk, health risk, environmental risk, exposure, dose, response 

 
ÚVOD 

    
Každá činnosť spojená s chemickými látkami (výroba, doprava, použitie, zneškodňovanie, napr. skládkovanie, 
spaľovanie a iné) je zdrojom  rizík tak pre človeka (zdravotné riziká), ako aj pre životné prostredie 
(environmentálne riziká). [1] S rastúcim počtom týchto činností sa zvyšuje aj celkové riziko z nich vyplývajúce 
a môže sa stať neúnosným. Je teda potrebné prijať opatrenia, ktoré znížia riziká na prijateľnú úroveň. Štátna 
politika životného prostredia SR smeruje k vývoju prostriedkov a nástrojov vedúcim k týmto cieľom. Základom 
pre tvorbu takéhoto systému je nájdenie spoločensky prijateľnej miery environmentálnych  a zdravotných rizík. 
Dosiahnutie nulového rizika , t.j. absolútnej eliminácie daného rizikového faktora, nie je vždy potrebné, nakoľko 
náklady spojené s takýmto opatrením by dosahovali enormnej výšky. 
 
1   IDENTIFIKÁCIA A HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH A ENVIRONMENTÁLNYCH  RIZÍK 
Pod pojmom zdravotné riziko rozumieme pravdepodobnosť poškodenia ľudského zdravia účinkom expozície 
určitému rizikovému faktoru, napr. chemickej látke, fyzikálnemu faktoru a pod. Environmentálne  riziko potom 
znamená pravdepodobnosť poškodenia akéhokoľvek živočíšneho alebo rastlinného druhu, spoločenstva druhov 
na rôznych trofických úrovniach či definovaného ekosystému.  
Hodnotenie environmentálnych rizík vychádza z rovnakej filozofie a štruktúry totožnej s hodnotením 
zdravotných rizík. Súčasne je ale hodnotenie environmentálnych  rizík vzhľadom k zložitosti študovaného 
subjektu (ekosystém) oveľa komplikovanejšie. Zatiaľ čo metodika hodnotenia zdravotných rizík je detailne 
prepracovaná, metódy hodnotenia environmentálnych  rizík sú v súčasnej dobe v počiatkoch a dynamicky sa 
rozvíjajú. [2] 
Proces, ktorého cieľom je optimalizácia rizika sa volá hodnotenie a riadenie (manažment) rizík. Prvou časťou 
procesu, ktorá sa zaoberá identifikáciou a charakterizáciou, prípadne porovnaním rizík, prináša podklady 
potrebné pre druhú časť procesu, v ktorej sú prijímané opatrenia pre ich zníženie na únosnú mieru, resp. ich 
udržanie na únosnej miere. Zatiaľ čo prvú časť procesu – identifikáciu a hodnotenie rizík – je možné chápať ako 
činnosť výhradne vedeckú (multidisciplinárnu), riadenie (manažment) rizika vzhľadom k možným dopadom 
prijatých opatrení zahŕňa vedľa vedeckých disciplín (ekonómia, sociológia, psychológia) aj politický aspekt. 
Neoddeliteľnou súčasťou riadenia rizika je komunikácia rizík a vnímanie rizík. Pod pojmom komunikácia rizika 
(alebo komunikácia o riziku) sa rozumie intenzívny, nepretržitý a otvorený tok informácií o priebehu 
a výsledkoch hodnotenia a riadenia rizika medzi všetkými zložkami spoločnosti (exekutíva, produkčná sféra, 
záujmové skupiny, environmentálne  iniciatívy atď.), zatiaľ čo vnímanie (alebo prijímanie) rizika je názor týchto 
zložiek na ich výsledky. Práve tieto dve komponenty môžu významne ovplyvniť výsledky riadenia rizík. 
 
HODNOTENIE RIZIKA 
Termín riziko je často zle interpretovaný alebo používaný v nesprávnych súvislostiach. Stretávame sa napr. so 
zámenou termínov risk a hazard. Preto je vhodné definovať tieto pojmy. Nebezpečnosť (hazard) je vlastnosť 
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látky pôsobiť nepriaznivo na zdravie človeka. Je to vlastnosť danej látke (látku nie je možné tejto vlastnosti 
zbaviť), prejaví sa však iba vtedy, ak je človek jej vplyvu vystavený (exponovaný). [2] 
Riziko je vyjadrené ako pravdepodobnosť, s ktorou skutočne dôjde za definovaných podmienok expozície 
k prejavu nepriaznivého účinku. V číselnom vyjadrení sa táto pravdepodobnosť môže pohybovať od 0 (k 
poškodeniu vôbec nedôjde) do 1 (k poškodeniu dôjde vo všetkých prípadoch). Obidve definície používajú termín 
expozícia, ktorého presná definícia bude uvedená neskôr. Je potrebné si uvedomiť, že riziko sa rovná nule iba 
v prípade, ak expozícia danej látke nenastáva (je nulová). [3] 
Hodnotenie rizika (Risk assessment) je postup, ktorý využíva syntézu všetkých dostupných údajov podľa 
súčasného vedeckého poznania pre určenie druhu a stupňa nebezpečnosti predstavovaného určitou látkou, ďalej 
určenie, v akom rozsahu boli, sú alebo v budúcnosti môžu byť pôsobeniu tohto faktora vystavené jednotlivé 
skupiny populácie. Zahŕňa tiež charakterizáciu existujúcich či potenciálnych rizík vyplývajúcich z uvedených 
zistení. Štruktúra procesu hodnotenia rizika a štruktúra riadenia rizika sú uvedené na obr. 1.              

 

 

 
 

 
      
   
 
 
                                    Obr. 1   Hodnotenie rizika (Risk assessment)  
 
VYHODNOTENIE VZŤAHOV MEDZI DÁVKOU A ODOZVOU  
Táto časť procesu hodnotenia rizika popisuje kvantitatívne vzťahy medzi dávkou a rozsahom nepriaznivého 
účinku (poškodenie, nemoc). Tento krok vyžaduje dva základné typy extrapolácií: extrapolácie medzidruhové 
(pokusné zviera – človek) a extrapolácie do oblasti nízkych dávok. Cieľom je získanie základných parametrov 
pre kvantifikáciu rizika, pričom existujú dva základné typy účinkov – prahový a bezprahový. [3] 
Pred vlastným popisom hodnotenia expozície ako dôležitom kroku hodnotenia rizika je účelné definovať termín 
expozícia. Expozícia je chápaná ako kontakt danej chemickej látky s vonkajšími hranicami organizmu. Táto 
definícia je trocha v rozpore s klasickým ponímaním toxikológie, kde bývala expozícia chápaná ako prijatá 
dávka. Pri hodnotení rizika expozícia predstavuje ponuku nebezpečného faktora, ktorý zakladá vznik rizika.  
Hodnotenie expozície je pravdepodobne najzložitejší a súčasne kľúčový krok pri hodnotení rizika, popisujúci 
zdroje, cesty, veľkosť, početnosť a trvanie expozície danej populácie sledovanému rizikovému faktoru. 
S ohľadom na zložitosť procesov zahrnutých v distribúcii látok v prostredí je hodnotenie expozície kritickou 
zložkou hodnotenia rizika. [2] 
Existujú tri základné nástroje k hodnoteniu expozície: 
• Priame merania koncentrácií znečisťujúcej látky v prostredí (monitoring); získané hodnoty umožňujú 

stanovenie absorbovanej dávky, t.j. množstva chemickej látky prenikajúceho v priebehu expozície do 
organizmu, vyjadrené obyčajne ako hmotnosť absorbovaná na jednotku telesnej hmotnosti za jednotku času 
(napr. mg.kg-1deň-1). 

• Biologické monitorovanie, t.j. meranie koncentrácie znečisťujúcej látky alebo jej metabolitov v organizme 
a odhad expozície na základe nájdených hodnôt.  

• Modely - matematický alebo mechanický, popisujúce osud látky v prostredí. V princípe je možné použiť 
dva typy modelov. Uvedené modely sú obyčajne založené na biologickom či fyzikálnom mechanizme a jeho 
parametre je možné reálne interpretovať.  

 
Osud (fate) látky v životnom prostredí je daný tromi procesmi: 
• Transportom, čo je pohyb látky zapríčinený prírodnými silami a prebiehajúci v príslušnej zložke prostredia 

(akumulácia v ovzduší, vo vode alebo v pôde).  
• Transformáciou, ktorou sa môže jednako zvýšiť, tak aj znížiť nebezpečnosť. Typickým príkladom sú 

fotochemické transformácie či mikrobiálne degradácie. 
• Prenosom medzi zložkami prostredia, čo je pohyb znečisťujúcej látky medzi jeho zložkami, t.j. medzi 

ovzduším, vodou, pôdou a biotickými zložkami. 
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Hodnotenie expozície, rovnako ako obe predchádzajúce zložky hodnotenia rizika, je vždy zaťažené neistotami. 
Tieto neistoty vyplývajú jednak z neistôt v popise základných fyzikálnych, chemických a biologických javov, 
jednak z nepresností pri získavaniu vstupných údajov. 
Charakterizácia rizika predstavuje konečný krok v procese hodnotenia rizika. Zahŕňa integráciu (syntézu) dát 
získaných v predchádzajúcich krokoch a vedie k určeniu pravdepodobnosti, s akou sledovaný objekt utrpí 
niektoré z možných poškodení. Pre hodnotenie rizika je dôležité prediskutovať úroveň neistoty konečných 
odhadov, preto výsledok hodnotenia rizika nikdy nie je iba číslo. [3] 
 
2  RIADENIE RIZIKA, KOMUNIKÁCIA RIZIKA, VNÍMANIE RIZIKA  
Účelom hodnotenia rizika je poskytnúť podklad pre druhú etapu nazývanú riadenie (manažment) rizika. Úlohou 
tejto etapy je nájsť optimálny spôsob, ako vyhodnotené riziká znížiť na požadovanú spoločensky prijateľnú 
úroveň, prípadne ju na tejto úrovni udržať. Znižovanie rizika je prakticky vždy spojené so zvyšovaním nákladov. 
Riadenie rizika je teda vedené snahou nájsť únosnú hranicu, na ktorú je možné riziko ešte znížiť, aby boli 
spoločensky prijateľné aj vynaložené náklady. Zníženie rizika je realizované rozhodnutím – konečným 
produktom etapy riadenia rizika. Toto rozhodnutie je spravidla založené na komplexnej analýze niekoľkých 
variantov, pričom sa do úvahy berú otázky ekonomické, sociálne, psychologicko-sociologické a v neposlednom 
rade i politické. Najmä politický aspekt riadenia rizika nadobúda v našej krajine značný význam. 
Hodnotenie rizík a riadenie rizík prevádzajú dva rôzne tými expertov, ktoré sa musí dohodnúť na tom, aké 
požiadavky má výstup hodnotenia rizika spĺňať. Pri hodnotení rizík je potrebné sa snažiť dodržovať tieto 
požiadavky a prípadné nedodržanie odôvodniť. Jedná sa najmä o splnenie týchto požiadaviek: prevedenie 
v požadovanej šírke a kvalite v súlade s prijatou metodikou, úplnosť, zahrnutie najnovších poznatkov vedy, 
odhad neistôt v prípade použitia extrapolácií, jednotné vyjadrenie charakterizácie rizika a konečne priehľadnosť 
prevedenia procesu hodnotenia rizík.  Ak hodnotenie rizík nespĺňa tieto požiadavky, musí byť samozrejme 
vrátené na prepracovanie. 
Ďalším krokom pri riadení rizík je rozhodnutie, či sa jedná o riziko prijateľné alebo neprijateľné. Vzhľadom na 
to, že stanovenie prijateľnej úrovne je značne problematické a závislé od súčasnej situácie v spoločnosti, opiera 
sa riadenie rizík o ďalšie dve úrovne: úroveň zanedbateľnú a neprijateľnú. Medzi týmito dvomi úrovňami sa 
nachádza oblasť rizika prijateľného s určitými opatreniami. Ak je riziko nižšie, ako je zanedbateľná úroveň, nie 
je potrebné robiť ďalšie opatrenia. Naopak, ak je riziko vyššie ako neprijateľná úroveň, je potrebné ihneď prijať 
opatrenia na jeho zníženie. Navrhnuté opatrenia sú ďalej skúmané z hľadiska vplyvov v ekonomickej, politickej 
a sociálnej oblasti, pričom sa uplatňujú najmä tieto analytické postupy: 
• ekonomická analýza, často nazývaná analýza efektívnosti nákladov, 
• právna analýza skúma možnosti harmonizácie rôznych variantov s legislatívou, 
• politická analýza vyšetrujúca možné politické dôsledky vyplývajúce z rozhodnutia, 
• analýza verejnej mienky.  

 
Konečným krokom je rozhodnutie o prevedení opatrení na zníženie rizika, prípadne rozhodnutie o ďalšom 
sledovaní problému. Rozhodnutie je potrebné prijať aj v prípade, keď výsledok hodnotenia rizík ja zaťažený 
veľkými neistotami, ktoré vyplývajú zo súčasného vedeckého poznania, a  nie je možné ho teda v potrebnej dobe 
znížiť. [3] 
 
KOMUNIKÁCIA RIZIKA  
Komunikáciu rizík chápeme ako intenzívny, nepretržitý a otvorený tok informácií o priebehu a výsledkoch 
hodnotenia a riadenia rizika medzi všetkými zložkami spoločnosti. Základným princípom komunikácie rizík je 
právo vedieť. Je zrejmé, že toto právo je uplatňované iba v demokratickej spoločnosti pomocou dialógu. 
Kľúčovou požiadavkou na tok informácií je jeho dvojsmernosť medzi jednotlivými zložkami.   Je zrejmé, že 
vyššie uvedené podmienky je jednoduché formulovať, ale ich praktická realizácia nie je taká jednoduchá. Proces 
komunikácie má celý rad objektívnych zákonitostí, ktorých diskusia vyžaduje samostatné spracovanie. Účinné 
mechanizmy je totiž možné vytvoriť iba s prihliadnutím k širokej palete faktorov (historických, náboženských, 
sociálnych a ekonomických) ovplyvňujúcich danú populáciu. 
 
VNÍMANIE RIZIKA  
Vnímanie rizika (risk perception) je subjektívnym pochopením existencie rizika, výsledkov jeho hodnotenia aj 
opatrení prijatých v rámci jeho riadenia. Pozitívne ovplyvnenie tohto procesu je nesmierne obtiažnou a pritom 
kľúčovou fázou riadenia rizík. Aj veľmi kvalitné hodnotenie rizík poskytujúce exaktnú základňu pre 
kvalifikované rozhodnutie nebude nič platné, pokiaľ zainteresované strany nebudú situáciu pozitívne vnímať. 
V takom prípade môže byť realizácia rozhodnutia ťažká, prípadne nemožná. Problematickosť korekcie vnímania 
rizík je daná celým radom rôznych bariér. Jedným z najdôležitejších a súčasne univerzálne rozšírených 
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problémov je rozdiel medzi prístupom odborníkov a laikov. Ďalšie faktory – tradícia, sociálne a kultúrne 
hodnoty, emócie – sú špecifické pre relatívne malé časti populácie a môžu sa dramaticky líšiť aj vnútri malého 
štátu, akým je napríklad SR.  
 
3  HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK  
    
Chemické látky sú hodnotené z hľadiska zdravotných a environmentálnych  rizík a v rámci týchto hodnotení sú 
ďalej posudzované, či ide o látku nekarcinogénnych alebo karcinogénnych účinkov. V tejto časti príspevku sa 
budeme zaoberať hodnotením zdravotného rizika látok s nekarcinogénnym účinkom. 
 
ZÁSADY HODNOTENIA RIZIKA NEKARCINOGÉNNYCH ÚČINKOV 
Chemické látky, ktoré majú toxické účinky odlišné od rakovinového bujnenia a génových mutácií, voláme 
systémové jedy, pretože ich účinky sa prejavujú v zmenenej funkcii rôznych orgánových systémov. Chemické 
látky, ktoré spôsobujú zhubné bujnenie a génové mutácie však vyvolávajú aj toxické príznaky a môžu sa tiež 
prejaviť aj systémovou toxicitou. Podľa súčasných poznatkov jednotlivých mechanizmov nazeráme na 
systémovú toxicitu ako na proces s definovaným prahom expozície (ako pre jednotlivca tak aj pre celú 
populáciu), pod ktorou už nie sú zisťované žiadne nepriaznivé účinky. Tým sa odlišujú systémové jedy od 
karcinogénnych a mutagénnych, u ktorých účinky nemajú prahovú hodnotu a proces je teda považovaný za 
bezprahový. [4] 
Prístup k hodnoteniu rizika systémových toxických látok sa líši od prístupu hodnotenia rizika karcinogenity, 
nakoľko aj mechanizmus pôsobenia týchto dvoch typov škodlivín je odlišný. V prípade karcinogénnych látok sa 
predpokladá, že aj malý počet zmien na molekulárnej úrovni môže vyvolať zmeny v jedinej bunke, ktoré potom 
môžu viesť k nekontrolovateľnému bunečnému bujneniu. Takýto mechanizmus karcinogenézy sa označuje za 
bezprahový, pretože teoreticky neexistuje bezpečná hladina expozície takejto látke. V prípadoch systémovej 
toxicity musia byť najskôr prekonané homeostatické, kompenzačné a adaptačné mechanizmy organizmu, než sa 
prejavia toxické účinky. Napríklad skôr, ako sa prejavia systémové jedy, musí dôjsť k výraznému zničeniu 
veľkého množstva buniek, ktoré mali rovnakú alebo podobnú funkciu. [3] 
Pojem prahovej hodnoty je veľmi dôležitý pre formuláciu smerníc a predpisov. Podľa hypotézy prahu existuje 
rozsah expozícií od nuly do určitej hodnoty, ktorý je organizmom znášaný, bez toho, že by sa prejavil akýkoľvek 
nepriaznivý toxický účinok. Je tiež potrebné sa zamerať na najcitlivejších členov populácie. Pri formovaní 
predpisov a smerníc sa teda snažíme stanoviť také expozičné limity, ktoré sú pod prahovou hodnotou populácie, 
ktorá je definovaná ako najnižšia prahová hodnota pre jednotlivcov v populácii. 
Problémy, ktoré sa viažu ku každej fáze hodnotenia rizík (určenie nebezpečnosti, vzťah dávky a odozvy, 
hodnotenie expozície a charakterizácia rizika), sú podrobne opísané v nasledujúcich častiach tohto príspevku. 
[5], [6] 
 
VZŤAH DÁVKA – ODOZVA  
Empirické pozorovania preukázali, že ak sa zvyšuje dávka škodliviny, zvyšuje sa aj toxický účinok. Vzťah 
dávka – odozva je dobre zakotvený ako v teórii, tak aj vo farmakologickej i toxikologickej praxi. Tento vzťah sa 
prejavuje tiež v zvyšujúcom sa počte jedincov v populácii, u ktorých sa  prejavujú príznaky úmerne so 
zvyšujúcou sa dávkou, v stupni odozvy, kedy dávkou dochádza k prehlbovaniu závažnosti príznakov 
u jednotlivca a konečne pri kontinuálnej expozícii dochádza k zmenám biologických parametrov (napríklad 
k zmene hmotnosti tela alebo niektorého orgánu) podľa veľkosti dávky. [3] 
Pri vyhodnocovaní vzťahov dávka – odozva sa objavujú určité ťažkosti. Najskôr musíme rozhodnúť, čo vlastne 
budeme sledovať resp. ktorý ukazovateľ zvolíme ako výsledný (čo budeme považovať za koncový bod). Musíme 
rozhodnúť o  vhodnej veľkosti dávky. Ďalej musíme zvoliť vhodné jednotky dávok vzhľadom k medzidruhovej 
extrapolácii. Taktiež musíme uvážiť relácie medzi podanou dávkou a vstrebanou dávkou a dávkou na cieľový 
orgán. Tieto otázky sú v súčasnej dobe predmetom celého radu výskumných prác.  
Údaje z pokusov na zvieratách sa veľmi často vyberajú ako hlavné informácie pri vypracovaní kvantitatívneho 
hodnotenia rizika, pretože dostupné dáta z humánnych štúdií obyčajne na tento účel nestačia. Štúdie na 
zvieratách však odrážajú situáciu, kedy expozícia škodlivine bola starostlivo kontrolovaná a heterogenita 
pokusnej skupiny aj interferencia expozícií inou škodlivinou bola obmedzená na minimum. Pri vyhodnocovaní 
výsledkov z pokusov na zvieratách sa vypracováva celý rad odborných posudkov, ktoré sa medzi iným zaoberajú 
aj vedeckou kvalitou štúdií. Hodnotiteľ si však bude z údajov z pokusov na zvieratách vyberať predovšetkým 
taký model, ktorý je najlepšie použiteľný pre človeka a je založený na najlepšie preskúmaných  biologických 
princípoch (napríklad používa porovnávacie farmakokinetické dáta). Ak nie sú k dispozícii zvieratá najviac 
príbuzné človeku, potom sa vyberie najcitlivejší druh (t.j. druh, ktorý vykazuje toxické účinky pri najnižšej 
podanej dávke) tak, ako to odporúča aj EPA, nakoľko nie je isté, že ľudia nie sú aspoň tak  citliví ako 
najcitlivejší testovaný zvierací druh. Tento výber je o  to ťažší, keď sa významne líši typ expozície v pokusoch 
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od typu expozície, ktorému je vystavená určitá populácia. K tomu, aby teda hodnotiteľ vôbec mohol použiť 
takéto dáta, ktoré boli získané v pokusoch s presne definovanými podmienkami a na homogénnej skupine, musí 
previesť extrapoláciu jednak zo zvieraťa na človeka a jednak z oblasti vysokých dávok, použitých v pokuse, na 
nízke dávky, ktoré je možné očakávať v životnom prostredí, musí počítať aj s heterogenitou populácie a tiež so 
súbežnými expozíciami iným chemickým látkam. 
Aj keď pre väčšinu chemických látok nemáme k dispozícii dobre prevedené štúdie, ktoré by sa zaoberali 
nekarcinogénnymi účinkami, môžeme napriek tomu v niektorých prípadoch nájsť vhodné epidemiologické 
štúdie, ktoré nám poskytnú rozhodujúce údaje. Odhad rizika získaný na základe humánnych dát má tú výhodu, 
že nie je potrebné prevádzať medzidruhovú extrapoláciu. V mnohých prípadoch aj v týchto štúdiách, podobne 
ako u štúdií s experimentálnymi zvieratami, sa ale nevyhneme extrapolácii z relatívne vysokých úrovní expozície 
nameraných v pracovnom prostredí na úrovne oveľa nižšie, ktoré je možné očakávať v životnom prostredí. 
Jednoducho povedané, experimentálna expozičná hladina je vybraná z najdôležitejšej štúdie, ktorá uvádza 
najvyššiu skúmanú expozíciu, pri ktorej nebol pozorovaný žiaden nepriaznivý účinok (NOAEL). NOAEL je teda 
kľúčový pojem, získaný zo štúdie vzťahu dávka – odozva, a už tradične je základom pre vedecké hodnotenie 
rizika, ktoré predstavujú systémové škodliviny pre človeka. Tento prístup vyplýva z predpokladu, že ak 
zabránime vzniku kritických účinkov, zabránime všetkým toxickým účinkom.  
Formálna definícia NOAEL v tejto diskusii znie takto: NOAEL je najvyššia experimentálna dávka, pri ktorej 
nebol zistený zvýšený výskyt alebo závažnosť nepriaznivého účinku u jednotlivcov v exponovanej skupine 
v porovnaní so skupinou kontrolnou, ktorá zložením odpovedá skupine experimentálnej. Odborné posudky, či tá 
ktorá odozva je nepriaznivá, sa však môžu výrazne líšiť. Navyše je ešte NOAEL funkciou veľkosti sledovanej 
populácie. Štúdie, ktoré používajú menší počet subjektov, neodhalí účinky malých dávok tak dobre ako štúdie 
s veľkým počtom subjektov. Pokiaľ sú rozdiely medzi použitými experimentálnymi dávkami veľké, môže byť 
hodnota NOAEL na ich základe stanovená aj nižšia, než keby bola stanovená podľa štúdie, kde by boli intervaly 
medzi dávkami menšie. 
Chemická látka môže tiež vykazovať niekoľko toxických účinkov u jedného experimentálneho zvieraťa alebo 
v pokusoch rovnakého alebo rozdielneho trvania (akútnom, subchronickom, chronickom). Všeobecne povedané, 
NOAEL pre každý z týchto pokusov bude trocha iná hodnota. Kritický výsledok používaný v hodnotení vzťahov 
dávky – odozvy je účinok spôsobený najnižšou hodnotou NOAEL. [3] 
 
Referenčná dávka (RfD) je limit, odvodený sústavným priraďovaním faktorov neistoty (UF) od NOAEL, ktorý 
odráža rôzne súbory údajov, používané pre odhad RfD. Ďalej sa ešte používa metóda modifikujúcich faktorov 
(MF), ktoré sú založené na profesionálnom posudku celej databázy o skúmanej chemickej látke. Hodnoty týchto 
faktorov a ich zdôvodnenie sú uvedené v publikáciách s touto problematkou. 
Odvodenie referenčnej koncentrácie (RfC) pre inhalované znečisteniny je oveľa zložitejšie ako odvodenie 
RfD. Pri odvodzovaní z  dejov o inhalačnej toxicite z pokusov na zvieratách musí hodnotiteľ počítať s rozdielmi 
v anatómii respiračného traktu aj s rozdielnou fyziológiou experimentálneho zvieraťa a človeka, rovnako tak ako 
aj s fyzikálno-chemickými vlastnosťami vdychovanej chemickej látky.  
V inhalačných pokusoch nedostávajú všetky zvieratá naprosto rovnaké koncentrácie do porovnateľných častí 
respiračného traktu, aj keď sú exponované rovnakej hladine plynnej alebo tuhej škodlivine z ovzduší. Kritické 
účinky na zdravie, ktoré nás zaujímajú, môžu byť skôr spôsobené depozíciou látky v respiračnom trakte než jej 
koncentráciou vo vdychovanom vzduchu. Modely regionálnej depozície nám môžu určiť nielen lokalizáciu 
koncentrácie chemickej látky na vnútornom povrchu pľúc, ale aj špecifické cesty a rýchlosť, ktorou sa látka 
v pľúcach vstrebáva alebo z pľúc odstraňuje. Všetky tieto faktory môžu ovplyvniť typ toxicity, ktorý je vyvolaný 
danou chemickou látkou, a spôsob, akým sa toxické príznaky vyvíjajú.  
RfD a RfC sa používajú ako miera potenciálnej systémovej toxicity a rizika vyplývajúceho z expozície 
podozrivej chemickej látke. Dávky alebo expozícia, ktoré sa pohybujú pod RfD alebo RfC, pravdepodobne nie je 
potrebné považovať za rizikové z hľadiska systémovej toxicity. Keď ale dôjde k zvýšeniu frekvencie 
prekračovania RfD alebo RfC a rozsah prekračovaní sa zvýši, dá sa predpokladať, že sa objavia nepriaznivé 
účinky na ľudské zdravie.  
 
HODNOTENIE  EXPOZÍCIE  
Hodnotenie expozície je proces merania alebo odhadovania veľkosti, frekvencie a trvania expozície človeka 
chemickej látke v prostredí, prípadne odhad budúcej expozície látkam, ktoré sa ešte v prostredí  nevyskytujú. 
Ďalšou zložkou hodnotenia je odhad veľkosti, povahy a typu populácie, ktorá je danej látke vystavená. 
Starostlivo prevedené hodnotenie obsahuje tiež popis všetkých pochybností a neistôt, ktoré sú v odhadoch 
obsiahnuté. Výstupom hodnotenia je numerický odhad expozície alebo dávky, ktorá sa dá použiť pre 
kvantifikáciu rizika. Je potrebné si uvedomiť, že len tam, kde nie je expozícia (je nulová), nie je žiadne riziko 
resp. je riziko nulové. Toto platí v každom prípade, bez ohľadu na toxicitu posudzovanej látky. [3] 
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V niektorých prípadoch môžeme merať expozíciu človeka priamo (meriame hladiny podozrivej chemickej látky 
v prostredí alebo používame k tomuto účelu osobné dozimetre a monitory). V mnohých prípadoch však musíme 
expozície odhadovať z nameraných koncentrácií v jednotlivých zložkách životného prostredia v kombinácii 
s modelovaním chemického osudu a transportu sledovanej látky aj s modelovaním činností človeka v danom 
prostredí.  
Dostupnosť údajov k odhadu expozície sa mení prípad od prípadu. Niektoré hodnotenia rizika vyžadujú 
extenzívny zber dát, zatiaľ čo u iného prípadu máme k dispozícii dostatočne podrobné informácie o emisiách 
látky do životného prostredia. Pre celý rad chemických látok však nie sú dostatočné informácie o ich osude 
a transporte v prostredí po úniku zo zdroja emisií. Meranie transportu a degradačných produktov 
v komplikovanom prírodnom prostredí je obyčajne veľmi náročné, časovo rozsiahle a veľmi drahé. Používajú sa 
preto matematické modely rozptylu a chemického osudu látok v prostredí pre účely predpovedania expozícií 
v životnom prostredí. 
Oblasť hodnotenia expozície je stále ešte v štádiu ranného vývoja. Okrem prípadov, veľmi vzácnych, kedy je 
správanie skúmanej látky v prostredí neobyčajne jednoduché, je väčšina odhadov a hodnotení expozícií zaťažená 
neistotami a pochybnosťami, ktoré môžu byť ešte väčšie ako tie, s ktorými sme sa stretávali pri hodnotení 
systémovej toxicity. [3] 
 
CHARAKTERIZÁCIA RIZIKA  
Charakterizácia rizika je konečnou fázou v hodnotení rizika a je východiskom procesu kontroly rizika (riadenie 
rizika) pri regulačných opatreniach. Účelom charakterizácie rizika je predložiť inštitúcii zodpovednej za kontrolu 
(riadenie) rizík, prehľad a syntézu všetkých údajov a informácií, ktoré môžu prispieť k záverom o povahe 
a rozsahu rizika, vrátane:  
• kvalitatívnych záverov (závažnosť dôkazov), vyjadrujúcich pravdepodobnosť, že určitá chemická látka 

môže byť nebezpečná ľudskému zdraviu,  
• diskusie údajov týkajúcich sa vzťahu dávky a odozvy, ktoré boli použité pre odvodenie RfD,   
• údajov o tvare a smerniciach kriviek, znázorňujúcich vzťah dávky a odozvy pre rôzne toxické účinky,  
• odhadu povahy a rozsahu expozície, počte a typu exponovaných ľudí,  
• diskusie celkového stupňa neistoty a pochybností v analýze, vrátane hlavných predpokladov, použitých 

vedeckých posudkov a odhadu stupňa konzervatívneho prístupu k problému.  
 
Ak je denná dávka pod RfD (t.j. pomer dávka / RfD je menší ako 1,0), nemalo by existovať žiadne významné 
riziko systémovej toxicity. Pomer väčší ako 1,0 predstavuje potenciálne riziko. Nie je však možné výslovne 
prehlásiť, pri ktorom pomere potenciálne riziko prechádza v riziko skutočné. Pomer dennej dávky k RfD sa tiež 
niekedy nazýva koeficient škodlivosti (HQ) alebo index škodlivosti (HI): HQ = dávka / RfD.  
Ďalšia veličina, ktorá môže byť užitočná pre zodpovedných pracovníkov v oblasti kontroly (riadenia) rizika, je 
hranica expozície (MOE), čo je veľkosť rozdielu, o ktorý NOAEL kritického toxického účinku prevyšuje dávku. 
Obidve hodnoty sa vyjadrujú v rovnakých jednotkách: MOE = NOAEL / dávka. Tam, kde MOE sa rovná alebo 
je väčší ako súčin UF x MF, je potreba regulačného zásahu malá. Nebezpečie vyplývajúce z rizika systémovej 
škodliviny je možné tiež opísať pre exponovanú populáciu v kvalitatívnych pojmoch.  
Charakterizácia rizika obyčajne spája všetky alebo iba niektoré tieto prístupy a obsahuje aj popis niektorých ich 
relatívnych výhod. Neoddeliteľnou súčasťou charakterizácie rizika je informácia o štatistických a biologických 
pochybnostiach a neistotách, ktoré sú obsiahnuté v odhade rozsahu možných účinkov na zdravie. [6]  
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ABSTRAKT 
Príspevok je venovaný problematike prevencie technologických rizík v zmysle požiadaviek zákona o prevencii 
závažných priemyselných havárií. Je zameraný najmä na plnenie povinností organizácie na ochranu 
obyvateľstva pred dôsledkami veľkých priemyselných havárií. 
Kľúčové slová: riziko, technologické riziko, prevencia, priemyselná havária 
 
ABSTRACT  
Paper is devoted to the issue of prevention of technological risks in accordance with the requirements law on the 
prevention of industrial accidents. Particular, it aims to fulfill the organization to protect the population 
against the consequences of major industrial accidents. 
Key words: risk, technological risk, prevention, industrial accidents 

 
 

ÚVOD 
 
Priemyselný rozvoj značne zvýšil a diverzifikoval technologické riziká. Množstvá uskladňovaných, 
prepravovaných a spracúvaných nebezpečných látok sa významne zväčšili, rovnako vyrábané látky sú čoraz viac 
aktívnejšie. Z tohto dôvodu, nežiadúce udalosti, ktorým je človek a jeho okolie vystavený, sú diverzifikované. 
Rozmach biotechnológií priniesol nové riziká spojené s rozptýlením geneticky zmenených organizmov, ktorých 
vplyv na ekologickú rovnováhu je ťažké vyhodnotiť. Z tohto vývoja vyplýva aj zemepisné rozšírenie dôsledkov 
priemyselných havárií, ktoré sa dnes môže týkať aj viacerých krajín. Z čisto národného sa problém stal 
medzinárodným. [1] 
Priemyselné činnosti sú pritom neoddeliteľné od ekonomického rozvoja, pohodlia a zdravia obyvateľstva. Vo 
všeobecnosti pritom nie je záujem obviňovať ich, ale zabezpečiť čo najlepšie zvládnutie rizík, ktoré predstavujú, 
a v tejto oblasti hrá štát úlohu rozhodujúceho arbitra. Všeobecná politika prevencie technologických rizík je 
organizovaná okolo štyroch týchto základných princípov: zníženie rizika pri zdroji, zdokonaľovanie prostriedkov 
zásahu a záchrany, informovanie verejnosti a územný rozvoj. V takomto ponímaní štúdia nebezpečenstiev (alebo 
správa o bezpečnosti) zaberá prevažujúce miesto, pretože umožňuje metodickú identifikáciu rizík, definovanie 
preventívnych opatrení a opis havárií. [2], [3] 
 
PREVENCIA TECHNOLOGICKÝCH RIZÍK 
Všeobecná politika prevencie technologických rizík je organizovaná v zmysle týchto štyroch základných 
princípov: [4], [7] 

• zníženie rizika pri zdroji, 
• zdokonaľovanie prostriedkov zásahu a záchrany, 
• informovanie verejnosti, 
• územný rozvoj. 

 
Zníženie rizika pri zdroji 
Zníženie rizika pri zdroji tvorí základnú súčasť globálnej politiky prevencie technologických rizík. V konečnom 
dôsledku činností, ktoré smerujú k zníženiu nutného technologického rizika zariadení, sú pre danú organizáciu 
pri úlohe obmedzenia dôsledkov technologických rizík temer vždy prostriedkom účinnejším a menej nákladným. 
Toto zníženie je výsledkom preventívnej činnosti, ktorá sa v organizácii vykonáva. Na jednej strane vyplýva zo 
stáleho zlepšovania kvality priemyselných zariadení, ktorých kvalita a účinnosť je spojená s technickým 
pokrokom, na druhej strane so všetkými činnosťami v riadení organizácie prispievajúcimi k bezpečnosti, s 
osobitným úsilím venovaným kvalite postupov a vzdelávaniu rozličných subjektov. Táto prevencia je 
pochopiteľne v prvom rade vecou prevádzkovateľa, ale berúc do úvahy jej závažnosť, je žiadúce, aby bola 
predmetom štátnej kontroly. [5] 
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Zdokonaľovanie prostriedkov zásahu a záchrany 
Zdokonaľovanie prostriedkov zásahu a záchrany, ktoré treba použiť pri havárií a vyhľadanie vhodných 
organizácií musí predchádzať, ako je to len možné prípadnej havárií. Preto je nevyhnutná dobrá identifikácia 
nebezpečenstiev. Scenáre havárií, ktoré môžu vzniknúť, musia byť študované bez ohraničenia a priori. Pre každý 
z nich sa musí vziať do úvahy veľkosť dôsledkov, ktoré môžu mať, aby sa určili základné smery boja proti 
nešťastiu. Ľudské zdroje a potrebné materiálne prostriedky musia byť vyhodnotené a spôsob a doba ich 
sústredenia a použitia musí byť tiež predmetom detailného študovania. V konečnom dôsledku výcvik a 
periodické cvičenia môžu prispieť k odhaleniu slabých miest záchranných opatrení a účinnosti prostriedkov 
zásahu. 
 
Súčasná prax rozlišuje dva typy záchranných plánov pre dané priemyselné zariadenie: 
• záchranný plán, pri ktorom priemyselné zariadenie patrí prevádzkovateľovi a ten definuje organizáciu a 

zásah resp. záchranné práce v prípade havárie obmedzeného rozsahu v sídle podniku, 
• záchranný plán vo všeobecnosti v zodpovednosti štátu, ktorý definuje organizáciu a zásah resp. záchranné 

práce v prípade havárie, ktorej dôsledky ohrozujú okolité obyvateľstvo alebo životné prostredie a ktorý 
vyžaduje nasadenie významných externých prostriedkov.  

Informovanie verejnosti 
Realizácia dobrovoľnej politiky informovanosti je u rôznych činiteľov často ešte spojená s obavou z prezradenia 
tajomstva. Napriek tomu preventívne informovanie verejnosti je celkom oprávneným preventívnym faktorom. 
Obzvlášť „komunikačné“ omyly pred haváriou alebo počas jej vzniku často premieňajú na krízu reálne 
ohraničené dôsledky bez ohľadu na ich skutočný význam alebo možné pokračovanie.  
Územný rozvoj 
Napriek kvalite preventívnych opatrení, ktoré môžu byť prijaté, niektoré priemyselné zariadenia, ako veľké 
sklady horľavého plynu alebo toxických látok vytvárajú dodatočné riziko, ktoré nie je možné technicky alebo 
ekonomicky odstrániť. Pravdepodobnosť vzniku veľkej havárie týchto zariadení je nízka, ale vysoká hustota 
obyvateľstva v ich blízkosti vždy zhoršuje situáciu. Preto zostáva nevyhnutným študovať územný rozvoj 
nezhoršujúci dôsledky prípadného nešťastia. 
Koncepcia výstavby budov, podmienky prístupu do oblasti nešťastia, možnosti rýchlej evakuácie, môžu vplývať 
významným spôsobom na človeka pri tej istej havárii. Treba k tomu prirátať všetko, čo citeľne zvyšuje počet 
ohrozených osôb alebo významne sťažuje prístup (zátarasy a pod.). V konečnom dôsledku dobre prispôsobený 
územný rozvoj v okolí priemyselného sídla prispieva k jeho dobrému včleneniu sa do životného prostredia a 
vytvára základ jeho rozvoja a zmeny jeho činností. Toto je predovšetkým dôležité pre budúcnosť chemických a 
petrochemických sídel, pre ktoré nemožnosť rozširovania ich skladovacích kapacít alebo obmedzovanie 
používania toxických látok často znamená termínované obmedzovanie výroby.  
 
ZÁKON O PREVENCII ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ 
Hodnotenie rizika v zmysle zákona NR SR č. 261/2002 Z.Z. o prevencii závažných priemyselných havárií rizika 
sa vykonáva pre dva hlavné účely [7], [8]: 
• predbežný odhad rizika, 
• analýzu rizika a závažných priemyselných havárií. 
 
Predbežný odhad rizika využíva prístupy a postupy indukcie. Analýza rizika závažných priemyselných havárií 
predstavuje už využitie oboch prístupov a postupov – induktívneho a deduktívneho. Hodnotenie rizika je však 
vykonávané aj pre tieto účely: 
• zaradenia podniku do niektorej kategórie, 
• vypracovania programu prevencie závažných priemyselných havárií a zavedenia bezpečnostného riadiaceho 

systému, 
• vypracovanie havarijného plánu a podkladu na vypracovanie ochrany obyvateľstva, 
• informovania verejnosti, 
• plánovania a vykonávania kontrol v podniku. 
 
Predbežný odhad rizika využíva prístupy a postupy indukcie. Analýza rizika závažných priemyselných havárií 
predstavuje už využitie oboch prístupov a postupov – induktívneho a deduktívneho. Celý proces vychádza 
z dvoch hlavných okruhov: 
• identifikácie vybraných nebezpečných látok nachádzajúcich sa v podniku, ich kvantifikácii a klasifikácii 

nebezpečných vlastností podľa osobitného predpisu, 
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• identifikácia a analýzy potenciálnych systémových porúch vedúcich k ZPH a identifikácie a kvantifikácie  
predpokladaných negatívnych dopadov závažných priemyselných havárií a potenciálnych škôd. 

 
Predbežný odhad rizika obsahuje nasledovné kroky:  
• identifikácia a lokalizácia zariadení, v ktorých sú prítomné vybrané nebezpečné látky a vypracovanie ich 

zoznamu, 
• klasifikácia látok podľa ich vlastností, podmienok spracovanie a manipulácie, typu zariadenia, v ktorom sa 

nachádza a pridelenie zodpovedajúceho číselného kódu, 
• klasifikácia nebezpečnej látky v podniku a pridelenie zodpovedajúceho kódového čísla následkov, 
• určenie rozsahu a závažnosti možných následkov závažných priemyselných havárií, 
• určenie priemyselného indexu pravdepodobnosti vzniku závažných priemyselných havárií pre každú 

vybranú nebezpečnú látku, 
• určenie celkovej hodnoty pravdepodobnosti vzniku závažných priemyselných havárií. 
 
Konkrétny postup pre vypracovanie predbežného odhadu rizika je nasledovný [9]: 
Urobí sa kompletný zoznam v podniku používaných nebezpečných látok a podľa typu látky a povahy jej 
vlastností sa každej látke pridelí číselný kód. Podľa prideleného číselného kódu a podľa množstva vybranej 
nebezpečnej látky sa každej látke, ktorá sa nachádza v podniku v rôznych objektoch, okrem potrubí pridelí 
kódové označenie následkov závažnej priemyselnej havárie, ktorú by látka v danom množstve mohla spôsobiť. 
Presne  ten istý postup je potrebné urobiť aj pre látky nachádzajúce sa v potrubí. 
Na základe kódového označenia následkov havárie sa stanoví polomer zóny ohrozenia a stanoví sa celková 
zasiahnutá plocha. Podľa miesta, v ktorom sa hodnotený podnik nachádza, podľa povahy jeho okolia sa stanoví 
očakávaný počet haváriou postihnutých ľudí. Ak sú k dispozícii presné údaje o počtoch a rozložení ľudí 
v predpokladanej zasiahnutej zóne, použijú sa tieto údaje.  Výsledná (sumárna) hodnota pravdepodobnosti 
(početnosti) výskytu závažnej priemyselnej havárie sa stanoví ako súčet hodnôt pravdepodobnosti (početnosti) 
výskytu závažnej priemyselnej havárie od jednotlivých vybraných nebezpečných látok. 
Implementácia deduktívnych spôsobov posudzovania a analýzy  rizík musí prebehnúť vo dvoch relatívne 
samostatných ale navzájom prepojených etapách: 
• etape identifikácie negatívnych dopadov, ktoré sú vo väzbe na posudzovaný objekt neželané a neprijateľné, 
• etape identifikácie všetkých reálne možných reťazcov neriadených nekontrolovaných udalostí, na konci 

ktorých je reálna možnosť objavenia sa uvedených dopadov. 
 
IDENTIFIKÁCIA A POSUDZOVANIE DOPADOV TECHNOLOGICKEJ HAVÁRIE  
Je zrejmé, že pri konkretizácii negatívnych neželaných dopadov musíme vychádzať zo sústavy podnik  a jeho 
okolie. Vzhľadom na túto sústavu môžu vzniknúť nasledovné negatívne dopady: 
 
• dopady, ktoré si podnik  môže svojou prevádzkou spôsobiť sám sebe; sú to dopady neprijateľné pre podnik, 
• dopady, ktoré podnik  môže svojou prevádzkou spôsobiť svojmu okoliu; sú to dopady neprijateľné pre jej 

okolie, 
• dopady, ktoré okolie podniku  môže spôsobiť podniku  a pre ňu sú tieto dopady neprijateľné. 
 
Jedným z najkontroverznejších problémov celého procesu posudzovania je otázka prijateľnosti a neprijateľnosti 
dopadov neželaných situácií. Dopady, ktoré podnik  môže spôsobiť napríklad svojim zamestnancom môžu byť 
podnikom posúdené ako prijateľné, ale zamestnancami ako  krajne neprijateľné. To isté môže platiť aj 
o dopadoch, ktoré podnik  môže spôsobiť svojmu okoliu. [4], [5] 
Aj keď sú neželané negatívne dopady (už či reálne možné alebo skutočne existujúce) kvantifikované najmä 
v rovine finančnej, v rovine charakteru môžu tvoriť štyri hlavné skupiny: 
• dopady humánne (úraz, usmrtenie, dlhotrvajúca ujma na zdraví a pod.), 
• dopady environmentálne (poškodenie až ohrozenie abiotických a biotických prvkov životného prostredia),  
• dopady vecné (poškodenie až strata častí systému, resp. celého systému alebo rozpracovanej, či dokončenej 

uskladnenej produkcie), 
• dopady iné (prerušenie komunikačných systémov, strata dobrého mena podniku, nútené „opustenie“ trhu 

a strata odberateľov a pod.). 
 
Na základe uvedeného by pre podnik  nemal byť problém vypracovať nasledovný prehľad konkrétnych 
neželaných negatívnych dopadov: 
Dopady humánne: na zamestnancov podniku, na ľudí v okolí podniku; 
Dopady environmentálne: na vody a vodné živočíchy, na ovzdušie, na pôdu, na flóru a na faunu. 
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Dopady vecné: na majetok podniku, na vecné objekty v okolí podniku. 
Iné dopady: prerušenie telekomunikačných systémov, prerušenie dodávok plynu, pitnej vody, elektrickej energie, 
tepla a pod., prerušenie dopravy, náklady spojené s evakuáciou, dopady vyvolané výpadkom výroby, dopady 
spojené s likvidačnými prácami a pod. 
 
ŠTÚDIA NEBEZPEČENSTIEV  
Analýza minulých havárií ukazuje, že najzávažnejšie udalosti sú často dôsledkom nešťastnej zhody okolností, pri 
ktorých by mohli byť zvolené vhodné kroky, ak by bolo nebezpečenstvo správne identifikované. Prax štúdií 
nebezpečenstiev (alebo správ o bezpečnosti) je prispôsobenie vyvíjaných metodológií v špičkových 
priemyselných podnikoch bežným priemyselným zariadeniam, kde sa hľadá vysoká úroveň bezpečnosti a 
spoľahlivosti (jadrová, letecká, kozmonautická, zbrojná výroba). [8] 
Realizácia štúdie nebezpečenstiev sleduje tieto hlavné ciele: 
• skvalitnenie úvahy o bezpečnosti vo vnútri podniku, 
• uprednostnenie technického dialógu s príslušnými orgánmi,  
• skvalitnenie úvahy o bezpečnosti vo vnútri podniku, 
• informovanie verejnosti čo najprehľadnejším spôsobom. 
 
Skvalitnenie úvahy o bezpečnosti vo vnútri podniku vychádza zo štúdie nebezpečenstiev, ktorá je realizovaná na 
zodpovednosť prevádzkovateľa. Je pre neho samého príležitosťou systematickým a metodickým spôsobom sa 
zamyslieť nad nebezpečenstvami zariadení. Tento postup, ktorý môže byť v prevádzke dôsledne interným, je 
ešte posilnený dvomi potrebami z pohľadu externých predstaviteľov: 
• súhrn a vhodná forma disponibilných informácii, 
• demonštrovanie presnosti predpovede a kvality prijatých ochranných opatrení. 
 
Vždy je žiadúce vopred určiť organizáciu a vnútorný postup pre realizovanie štúdie nebezpečenstiev. Musí byť 
nájdený čo najúplnejší spôsob mobilizovania disponibilných zdrojov vo vnútri podniku. 
Pre požiadavku uprednostnenia technického dialógu s príslušnými orgánmi štúdia nebezpečenstiev vytvára jasný 
základ pre technický dialóg medzi priemyselným podnikom a príslušnými orgánmi. V prvom rade, pre nové 
zariadenie je to povoľovacie konanie a nutné podmienky, ktoré budú študované pri tejto príležitosti. Scenáre 
havárií a opis príslušných následkov sa tak stanú stredobodom debát. Určujúce sú kvalita a zrozumiteľnosť 
demonštrácií v štúdii nebezpečenstiev. V konečnom dôsledku je zhoda v tom, že riziká boli dobre študované a že 
zavádzané opatrenia sú účinné a spoľahlivé, a to znamená súhlas príslušných orgánov. 
Pre existujúce zariadenie štúdia nebezpečenstiev ukazuje a odvodzuje príčinné súvislosti od zariadenia, to 
predovšetkým v prípade, keď urbanistické riešenie v blízkosti veľmi zvyšuje počet potenciálnych obetí podľa 
scenárov havárií, ktoré zostávajú pravdepodobné napriek prijatým preventívnym opatreniam. Ale vo väčšine 
prípadov táto štúdia nebezpečenstiev bude slúžiť ako základ pre určenie materiálnych prostriedkov posilňujúcich 
bezpečnosť, nových spôsobov činnosti, výhodnejších bezpečnostných plánov a ešte opatrení pre budúci územný 
rozvoj okolo prevádzky. 
Informovanie verejnosti čo najprehľadnejším spôsobom je veľmi významnou požiadavkou, pretože v tak 
komplexnej aj pútavej oblasti ako je oblasť priemyselných rizík nie je možné zotrvať na prísne technickom 
riešení problémov. Činnosť organizácie ale aj príslušných orgánov nie je dôveryhodná, ak neumožňuje 
odpovedať verejnosti na oprávnene kladené otázky, demonštrovať vôľu zlepšiť súčasnú situáciu a vysvetliť 
ťažkosti a výsledky. 
Z tohto titulu musí štúdia nebezpečenstiev priniesť jasné vysvetľujúce prvky, zrozumiteľné veľkému počtu osôb, 
s pochopiteľnou výhradou neprinášať prvky, ktoré by uľahčili prípadné sabotážne akcie alebo porušili výrobné 
tajomstvo podniku. Vo všeobecnosti fakt, že je možne disponovať štúdiou nebezpečenstiev, umožní reálnejší a 
objektívnejší prístup k riešeniu otázok bezpečnosti ľudí a životného prostredia a uľahčí diskusie vedene so 
zamestnancami organizácie alebo verejnosťou. [9] 

 
ZÁVER  
Neustály rozvoj priemyselnej výroby, zavádzanie nových technológií, používanie stále väčšieho množstva 
a nových druhov nebezpečných látok, a s tým spojená možnosť vzniku závažných priemyselných havárií, 
prináša so sebou značné, resp. nové riziká.  
Neočakávané, náhle mimoriadne udalosti, najmä veľké úniky nebezpečných látok, požiare a výbuchy, ktoré 
môžu byť najmä v chemickom priemysle výsledkom mimoriadnych príčin alebo nezvládnutých výrobných 
postupov, predstavujú vážne ohrozenie nielen pracovníkov vlastného prevádzkového zariadenia, ale aj verejnosti 
a životného prostredia.  
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Ide o problematiku, ktorá sa musí riešiť nielen na úrovni samotných podnikov, ale na úrovni celej spoločnosti 
(štátu), ba dokonca aj v medzinárodnom meradle. Preto túto problematiku upravujú aj príslušné právne normy 
Európskej únie a Organizácie pre hospodársky rozvoj (OECD), ako aj príslušné dohovory Európskej 
hospodárskej komisie OSN a Medzinárodnej organizácie práce. 
Základnú a nenahraditeľnú úlohu v boji proti výskytu takýchto udalostí má predovšetkým kvalifikovaná 
prevencia, ktorá v našej legislatíve nebola v minulosti dostatočne a komplexne riešená. 
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SCÉNÁŘ A PŘÍKLADY SCÉNÁŘŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
 
DANA PROCHÁZKOVÁ 
 
SCENARIO AND EXAMPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT SCENARIOS 
 
 
ABSTRAKT  
Scénář jako nástroj pro-aktivního řízení je historicko – systémový model, který popisuje vývoj procesu v jeho 
různých podobách (variantách) závislých na podmínkách či učiněných rozhodnutích. Imituje mechanismy a 
procesy, které probíhají v systému. Jeho cílem je především určit kritické jevy či  body vývoje, ve kterých dochází 
k ovlivnění dalšího rozvoje, tj. jsou uvedeny alternativní volby mezi různými konečnými stavy. Každý scénář 
obsahuje: sekvenci (posloupnost) událostí, které v jeho rámci probíhají (včetně případných variant); a popis 
interakce (komunikace) mezi uživatelem (aktorem) a systémem.  Pro potřeby plánování a řízení bezpečnosti 
sledovaného systému sestavujeme v praxi následující typy scénářů: scénář dopadů pohromy; scénář odezvy na 
výskyt pohromy; scénář řízení. Pro řízení bezpečnosti jsou důležité scénáře udržitelného rozvoje, které byly 
sestaveny významnými výzkumnými týmy. 

Kľúčové slová: scénář, metodické aspekty, scénář pro řízení rizik, příklady scénářů udržitelného rozvoje 
 
ABSTRACT 

The scenario as a tool of pro-active management is a history-systemic model that describes the development of 
process in its different shapes (variants) dependent on conditions or performed decisions. It imitates mechanisms 
and processes that are under way in system. Its target is above all to determine critical phenomena or critical 
items in which it comes up to affection of further development, i.e. there are given alternative options among 
different terminative stages. Each scenario contains: sequence of events that are under way in its frame 
(including the possible variants); and description of interaction (communication) between user (originator) and 
system. For needs of planning and management of safety of followed system the following scenario types are 
processed in practice: scenario of disaster impacts; scenario of response to disaster; management scenario. For 
safety management needs are important scenarios of sustainable development that were compiled by prestige 
research teams. 
Key words: scenario, methodical aspects, scenario for risk management, examples of sustainable development 
scenarios  
 
 
ÚVOD  
 
V současné době lze v odborné literatuře a v různých strategických dokumentech nalézt scénář pohrom, scénář 
řízení a jiné scénáře. Uvedený nástroj je často používanou technikou při rozhodování při řízení bezpečnosti. 
Scénáře se sestavují na základě empirických dat nebo různými simulačními technikami, a to jak analytickými, 
tak heuristickými [1]. Z důvodu proměnnosti světa reprezentovaného lidským systémem [2] je třeba, je 
sestavovat ve variantách, protože průběhy procesů jsou variabilní. 
Scénář je obecně soubor isolovaných i propojených procesů nebo jevů v čase a prostoru, který probíhá v různých 
prostorových i časových měřítcích. Scénáře se používají pro různé účely. je de facto posloupnost, řetězec 
událostí v čase, území, prostoru či časoprostoru. Tento řetězec může být deterministicky daný nebo stochasticky 
nahodilý, přičemž míru nahodilosti lze v některých případech ocenit statistickými metodami, metodami 
založenými na mlhavých množinách či pomocí expertů [1]. Z hlediska současného poznání víme, že existují 
soubory událostí, které zdánlivě nemají viditelné vnitřní souvislosti, ale jejich výsledkem je jistý konkrétní stav 
systému. V těchto případech mluvíme o tzv. deterministickém chaosu. V systémovém inženýrství existují 
metody k jeho popisu a pochopení [1]. 
Scénář jako nástroj pro-aktivního řízení je historicko – systémový model, který popisuje vývoj procesu v jeho 
různých podobách (variantách) závislých na podmínkách či učiněných rozhodnutích. Imituje mechanismy a 
procesy, které probíhají v systému. Jeho cílem je především určit kritické jevy či  body vývoje, ve kterých 
dochází k ovlivnění dalšího rozvoje, tj. jsou uvedeny alternativní volby mezi různými konečnými stavy. Pro 
potřeby nouzového plánování a krizového řízení sestavujeme v praxi následující typy scénářů: scénář dopadů 
libovolné pohromy; scénář odezvy na výskyt pohromy; scénář řízení. 
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Scénář ohrožení (hazard scenario, threat scenario) není matematickou veličinou. Tímto názvem se označují 
skutečnosti, z nichž se při hodnocení rizika vychází. Především se musí znát zdroj ohrožení (hazard) dále, jakým 
způsobem se může jeho realizace projevit; ve vojenské terminologii je uvedený pojem nahrazen scénářem hrozby 
(threat). V civilním prostředí [11] je hrozba chápaná jako míra výskytu útoku (teroristického nebo vojenského) 
v daném místě; je to pravděpodobnost, že vznikne nebo může vzniknout událost nebo soubor událostí, zcela 
odlišných od žádoucího stavu či vývoje chráněných aktiv z hlediska jejich celistvosti a funkce; je určena 
schopností útočníka, zranitelností chráněných aktiv a úmyslem útočníka. Scénář ohrožení se mění v závislosti na 
čase. 
Pro řízení bezpečnosti jsou základním materiálem scénáře pohrom, protože na jejich základě se provádí návrhy 
odezvy i obnovy, tj. scénáře (plány) odezvy a obnovy. Pojem scénář je dnes totiž hojně nadužíván.  
 
SOUHRN POZNATKŮ O SCÉNÁŘÍCH 
 
Nicméně je nezbytné se zabývat dále uvedenými pohledy na scénář: záměr, obsah, formát a životní cyklus. 
V prvním pohledu „záměr“ je třeba odpovědět na otázku „proč se má užít scénář, jaké jsou jeho přínosy?“. 
Scénář může sloužit k projekci budoucnosti (to se týká zejména udržitelného rozvoje), scénář může sloužit jako 
podpora rozhodování (popis aktivit pro odezvu a nouzovou situaci) v hypotetické situaci. Scénář pro udržitelný 
rozvoj může být trojího druhu: 
- prediktivní (co se stane), který je spojen s metodou „What, If“, 
- projektivní - explorativní (co se může stát),  
- normativní (jak dosáhnout specifického cíle rozvoje, tj. musí se specifikovat hybné síly rozvoje). 
Úkolem prediktivního scénáře je popsat budoucí vývoj v jeho různých podobách závislých na učiněných 
rozhodnutích nebo na očekávaných změnách podmínek. Jde především o určení kritických jevů či kritických 
bodů vývoje, ve kterých je nutné učinit zásadní rozhodnutí nebo může dojít k zásadní změně, ovlivňující další 
rozvoj. Důsledky těchto rozhodnutí jsou ve scénáři uvedeny jako alternativní volby mezi konečnými stavy 
budoucnosti. 
V případě odezvy se jedná o scénáře plánovací a realizační s využitím technik procesního řízení. Plánovací 
scénář se pro danou pohromu skládá z popisu nouzové situace (lokace, možnost výskytu apod.) a z popisu 
důsledků nouzové situace, tj. z odhadu škod a ztrát a doporučení pro prevenci a zmírnění dopadů pohromy. 
Scénář odezvy popisuje postupy na zdolání nouzové situace zacílené na zmírnění očekávaných dopadů u dané 
pohromy, na stabilizaci situace a na nastartování obnovy. Mezi scénářem pohromy a scénářem odezvy je 
základní rozdíl. Scénář pohromy obsahuje rozložení dopadů pohromy v území, tj. škod a ztrát, které má 
eliminovat odezva. Scénář odezvy je soubor opatření a činností, které provedeme v území s cílem zdolat dopady 
pohromy. V české praxi je znám pod pojmem havarijní plán neb povodňový plán.  Oba typy plánů: 
- jsou založeny na historických datech a předpokladech, tj. scénáře jsou jen narativy (pohledy na problém), 
- identifikují rozdíly v kapacitách a definují plán akcí pro odezvu, 
- identifikují a formalizují týmy odezvy, 
- identifikují zdroje domino efektů. 
Bezpečnostní plány obsahují postupy prevence, připravenosti, odezvy i obnovy, mají část obecnou, která se 
vztahuje k danému objektu či území a jeho specifikám a části místně specifické, které záleží na tom, jaké 
pohromy jsou závažné pro sledovaný objekt či území, jaká jsou zde aktiva a jak jsou uvedená aktiva zranitelná 
v případě očekávaných pohrom [2]. 
V druhém pohledu „obsah “ je třeba odpovědět na otázku „jaké znalosti scénář obsahuje?“, která souvisí s typem 
scénáře. Je třeba odlišit, zda scénář představuje popis nebo analyticko-syntetický přístup k faktům. Pro potřeby 
rozhodování je druhý přístup spolehlivější, protože se opírá o doložená fakta. 
V třetím nejdůležitějším pohledu „formát“ je třeba odpovědět na otázku „jak a v čem se scénář vyjadřuje?“. Je 
třeba odlišit, zda jde o scénář jako: 
- narativ,  
- popisnou tabulkou,  
- logickou sekvencí událostí,  
- časovou posloupnost apod.  
Zvolený formát scénáře určuje metody, kterými se zpracovává v konkrétním případě. Je obtížné najít scénář 
v rozumném formátu, jak například ukazuje soubor scénářů v práci [3] – uvedené scénáře jsou jen výčtem faktů, 
většinou chybí popis algoritmu, na jehož základě byly sestaveny.  Souhrnný přehled o různých formátech je 
např. v práci [4]. V předmětné práci je scénář chápán jako nástroj řízení. Další příklady formátu jsou v práci [5], 
ve které se ukazuje, že scénáře bývají základem různých výcvikových postupů v řízení odezvy (málokdy se ale 
používají pro výcvik plánovačů). Práce rovněž upozorňuje na důležitost struktury scénáře včetně holistické 
organizace znalostí. Scénáře se dnes používají v řadě oblastí, jak dokumentují dále uvedené údaje: 
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- článek [6] např. uvádí případovou studii využití SW produktu SEARUMS (Studying the Epidemiology of 
Avian Influenza Rapidly Using Modeling and Simulation.) se stručným nástinem metodologie modelování 
epidemie asijské chřipky, 

- článek [7] popisuje simulaci scénáře bleskové povodně pomocí modelu SOBEK, ve které se speciálně 
sledují dopady povodně na kriticky ohrožené prvky, jako jsou školy, supermarkety apod. 

- práce [8] obsahuje scénáře, které byly vypracovány v USA s cílem formulovat národní standardy 
připravenosti pro různé typy ohrožení s tím, že byl zvážen princip “All Hazard Approach“ [9], 

- práce [10] popisuje výsledky projektu Floris, ve kterém byly na základě zpracování historických dat určeny 
odhady pravděpodobností výskytu povodní a jejich důsledky.  Při stanovení rizika se riziko definuje jako 
míra očekávaných škod [11]. Důsledky se kategorizují podle typů škod a dle nich se navrhují ochranná 
opatření jako například hráze, 

- práce [12] obsahuje zpracování scénáře na základě výsledků SWOT analýzy, Jeho úkolem je stanovit postup 
pro udržitelný rozvoj regionu s důrazem na dopravní infrastrukturu, jde o popis; pokud by měl scénář být 
projektivní, tak v něm chybí hybné síly rozvoje, 

- práce [13] se zaměřuje na vytváření scénářů, které se chápou jako nástroj pro zkoumání rozdílů v kapacitách 
orgánů odezvy na různé typy pohrom, chybí v ní však metodologie tvorby scénáře. 

Ve čtvrtém „životní cyklus“ je třeba odpovědět na otázku „jak se scénářem manipuluje?“, tj. jak ho chápat a 
interpretovat, či hodnotit. Např. při rozhodování na základě scénářů pohrom je nutné vědět, zda izočáry 
reprezentují střední hodnotu sledované veličiny nebo nějakou její mezní hodnotu, viz např. scénáře pro 
zemětřesení, které jsou v pracích [14,15] a používají se pro zajištění seismické bezpečnosti objektů a 
infrastruktur. 
Z výše uvedeného vyplývá, že scénář je obecně soubor isolovaných i propojených procesů nebo jevů v čase a 
prostoru, který probíhá v různých prostorových i časových měřítcích, a že scénáře se používají pro různé účely. 
Zpracování scénáře z pohledu strategického řízení [2] vyžaduje: 
1. Zajištění permanentního monitoringu situace v lidském systému z hlediska výskytu pohrom a z nich 

plynoucích kritických situací. 
2.  Vytvoření nástroje na řízení pohrom a detekci blížících se kritických situací. 
3. Vytvoření nástrojů, které vedou k odstranění vzniku kritických situací. 
4. Vytvoření nástrojů na zvládnutí kritických situací a na odvrácení vleklých kritických situací. 
5. Vytvoření nástrojů na zajištění obnovy po kritických situacích a na zajištění dalšího stabilizovaného vývoje. 
Komplexní scénáře pro řízení území musí mít 4 oddělené části, a to: scénář pohromy, scénář nouzové situace, 
scénář řízení odezvy na nouzovou situaci; scénář řízení bezpečí a udržitelného rozvoje území [16]. 
  
METODICKÉ ASPEKTY SPOJENÉ S TVORBOU SCÉNÁŘŮ 
 
Při tvorbě scénářů jsou důležité následující kroky: 
- identifikovat klíčové předpoklady nebo vlivy, které působí na formu scénáře, 
- zaměřit se na faktory, které mají vysoký potenciální vliv na tvar, velikost, rozsah apod.,  
- určit faktory s nejistou povahou a pokusit se o variantní řešení scénáře.  
Předpokladem je ovšem relativně malý počet těchto faktorů, které by mohly být začleněny do možné varianty. 
Sestavení scénáře dle práce [1] sestává z: 
- shromáždění prognostických informací o daném systému a jeho   okolí, 
- identifikace cílů studovaného systému, 
- identifikace vnitřních faktorů, popř. bariér rozvoje systému, 
- identifikace vnějších faktorů, popř. bariér rozvoje systému, 
- identifikace variantních strategií řízení systému (je nutné   vzít v úvahu stávající mechanismus řízení a jeho 

různé   varianty, které se mohou realizovat v budoucím období; současně je nutné formulovat strategii 
rozvoje systému – jakým   směrem je žádoucí, aby se systém rozvíjel), 

- vlastního sestavení scénáře, 
- interpretace scénáře. 
Při všech výše uvedených krocích je třeba zvažovat: 
- posouzení současného stavu a současných rozhodnutí z hlediska   budoucího vývoje, 
- kvalitativní faktory a strategie různých účastníků, 
- fakt, že budoucnost je mnohorozměrná a neurčitá, 
- fakt, že každý systém je třeba zkoumat globálně i systémově, 
- fakt, že informace i strategie nejsou neutrální, ale tendenční, 
- více přístupů, které se doplňují, 
- fakt, že existují předpojatosti strategií i lidí a zamezit jim. 
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Scénáře řízení mohou mít různou podobu, která závisí na účelu použití.  Zpracování scénáře z pohledu 
strategického řízení území [11,16] vyžaduje: 
1. Zajištění permanentního monitoringu situace v lidském systému z hlediska výskytu pohrom a z nich 

plynoucích kritických situací. 
2.  Vytvoření nástroje na řízení pohrom a detekci blížících se kritických situací. 
3. Vytvoření nástrojů, které vedou k odstranění vzniku kritických situací. 
4. Vytvoření nástrojů na zvládnutí kritických situací a na odvrácení vleklých kritických situací. 
5. Vytvoření nástrojů na zajištění obnovy po kritických situacích a na zajištění dalšího stabilizovaného vývoje. 
Na základě scénářů ve variantním provedení se vytváří systémy pro podporu rozhodování, které slouží k řízení 
bezpečnosti sledovaného systému [11,16]. 
Tabulka 1 stručně charakterizuje rozdíly dvou kategorií scénářů, a to scénáře hazardních her pro řízení pohrom a 
strategického scénáře pro koncepční řízení [16]. Cílem aplikace obou scénářů je čelit neočekávaným událostem a 
otestovat organizační připravenost za stavu nejistot a neurčitostí. Ze srovnání s daty vyplývá, že scénář 
hazardních her je vhodný pro reaktivní typ řízení a strategický scénář je vhodný pro proaktivní typ řízení.  
 
Tab. 1 -   Porovnání aplikace scénáře hazardních her na zvládání pohrom a strategického scénáře pro koncepční 

řízení. 
 

Charakteristika Scénář hazardních her pro 
zvládání pohrom 

Strategický scénář pro koncepční 
řízení 
 

Zdroj Pracovní výcvik v rámci přípravy 
na nahodilou událost vojenskou, 
přírodní pohromu, průmyslovou 
nehodu. 

Dlouhodobá předpověď v rámci 
politiky / koncepce rozhodování a 
hlavních investic. 

Počáteční cíle Test provozní zručnosti a systémů 
s cílem vytvořit předvídatelné 
chování v nepředvídatelných 
situacích. 

Upozornit vedoucí manažery 
organizací na změny okolního 
prostředí. 

Povaha scénářů a nejistoty Jednoduchý popis nouzové události 
nebo situace, se kterou dříve 
nebyly zkušenosti. 
Výcvik pro předvídatelné události. 

Vícenásobný popis budoucích 
variant (2-4) z hlediska modifikací 
sociálního, ekonomického a 
politického prostředí. 
Výcvik mentální pružnosti při 
rozhodování při nejisté události. 

Hlavní účastníci 1. Subjekt popisující událost, návrh 
a zvládání rizika (simulační tým). 
2. Účastníci v terénu, kteří testují 
zvládání krize (cílové publikum). 

1. Subjekt tvořící a prezentující 
popis scénářů (autorský tým 
scénářů). 
2. Vedoucí manažeři, kteří 
využívají a strategicky rozhodují 
podle vytvořených scénářů (cílové 
publikum).  

Metodické kroky včetně účasti 
veřejnosti 

1. Přesvědčení vedoucích 
manažerů o důležitosti použitého 
scénáře (simulační tým). 
2. Rozhodnutí o účelu simulace: 
které organizační schopnosti mají 
být testovány? 
(Vzájemné setkání simulačního 
týmu a cílového publika). 
3. Konstrukce a zdůvěryhodnění 
scénáře pohromy nebo nouzové 
situace (simulační tým). 
 
 
4. Návrh simulačního cvičení 
s cílem zjistit odezvu cílové 
skupiny na scénář (simulační tým). 
 

1. Přesvědčení vedoucích 
manažerů o důležitosti použitého 
scénáře (autorský tým scénářů). 
2. Identifikace existujících 
předpokladů (způsob myšlení) 
především vedoucích manažerů. 
 
 
 
3. Identifikace důležitých trendů, 
nejistot a podnětů vnějšího světa, 
které zpochybňují současný způsob 
myšlení manažerů (autorský tým 
scénářů). 
4. Uspořádání faktorů pro malý 
počet scénářů (2-4) za účelem 
znázornění budoucích variant 
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5. „Hraní hry“ 
(simulační tým + cílové publikum). 
6. Vyslyšení hráčů a posouzení 
zkušeností získaných během hry 
(simulační tým + cílové publikum). 

(autorský tým scénářů). 
5. Prezentace přesvědčivých 
skutečnosti vedoucím manažerům 
(autorský tým scénářů). 
6. Práce s manažery ve věci 
koncepčního rozhodování a 
investování pro každý scénář 
(autorský tým scénářů + cílové 
publikum). 

Prezentace filozofie Cvičení a spolupráce za účelem 
přípravy specifických neobvyklých 
situací. 

Cvičení a spolupráce za účelem 
přípravy pro širokou budoucí 
nejistotu. 

Prezentace cílů Zlepšení činnosti během pohromy 
nebo nouzové situace. 

Zlepšení rozhodovacího procesu 
v oblasti politiky a strategie. 

Společné cíle Čelit neočekávanému. Otestovat předpoklady a 
organizační připravenost. 

 
 
APLIKACE SCÉNÁŘE PŘI ŘÍZENÍ RIZIK 
 
Procesní model rámcového logického modelu řízení rizik v území je dle [11] následující: 
- popis procesu, 
- definování cílů (kritéria pro měření cíle, verifikaci, hierarchizaci a priority cílů),  
- generování struktury systému (jako formát jednoduchého orientovaného grafu včetně prvků a vazeb), 
- stanovení kritických míst procesu,  
- definování parametrů kritických míst, 
- určení relativní důležitosti (váhy) jednotlivých parametrů, 
- agregace výsledků šetření a přípustná zjednodušení, 
- interpretace výsledků a přijatelného rizika pro rozhodovací proces, 
- definování protiopatření v  podobě scénářů odezvy na pohromy ve variantním provedení, 
- generování scénáře řízení odezvy pro variantu superiorní, která byla vyhodnocena (zvolena) pro realizaci 

jako společensky nejvýhodnější. 
Většina zmíněných úkolů se zvládá standardními metodami operační analýzy a systémového inženýrství, tj. 
pomocí: 
- screeningu potenciálních rizik v území, 
- generování kritérií vůči bezpečnosti a udržitelnému rozvoji, 
- modelování integrálního rizika, 
- modelu řízení rizik, 
- katalogu kritérií, 
- metodického zpracování výsledků počátečního screeningu, 
- přijatelnosti rizika, 
- aplikace principu předběžné opatrnosti. 
Při screeningu potenciálních rizik v území se algoritmus hodnocení děje na pozadí konceptuálního schématu pro 
udržitelný rozvoj. Systémový koncept určuje základní paradigma, které vyjadřuje postupné kroky pro 
systematickou analýzu rizik systému; viz schémata z teoretické oblasti modelování integrálního rizika[11]. 
  
SCÉNÁŘE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
 
Současná úroveň poznání vyžaduje suplovat teoretický koncept udržitelného rozvoje dostupnými politickými a 
normativními opatřeními. Uplatnění principu předběžné opatrnosti je ve shodě s velmi slabě udržitelným 
rozvojem. Pro posuzování rozvojových plánů velkých územních celků je třeba generovat specifické indikátory 
udržitelného rozvoje, které umožní posoudit homeostázi na regionální úrovni. Paradigma současného posuzování 
rozvoje regionů a  rozvojových koncepcí směřuje k pseudo-udržitelnému rozvoji s různou mírou užitku. 
Optimální výsledek vyžaduje uplatnit více variantní řešení, tj. množinu různých scénářů a aplikovat 
formalizovanou multikriteriální analýzu [17].  
Katalog metodických scénářů pro strategické posuzování vlivů rozvojových záměrů na životní prostředí v rámci 
velkých územních celků (regionů) a požadavek udržitelného rozvoje dle práce [18] obsahuje šest scénářů 
udržitelného rozvoje, které jsou charakterizované v tabulce 2. Varianty vznikly metodickým rozpracováním 
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prací Turnera z roku 1995, který uplatnil teorii Solowa, nositele Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1987 za 
„neoklasický model růstu“ [19]. 
 

Tab. 2 - Scénáře udržitelného rozvoje 
 

A 
Název: Nulová varianta 
Cíl: Zachování stávajícího trendu.  
Charakteristika:  
- varianta bez vypracování územního plánu, 
- rozvoj zájmového území na základě prolongace současného stavu, 
- zachování současných trendů vývoje negativních i pozitivních. 

B 
Název: Varianta velmi silně udržitelného rozvoje 
Cíl: Absolutní preference ochrany přírodního prostředí. Stacionární stav ekonomiky. 
Charakteristika: 
- útlum průmyslu, 
- uzavření veškerých těžebních prostorů, 
- minimalizace užívání neobnovitelných zdrojů v energetice, 
- žádné nové zábory půdy, 
- bez kvantitativního rozvoje dopravní infrastruktury, 
- žádné nové zdroje znečištění ovzduší, 
- požadavek výstavby kanalizace a ČOV ve všech obcích, 
- rozšíření počtu i plochy všech typů chráněných území a systému ÚSES, 
- decentralizované a extenzivní zemědělství s důrazem na údržbu krajiny, 
- návrat lesů s původní dřevinnou skladbou, 
- obnova mokřadů drobných vodotečí a nádrží, 
- nedotknutelnost mimolesní zeleně a drobných krajinných prvků, 
- přísná ochrana kulturního dědictví, 
- rekreační aktivity pouze rozptýlené. 

C 
Název: Varianta silně udržitelného rozvoje 
Cíl: Preference ochrany přírodního prostředí. Značně omezený ekonomický rozvoj. 
Charakteristika: 
- šetrné využívání neobnovitelných zdrojů, 
- využívání obnovitelných zdrojů v rámci regenerační kapacity, 
- přísný výběr lokalit pro nové ekonomické aktivity, princip změny místa, 
- podmínka využití nejlepších dostupných technologií pro tyto aktivity, 
- preference pro rekonstrukce starých průmyslových objektů před záborem nové půdy,  
- posílení významu železnice, u silniční dopravy pouze kvalitativní změny, podpora cyklostezek, 
- obnova venkova, šetrné formy zemědělství, ochrana kulturní krajiny 
- plynofikace obcí, výstavba ČOV,  
- omezení pro hromadné rekreační aktivity, 
- rozšiřování chráněných území všech typů, 
- rozvoj systému ÚSES, 
- přísná ochrana vodních a mokřadních ekosystémů a mimolesní zeleně,  
- ekonomická i mimoekonomická kompenzace reziduálních dopadů. 

D 
Název: Varianta slabě udržitelného rozvoje 
Cíl: Důraz na ochranu kritického přírodního kapitálu. Ekonomický rozvoj s dílčími  
omezeními. Znehodnocení životního prostředí může být nahrazeno umělým kapitálem  
(kromě kritického přírodního kapitálu). 
Charakteristika: 
- rozvoj systému maloplošných a velkoplošných chráněných území, 
- plošné omezení systému ÚSES, 
- ochrana přírody soustředěna pouze na chráněná území, 
- na ostatním území preferován rozvoj ekonomických aktivit, 
- přípustné rozsáhlé zábory půdy pro dopravní infrastrukturu a průmyslové zóny,  
- podpora výstavby nové energetické infrastruktury 
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- nová vodní díla, regulace toků, hydromeliorace, 
- intenzivní zemědělská velkovýroba,  
- koncentrace funkce bydlení i rekreace, 
- úbytek přírodních zdrojů a přírodního prostředí nahrazen pomocí ekonomických, případně technických 

kompenzací. 
E 

Název: Varianta velmi slabě udržitelného rozvoje 
Cíl: Preference ekonomického rozvoje. Kompenzace škod na přírodním prostředí. 
Charakteristika: 
- rozvoj ekonomických aktivit podobný jako v předchozím případě, 
- chráněná území omezena co do rozlohy i stupně ochrany, 
- rozvoj ekonomických aktivit i v těchto územích (těžba přírodních zdrojů, zemědělská výroba apod.), 
- umisťování rekreačních a sportovních aktivit do přírodně nejcennějších oblastí, 
- ekonomická kompenzace ekologické újmy pro jednotlivce i společnost, 
- technické kompenzace (přesuny cenných ekosystémů, umělé vytváření přírodního prostředí, rekultivace). 

F 
Název: Varianta maximálního ekonomického rozvoje 
Cíl: Ekonomický rozvoj na úkor přírodního prostředí bez omezení a bez kompenzací. 
Charakteristika:  
- maximalizace ekonomického zisku,  
- neomezené využívání všech přírodních zdrojů,  
- umisťování nové infrastruktury a ekonomických aktivit bez ohledu na přírodní podmínky a 

environmentální impakty, 
- kvalitativní omezení v zájmu ekonomických cílů přípustná i pro funkci bydlení a rekreace, 
- pro rozvoj technické, energetické a vodohospodářské infrastruktury preferovány ekonomické cíle na úkor 

sociálních, hygienických a environmentálních, 
- preference nových šetrných a úsporných technologií pouze na základě výsledků CBA analýzy, 
- ekonomická hodnota přírodního prostředí a přírodních zdrojů vnímána jako nulová, proto nejsou 

uvažovány žádné kompenzace vyvolaných impaktů. 
 
Pokračující dynamický vývoj v řízené péči o životní prostředí dává nahlédnout do hlubin poznání, které nelze 
opomíjet. Na jedné straně to je postupná precizace pomocných pracovních nástrojů ve prospěch udržitelného 
rozvoje, především indikátorů udržitelného rozvoje, vývoj zákonných norem a navazující metodologie v oblasti 
posuzování vlivů na životní prostředí, včetně narůstajícího počtu domácích strategických rozvojových koncepcí. 
Na straně druhé to je fatální kolaps teoretického konceptu udržitelného rozvoje v mezinárodním měřítku. Jako 
náhradu za selhání vědeckého konceptu je požadováno přijetí politických a normativních opatření. Naopak pro 
sociálně-ekonomický a územně-technický rozvoj se aktuálně žádá důsledně aplikovat princip předběžné 
opatrnosti. Fenomén zvyšujícího se rizika diktuje potřebu rozšířit tři dosud uznávané opěrné pilíře udržitelného 
rozvoje (environmentálního, ekonomického, sociálního) o čtvrtý pilíř bezpečnosti, tedy nadále deklarovat model 
„3+1“. 
 
ZÁVĚR 
 
Zpracování scénářů vhodných pro praxi vyžaduje disponibilní databáze pro předmětný problém a multioborový 
tým expertů, aplikaci vhodné týmové expertní metody jako je brainstorming, DELPHI, panelová diskuse apod. 
Z pohledu ochrany lidí je třeba zpracovat jak optimistické, tak pesimistické scénáře; viz např. závěry vyplývající 
z práce [20]. 
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NÁSTROJE BEZPEČNOSTNEJ POLITIKY 
 
MIROSLAV RUSKO -  DANA PROCHÁZKOVÁ  
 
SAFETY POLICY TOOLS 
 
 
ABSTRAKT  
Bezpečnostná politika obsahuje súhrn bezpečnostných požiadaviek pre riešenie bezpečnosti na všetkých 
dotknutých úrovniach spoločensko-ekonomických aktivít. Realizácia bezpečnostnej politiky má na cieľ dosiahnuť 
zmeny v správaní subjektov tak, aby boli v súlade s celkovou bezpečnostnou stratégiou Slovenskej republiky a 
Európskej únie. Vývoj postupne viedol k vytvorenie formálnych nástrojov v oblasti bezpečnostnej politiky.  
Kľúčové slová: bezpečnosť, politika, riadenie, nástroj 
 
ABSTRACT 
The safety policy involves a complex of safety demands for solving of the safety at all levels of societo-economic 
activities touched. Implementation of the safety policy is aimed to achieve some changes in subjects´ behavior 
for them tobe in accordance with global safety strategy of Slovak Republiv and European Union. The 
development was gradually leading to the creation of formal tools in the area of safety policy.  
Key words: safety, policy, management, tool. 
 
 
ÚVOD 
V rámci presadzovania cieľov bezpečnostnej politiky sú v praxi uplatňované viaceré nástroje. Nástroje 
bezpečnostnej politiky sú formalizované prostriedky danej politiky (metódy, postupy, detailne prepracované 
programy a pod.), ktorých úlohou je pôsobiť a ovplyvňovať správanie rizikových elementov tak, aby bolo 
dosiahnuté vytýčenie cieľov v oblasti bezpečnosti [5] 
Hlavné riziká súvisiace s trestnou činnosťou a hrozby, ktorým dnes čelíme, ako sú terorizmus, závažná a 
organizovaná trestná činnosť, obchodovanie s drogami, počítačová kriminalita, obchodovanie s ľuďmi, sexuálne 
vykorisťovanie detí a detská pornografia, hospodárska trestná činnosť a korupcia, obchodovanie so zbraňami a 
cezhraničná trestná činnosť, sa veľmi rýchlo prispôsobujú vedeckým a technologickým zmenám v pokuse o 
zneužitie a podkopanie hodnôt a blahobytu našich otvorených spoločností. [8] 
 
Bezpečnostná politika obsahuje súhrn bezpečnostných požiadaviek pre riešenie bezpečnosti na všetkých 
dotknutých úrovniach spoločensko-ekonomických aktivít, napríklad pri 

• manažérstve rizika 
• krízovom manažérstve, civilnom a vojenskom krízovom manažérstve, 
• bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
• starostlivosti o zdravie, eHealth, verejné zdravie 
• potravinovej bezpečnosti 
• bezpečnosti zvierat 
• bezpečnosti výrobkov, technickej a technologickej bezpečnosti 
• informačnej, energetickej a dopravnej bezpečnosti 
• zabezpečení komplexnej ochrany majetku. 

 
Špeciálny prieskum Eurobarometra o vnútornej bezpečnosti ukázal, že štyria z desiatich Európanov by chceli, 
aby sa v EÚ urobilo viac pre zvládnutie bezpečnostných výziev, ktoré boli naznačené v stratégii vnútornej 
bezpečnosti. Mnoho európskych občanov je tiež presvedčených, že tieto hrozby sa v najbližších troch rokoch 
ešte zintenzívnia, pričom považujú počítačovú kriminalitu za bezpečnostnú výzvu, pri ktorej je najväčšia 
pravdepodobnosť ďalšieho zhoršenia. [3] 
 
NÁSTROJE BEZPEČNOSTNEJ POLITIKY EURÓPSKEJ ÚNIE 
 
Zásady Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (Common Foreign and Security Policy - CFSP) sa 
formalizovali v Maastrichtskej zmluve (nadobudla účinnosť 1.11.1993). [6] 
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Európska rada prijala Európsku bezpečnostnú stratégiu (ESS) v decembri 2003. Po prvý raz sa ňou ustanovili 
zásady a vymedzili jednoznačné ciele smerovania bezpečnostných záujmov EÚ, ktoré sa opierajú o základné 
hodnoty EÚ v oblasti globálnych výziev 

• šírenie zbraní hromadného ničenia 
• terorizmus a organizovaná trestná činnosť 
• kybernetická bezpečnosť 
• bezpečnosť dodávok energie 
• zmena klímy. [7] 

 
Vo februári 2010 ju za španielskeho predsedníctva Rada doplnila prijatím stratégie vnútornej bezpečnosti. 
Európska rada túto stratégiu schválila na zasadnutí 25. a 26. marca 2010. Stratégia vnútornej bezpečnosti sa 
prijala s cieľom pomôcť Európe v napredovaní prostredníctvom zoskupenia existujúcich činností a stanovenia 
zásad a usmernení pre budúcu činnosť. Má za cieľ predchádzať trestnej činnosti a zvýšiť kapacitu na 
poskytovanie včasnej a náležitej reakcie na prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou 
prostredníctvom účinného rozvoja a riadenia adekvátnych nástrojov. [8] 
 
Aktivity EÚ v oblasti bezpečnostnej politiky sú zamerané najmä na oblasť  

• verejného zdravia 
• bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
• starostlivosti o zdravie 
• bezpečnosti potravín 
• bezpečnosti zvierat 
• šírenia zbraní hromadného ničenia 
• terorizmu a organizovanej trestnej činnosti 
• kybernetickej bezpečnosti 
• bezpečnosti dodávok energie 
• zmeny klímy 

 
Oblasť verejného zdravia 
Akčný program spoločenstva v oblasti verejného zdravia 2003 – 2008 bol závažným nástrojom na presadenie 
Zdravotnej stratégie Európskej únie do konkrétnych činností. V súčasnosti sa uplatňuje druhý akčný program 
Spoločenstva v oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa - spotrebiteľské aspekty na roky 2007-2013. [1] 
 
Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
Smernica 89/391/EHS, tzv. rámcová smernica, vytyčuje všeobecné princípy účinnej bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci spolu s inými právnymi predpismi Európskej únie, ktoré sa zaoberajú konkrétnymi otázkami v 
oblastiach chemických látok, hluku pri práci, tehotných pracovníčok atď. Členské štáty ako výkonné orgány 
dohliadajú na to, aby boli splnené všetky právne požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 
Oblasť starostlivosti o zdravie 
Systémy starostlivosti o zdravie v EÚ napriek nesporným výsledkom v oblasti znižovania chorobnosti a 
úmrtnosti, predlžovania priemerného veku a skvalitňovania svojich služieb čelia viacerým novým výzvam. 
Jedným z vhodných prístupov, ako čeliť výzvam v systéme starostlivosti o zdravie, je informatizácia procesov v 
rámci celého zdravotníctva, medzinárodne označované  termínom eHealth.  Problematika eHealth patrila medzi 
prioritné oblasti Európskej únie v rámci programu EU i2010 na roky 2005-2010. To isté platí aj pre druhý akčný 
program pre roky 2008 až 2013, t.j. Rozhodnutie EP a Rady č. 1350/2007/ES. 
 
Oblasť bezpečnosti potravín 
Právne predpisy EÚ v tejto oblasti pokrývajú celú oblasť potravinovej bezpečnosti od krmív a potravín až po 
hygienu. Stratégia Európskej únie v oblasti bezpečnosti potravín má tri hlavné prvky, t.j. právne predpisy o 
bezpečnosti potravín a krmív, vedecky podložené informácie, na základe ktorých sa prijímajú rozhodnutia a 
dozor nad presadzovaním takýchto predpisov a kontrola.  
 
Oblasť bezpečnosti zvierat 
Zásady bezpečnosti zvierat sú rovnaké ako v prípade potravín. Možno ich voľne sťahovať po celej EÚ. Normy 
platné pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat treba dodržiavať nielen v poľnohospodárskom podniku, ale 
aj pri ich preprave. Keď dôjde k prepuknutiu chorôb zvierat, v prípade potreby Európskej únie okamžite 
zasiahne a zastaví obchodovanie. 
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Oblasť šírenia zbraní hromadného ničenia 
Šírenie zbraní hromadného ničenia zo strany štátov i teroristov sa identifikovalo ako potenciálne najväčšia 
hrozba bezpečnosti EÚ. V posledných  rokoch sa toto riziko ešte zvýšilo, čím vzniká tlak na multilaterálny 
rámec. [7] 
 
Oblasť terorizmu a organizovanej trestnej činnosti 
Terorizmus predstavuje  jednu z hlavných hrozieb v Európe. Od roku 2003 sa EÚi podarilo dosiahnuť pokrok pri 
riešení prostredníctvom dodatočných opatrení v rámci Únie ako súčasti Haagskeho programu z roku 2004, ako aj 
novej stratégie pre vonkajší rozmer oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, prijatej v roku 2005. Nimi sa 
uľahčilo cezhraničné vyšetrovanie a koordinácia trestného stíhania. Stratégia EÚ na boj proti terorizmu, ktorá 
bola tiež prijatá v roku 2005, sa zakladá na dodržiavaní ľudských práv a medzinárodného práva. Jej prístup sa 
zakladá na štyroch elementoch - predchádzanie radikalizácii a náboru teroristov, ako aj faktorom, ktoré k nim 
vedú, ochrana možných cieľov, stíhanie teroristov a reakcia na následky útoku. Aj keď opatrenia na 
vnútroštátnej úrovni sú naďalej najdôležitejšie, významný krok vpred na európskej úrovni predstavuje 
vymenovanie koordinátora pre boj proti terorizmu. 
 
Oblasť kybernetickej bezpečnosti 
Moderné ekonomiky sú vo významnej miere závislé od kritickej infraštruktúry, ktorá zahŕňa oblasť dopravy, 
komunikácií a dodávania energie, ako aj internet. Trestnou činnosťou na internete sa zaoberá Stratégia Európskej 
únie pre bezpečnú informačnú spoločnosť, ktorá sa prijala v roku 2006. Útoky proti súkromným, ako aj štátnym 
informačným systémom v členských štátoch EÚ, ktoré predstavujú novú potenciálnu ekonomickú, politickú a 
vojenskú zbraň, priniesli nový rozmer. 
 
Oblasť bezpečnosti dodávok energie 
V posledných piatich rokoch sa zvýšili obavy týkajúce sa energetickej závislosti. Znižovanie produkcie energie v 
EÚ znamená, že do roku 2030 sa bude musieť dovážať až do 75 % našej spotreby ropy a plynu. Toto dovážané 
množstvo bude pochádzať z malého počtu krajín, pričom v mnohých z nich je ohrozená stabilita. Dôležitá je 
väčšia diverzifikácia palív, zdrojov dodávok a tranzitných trás rovnako ako dobrá správa vecí verejných, 
dodržiavanie zásad právneho štátu a investície v producentských krajinách. 
 
Oblasť zmeny klímy 
V marci 2008 vysoký predstaviteľ a Komisia predložili správu Európskej rade, ktorá označila zmenu klímy za 
„prvok zvyšujúci hrozby“. Konfliktné situácie sa pôsobením prírodných katastrof, degradáciou životného 
prostredia a bojom o zdroje ešte viac zintenzívňujú, a to najmä pokiaľ sú sprevádzané chudobou a rastom 
populácie, čo má negatívne humanitárne, zdravotné, politické a bezpečnostné dôsledky vrátane zvýšenia 
migrácie. Zmena klímy môže viesť aj k sporom o obchodné trasy, morské oblasti a pôvodne nedostupné 
zdroje.[7] 
 
NÁSTROJE BEZPEČNOSTNEJ POLITIKY SR 
Medzi bezpečnostné záujmy SR patrí najmä 

• zaručiť bezpečnosť občanov, chrániť ich ľudské práva a základné slobody;  
• zaručiť územnú celistvosť, zvrchovanosť, nedotknuteľnosť hraníc, politickú nezávislosť a identitu;  
• rozvíjať demokratické štátne zriadenie, právny štát a trhovú ekonomiku;  
• vytvárať predpoklady trvalo udržateľného hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho a kultúrneho 

rozvoja spoločnosti;  
• posilňovať transatlantické strategické partnerstvo, byť spolugarantom bezpečnosti spojencov. 

  
Bezpečnostná stratégia SR (schválená NR SR 27.09.2005) je súbor základných zásad, hodnôt, obmedzení a 
predpokladov, vytvorených na riadenie činnosti ktorou sa bude dosahovať plnenie hlavných bezpečnostných 
cieľov a základný strategický a koncepčný dokument bezpečnostnej politiky štátu.  
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia 
Bezpečnosť a ochrana zdravia sa zameriava na predchádzanie úrazom a chorobám, ku ktorým môže dôjsť pri 
práci. Okrem toho sa zaoberá ochranou ľudských a iných zdrojov na pracovisku a starostlivosťou o ne. Normy 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sú zvyčajne ustanovené v právnych predpisoch. Nedostatočná 
úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa odzrkadľuje na štátnych výdavkoch súvisiacich so sociálnym 
poistením, pracovnými úrazmi a inými finančnými náhradami, výdavkami na lekársku starostlivosť, ako aj na 
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stratách v dôsledku zníženia výroby. Predovšetkým sa vplyv týchto faktorov môže prejaviť na zamestnateľnosti 
pracovníka a preniesť sa na jeho rodinu, priateľov a kolegov. 
V praxi sa bezpečnosť a zdravie pri práci zakladá na dvoch základných principiálnych činnostiach a to na: 

• analýze rizík v pracovnom prostredí, resp. pri práci a ich možného nepriaznivého vplyvu na  zdravie a 
majetok,  

• uskutočňovaní vhodných opatrení potrebných na bezpečný a zdraviu neškodný výkon práce. [2] 
 
Problematiku bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci upravuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Jednou z úloh Koncepcie štátnej politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci formulovanej v Národnom 
programe BOZP, schválenej uznesením vlády SR č. 838 zo 7. augusta 2002 v znení  uznesenia vlády SR č. 665 
zo 16. júla 2003, je podpora zavádzania systémov riadenia BOZP v podnikoch SR a organizovanie kampane 
„Bezpečný podnik“. Konkrétne úlohy Akčného plánu realizácie štátnej politiky BOZP formulované v časti B. 
bod 4, ukladajú vypracovať ciele a pravidlá programu „Bezpečný podnik“, kritériá na hodnotenie  práv 
a povinností hodnotiteľov, organizačné zabezpečenie a návrh na finančné zabezpečenie programu.  Riešením 
tejto úlohy sa napĺňa príslušná časť Novej stratégie ES v oblasti BOZP na roky 2002–2006 a výzva 
Medzinárodnej organizácie práce na presadzovanie zavádzania systémov riadenia BOZP v Príručke ILO-OSH 
2001.  
 
Právna úprava ochrany zdravia v SR 
Každý občan má ústavou zaručené právo na ochranu zdravia pri práci. Zárukou tohto práva je štátom 
organizovaná starostlivosť o bezpečnosť a zdravie pri práci, ktorá je konkretizovaná ďalšími zákonnými 
ustanoveniami, ktoré sú doplňované a spresňované vyhláškami, výnosmi, predpismi a normami. 
V marci 2004 bola predložená vláde Slovenskej republiky Koncepcia verejného zdravotníctva, ktorá vychádzala 
z analýzy stavu riešenia problematiky verejného zdravotníctva vo svete a z potrieb Slovenska, ako aj 
z rozhodnutia č. 1786 Európskeho parlamentu a Rady Európy zo dňa 23.9.2002 o programe a činnostiach 
v oblasti verejného zdravia na roky 2003-2008 v rámci Európskej únie zlepšiť informovanosť a vedomosti pre 
vývoj verejného  zdravia vrátane bioterorizmu koordinovaných spôsobom, podporovať zdravie a predchádzať 
chorobám sledovaním a hodnotením determinantov zdravia. [4] 
Problematiku ochrany verejného zdravia v súčasnosti upravuje zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon nadobudol účinnosť dňa 1.júna 2006 a nadväzoval na zákona 
NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, ktorý tvoril základnú bázu v oblasti ochrany verejného zdravia. 
 
Bezpečnosť výrobkov 
Pojem bezpečný výrobok vymedzuje zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého „bezpečný 
výrobok je výrobok, ktorý za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok používania, inštalácie alebo 
údržby nepredstavuje po dobu určenú výrobcom alebo po dobu obvyklej použiteľnosti nebezpečenstvo pre 
spotrebiteľa, alebo jeho používanie predstavuje pre spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len 
minimálne nebezpečenstvo...“. 
 
ZÁVER 
Bezpečnostná politika predstavuje súbor základných zásad, hodnôt, obmedzení a predpokladov, vytvorených na 
riadenie činnosti ktorou sa bude dosahovať plnenie hlavných bezpečnostných cieľov. Je neoddeliteľnou súčasťou 
celkového rozvoja spoločnosti. Hlavné riziká súvisiace s trestnou činnosťou a hrozby, ktorým dnes čelí Európa, 
ako sú terorizmus, závažná a organizovaná trestná činnosť,  obchodovanie s drogami,  počítačová kriminalita, 
obchodovanie s ľuďmi, sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia, hospodárska trestná činnosť a 
korupcia, obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť, sa veľmi rýchlo prispôsobujú vedeckým a 
technologickým zmenám. Realizácia bezpečnostnej politiky má na cieľ dosiahnuť zmeny v správaní subjektov 
tak, aby boli v súlade s celkovou bezpečnostnou stratégiou.  
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SYSTÉM INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI AKO SÚČASŤ BEZPEČNOSTNÉHO 
MANAŽÉRSTVA 
 
MIROSLAV RUSKO - IVANA TUREKOVÁ 
 
THE SYSTEM OF INFORMATION SAFETY AS A PART OF SAFETY MANAGEMENT 
 
Abstrakt 
Systematický prístup v rámci systému manažérstva informačnej bezpečnosti je potrebný nielen z 
procesného pohľadu, ale aj so zameraním na vývoj, obstarávanie a implementáciu samotných 
informačných systémov. Dôležitý je komplexný prístup k informačnej bezpečnosti. Významnú úlohu 
zohrávajú kritéria hodnotenia systémovej informačnej bezpečnosti, metriky a normy informačnej 
bezpečnosti. 
Kľúčové slová: bezpečnosť, informácia, systém, manažérstvo 
 
 
Abstract 
Systematic approach in the ranks of the information management security system is needed not only from the 
process point of view but also with focusing on development, gaining and implementation of the information 
systems alone.  Copmlex approach to the information security is important. Criterions of assessment of the 
information security systems are playing an important role. 
Key words: safety, security, information, system, management 
 
 
ÚVOD 
 Bezpečnostné manažérstvo patrí medzi významné manažérske aktivity. V plejáde  manažérskych 
nástrojov a metód  sa často kombinuje najmä s nástrojmi manažérstva kvality a environmentu. Z hľadiska 
uplatňovania jednotlivých prístupov k zabezpečeniu bezpečnosti sa pozornosť sústreďuje na 

• ekonomickú bezpečnosť, 
• environmentálnu bezpečnosť, 
• energetickú bezpečnosť, 
• informačnú bezpečnosť, 
• fyzickú bezpečnosť osôb a majetku, 
• bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
• bezpečnosť infraštruktúry a logistiky, 
• teritoriálnu bezpečnosť, 
• technická a technologická bezpečnosť, 
• bezpečnosť produkcie, 
• občiansku bezpečnosť, 
• právnych aspektov bezpečnosti a prevencie kriminality. 

 
 Pojem bezpečnosť býva doplňovaný aj rôznymi adjektívami, ktoré sa vzťahujú 
predovšetkým k charakteru : 

• hrozieb, ktoré bezpečnosť ohrozujú, 
• opatrení, nástrojov alebo inštitúcií, ktoré majú bezpečnosť zabezpečovať a chrániť, 
• objektov, ktorých bezpečnosť má byť chránená. [5] 

 
 Bezpečnosť je zložitý atribút, ktorého obsah, štruktúra a funkcie presahujú hranice nielen jedného 
vedného odboru, ale dokonca i celých vedných oblastí. [1] 
 Bezpečnostné manažérstvo sa zameriava primárne na 

• manažérstvo rizík (analýza bezpečnostného prostredia, analýza rizík, preventívne prístupy a technické, 
organizačné a administratívne opatrenia na elimináciu neželaných negatívnych udalostí), 

• manažérstvo bezpečnostných incidentov (prístupy a technické, organizačné a administratívne opatrenia 
v prípade negatívnej udalosti). 
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 Bezpečnostná politika je základným dokumentom pre riešenie bezpečnosti v celom komplexe. Definuje 
východiská pre všetky ďalšie aktivity prevádzkujúceho subjektu v oblasti bezpečnosti. Bezpečnostná analýza je 
dôležitým východiskom pre proces syntézy získaných poznatkov a vypracovaní bezpečnostných opatrení s 
cieľom dosiahnuť ciele sformulované v bezpečnostnej politike. 
 Bezpečnostná situácia je vymedzená podmienkami, okolnosťami, stavmi, v ktorých je realizovaná 
bezpečnostná činnosť. Pojem incident má rôzny význam v socio-ekonomických, technických, resp. 
prírodovedných oblastiach. Pod incidentom sa chápe jav, proces, úkaz, skutočnosť.  Bezpečnostný incident je 
proces, ktorý sa pripravuje, vzniká, má svoj priebeh a zaniká a ktorý má za následok vznik bezpečnostnej 
situácie. V informatike sa chápe ako incident udalosť v informačnej bezpečnosti, ktorá nastane a spôsobí 
poruchu alebo výpadok počítačového informačného systému. Bezpečnostná identifikácia  sa uplatňuje pri 
zisťovaní totožnosti  - personálnej, technickej, technologickej. V posledných rokoch dochádza k významnému a 
efektívnemu uplatňovaniu informačných a komunikačných technológií  v praxi. 
 
Systém manažérstva informačnej bezpečnosti 
 Pri úspešnom riadení informačnej bezpečnosti spoločnosti je nevyhnutné vychádzať z rôznych 
podmienok a vplyvov na spoločnosť, ktoré sú východiskom pre určenie spôsobu riadenia. [4] 
 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB) pomôže organizácii identifikovať a znížiť 
kritické bezpečnostné riziká, pretože umožní správne zacielenie úsilia organizácie a ochranu informácií. [6] 
 Systematický prístup v rámci SMIB je potrebný nielen z procesného pohľadu, ale aj so zameraním na 
vývoj, obstarávanie a implementáciu samotných informačných systémov. Systematický prístup je možné riešiť 
prostredníctvom kritérií hodnotenia bezpečnosti samotných IS. Bezpečný informačný systém by mal obsahovať: 
• POLITIC - Musí byť explicitne a presne definované za akých okolností môže nejaký subjekt pristupovať k 

nejakému objektu v systéme. 
• STAMPING - Každý objekt v systéme sa musí dať označiť bezpečnostnou značkou, ktorá určuje úroveň 

dôvernosti tohto objektu. 
• IDENTIFICATION - Každý subjekt musí byť jednoznačne identifikovateľný, tak aby mohol byť každý 

prístup k informáciám autorizovaný na základe toho kto chce k informáciám pristupovať. 
• MONITORING - Bezpečný systém musí byť schopný zaznamenávať výskyt každej z bezpečnostného 

hľadiska relevantnej udalosti. Tento záznam musí byť chránený pred modifikáciou a neautorizovaným 
vymazaním. 

• ASSURANCE - IS musí obsahovať mechanizmy pomocou ktorých je možné dostatočne sa uistiť že systém 
zabezpečuje prvé štyri požiadavky. 

• SECURITY CONTINUITY: Bezpečný systém musí byť kontinuálne chránený. [2] 
 
Kritéria hodnotenia systémovej informačnej bezpečnosti 
 
 Kritéria hodnotenia systémovej informačnej bezpečnosti vychádzajú z : 
• TCSEC (Trusted Computer Systems Evaluation Criteria) orange book - kritériá špecifikujú bezpečnosť 

počítačového systému ako jeho schopnosť zachovania dôvernosti údajov. [7], [9] 
• ITSEC (Information Technology Security Evaluation Criteria)  chápe bezpečnosť systému ako zachovanie 

atribútov dôvernosti, integrity a dosiahnuteľnosti údajov. Bezpečnosť objektu (môže ním byť ucelený 
systém, ako aj jeho jednotlivé komponenty – produkty) sa hodnotí podľa bezpečnostných funkcií, ktoré 
poskytuje, a podľa stupňa istoty v účinnosť týchto mechanizmov. V druhom prípade sa ešte rozlišuje medzi 
istotou v účinnosť bezpečnostných mechanizmov („sú postačujúce pre daný bezpečnostný cieľ?“) a istotou v 
správnosť ich návrhu a implementácie. ITSEC nemá hierarchiu tried, ako je to v prípade TCSEC. 
Hierarchicky sú usporiadané len požiadavky na kvalitu návrhu a implementácie. 

• CTCPEC (Canadian Trusted Computer Product Evaluation Criteria)  sú kombináciou ITSEC a TCSEC. 
Vývojom týchto kritérií začali vznikať Common Criteria. Kritériá zobrazujú 2 typy požiadaviek: a/ 
požiadavky na funkcionalitu, t.j. kritériá orientované na 4 politiky: dôvernosť, integrita, dostupnosť, 
sledovateľnosť; b/požiadavky na zaistenie. 

• CC (Common Criteria) - v CC sa pojem bezpečnosť chápe nielen ako dôvernosť + integrita + 
dosiahnuteľnosť, ale zohľadňujú sa aj iné aspekty, ktoré sa nedajú jednoznačne zaradiť do jednej z týchto 
kategórií (napríklsad ochrana súkromia používateľov hodnoteného produktu). V Common Criteria sa 
používa nové štruktúrovanie kritérií – zoskupovanie bezpečnostných požiadaviek na triedy, ktoré sa delia na 
rodiny, ktoré sa skladajú z komponentov: a/trieda (class) – spoločný bezpečnostný zámer, ale rozdielne 
pokrytie bezpečnostných cieľov; b/ rodina (family) – spoločné ciele, rozdielny dôraz resp. rigoróznosť; c/ 
komponenty (components) – v CC najmenšie zoskupenie bezpečnostných požiadaviek.[8] 
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Metriky informačnej bezpečnosti 
 Skutočná hodnota informácií a informačných aktív spoločnosti je odhalená až pri ich strate dostupnosti, 
dôvernosti, integrity, príp. autenticity. Vo všeobecnosti nie je dôležité, ktorý atribút je samostatne dôležitejší, ale 
to, že má určitú hodnotu v konkrétnom systéme spracovania informácií. Pokiaľ chceme objektívne zmerať 
hodnotu informácií v informačných systémoch, ich kritickosť pre obchodné procesy a pre udržanie 
konkurencieschopnosti, môžeme použiť rôzne metriky. Metriky slúžia často ako podporný nástroj pre audit 
informačnej bezpečnosti spoločnosti. Či už sa jedná o interný, či certifikačný audit dané normy slúžia veľmi 
dobre ako nástroje merania informačnej bezpečnosti, pričom sú plne v súlade s normou ISO 9001.[3] 
 Medzi významné nástroje patria madzinárodné technické normy a smernice 

• ISO/IEC 15504 Informačné technológie - hodnotenie procesov,  
• ISO/IEC 21827 SSE-CMM Systems security engineering capability maturity model, 
• COBIT (Control objectives for information and related technology - Ciele riadenia v oblasti 

informačných a súvisiacich technológií) 
• INTOSAI – smernice pre štandardy vnútornej kontroly pre verejný sektor  
• TICKIT SCHEME - metrika uznávaná len zo strany certifikačných spoločností akreditovaných 

akreditačnými spoločnosťami UKAS a SWEDAC.  
• NIST Special Publication 800-80 - návod pre vytváranie metrík na meranie výkonnosti informačnej 

bezpečnosti.  
 
Normy informačnej bezpečnosti 
 V rámci SMIB  sa uplatňujú viaceré štandardy, najmä normy ISO: 

• Norma ISO 17799: 2005 - je jednou z kľúčových noriem pre zavádzanie a  certifikáciu systémov 
riadenia organizácie. Norma uplatňuje komplexný prístup k informačnej bezpečnosti. Aktíva, ktoré si 
vyžadujú ochranu, zahŕňajú digitálne informácie, dokumenty v papierovej forme a fyzické aktíva 
(počítače a siete), vedomosti a znalosti jednotlivých zamestnancov. Systém danej organizácie sa musí 
adresne zaoberať celým radom otázok počnúc rozvojom spôsobilosti zamestnancov až po technickú 
ochranu proti krádeži priamo z počítača. Norma pre systém manažérstva informačnej bezpečnosti je 
výsledkom požiadaviek jednotlivých hospodárskych odvetvi, štátnej správy a tiež samotného trhu. 
Vytvára spoločný rámec, ktorý umožňuje rozvoj, zavedenie a efektívne meranie praxe v oblasti riadenia 
informačnej bezpečnosti. Norma pozostáva z dvoch časti 

• ISO/IEC 20000 IT service management - ITSM predstavuje definovanie procesov, ktoré by mali byť v 
podniku implementované za účelom zaistenia trvale kvalitnej dodávky IT služieb pri vynaložení 
optimálnych nákladov. 

• ISO 15489 Riadenie záznamov -  norma zameraná na  riadenie v oblasti spracovania záznamov 
spoločnosti. 

• PAS 56 (Publicly Accessible Specification 56) - bola vytvorená ako Sprievodca manažmentu BCM 
(Business Continuity Management) obchodnej kontinuity činnosti Britským štandardizačným inštitútom 
a Britským inštitútom kontinuity. Bola nahradená Britským štandardom BS 25999, časť 1.  

• Normy radu ISO 27000 Informačné technológie, Zabezpečovacie techniky  - predstavujú medzinárodné 
štandardy v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti. Sú v súlade s normou ISO/IEC 20000, pričom 
konkretizujú činnosti ICT v oblasti informačnej bezpečnosti a jej riadenia. Základom normy sú 
štandardy vyvíjané britským štandardizačným inštitútom (odvodené od britských štandardov rady BS 
7799), ktoré sa v súčasnosti postupne zapracovávajú do sústavy ISO/IEC. V štandardizačnom systéme 
sa tejto norme venuje spoločná komisia ISO a IEC s názvom JTC1, pod ktorou pôsobí podvýbor SC27. 

• ISO/IEC 13335  Informačné technológie - Smernice pre riadenie bezpečnosti IT ● Štandardy 
aplikované pri riešení informačnej bezpečnosti, najmä jej projektovej oblasti. Norma je preto 
odporúčaná v projektoch na ochranu osobných údajov, projektoch jednotlivých oblastí ochrany 
utajovaných skutočností, ale aj v iných zákonmi nešpecifikovaných oblastiach. Nevýhodou normy je 
najmä to, že sa ako technická špecifikácia zameriava len na riešenie IT bezpečnosti. V súčasnosti je 
preto norma používaná ako doplnok k iným normám. 

• ISO/IEC 18028 IT Sieťová bezpečnosť - štandard zložený z 5 častí, ktorý vyplýva zo štandardu ISO/IEC 
27002 a bližšie špecifikuje jeho časti 10.6 a 11.4 a rozširuje ustanovenia riadenia IT bezpečnosti 
ustanovené v štandarde ISO/IEC 13335. Norma podrobne špecifikuje operácie a mechanizmy potrebné 
k implementácii sieťovej bezpečnosti kontrolou a bezpečnosťou v širšom meradle sieťového prostredia, 
v prípade spojenia medzi celkovým riadením IT sieťovej bezpečnosti a technickou implementáciou IT 
sieťovej bezpečnosti. S normou priamo súvisí norma ISO/IEC 27033, ktorá vo svojich súčasných 7 
častiach pojednáva bližšie o jednotlivých častiach normy ISO/IEC 18028. 
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ZÁVERY 
 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti sa uplatňuje v jednotlivých hospodárskych odvetviach, 
štátnej správe a samospráve. Postupne sú zavádzané štandardizované rámce umožňujúce rozvoj, zavedenie a 
efektívne uplatnenie  systematického prístupu v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti. 
 So zvyšujúcim sa objemom a zložitosťou strojového spracovania informácií sa zvyšujú nároky na 
úspešné riadenie a bezpečnostný prehľad. Platí zásada, že informačná bezpečnosť nie je úlohou pre jedného 
zamestnanca, prípadne jedného procesu, ale je to komplexná činnosť spoločnosti ako celku, do ktorej sa zapájajú 
a sú ovplyvnené všetky dotknuté zložky. So zvyšovaním objemu a náročnosti informačnej bezpečnosti rastú 
nároky na jej efektivitu a riadenie. Systém manažérstva informačnej bezpečnosti danej organizácie sa musí 
adresne zaoberať celým radom otázok počnúc rozvojom spôsobilosti zamestnancov až po technickú ochranu 
proti krádeži priamo z počítača.  
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INOVÁCIE A VÝVOJ  V OBLASTI POHONOV AUTOMOBILOV 
 
PETER RUMAN – MAREK KRUPA – LENKA MAGUĽAKOVÁ 
 
INNOVATIONS AND DEVELOPMENTS IN DRIVE CARS 
 
 
ABSTRAKT  
Tento článok predstavuje najnovšie poznatky v oblasti inovácii automobilov. Základ článku tvorí vývoj hybridov 
a ich vplyv na životné prostredie, aké sú výhody a nevýhody, a ako hybrid funguje. V poslednej časti je riešená 
otázka čistoty ovzdušia a využitia biopalív. 
Kľúčové slová: hybridný pohon, elektrické auto, ekologické auto 
 
ABSTRACT  
This article presents the latest konwledge in innovation drive cars. Forms the basis of Article developing hybrids 
and their impact on the environment, what are the advantages and disadvantages, and works as a hybrid of the 
last section is devotedy to clean air quality and use of biofuels.  

Key words: hybrid,, electric car, ekologic car 
 
 
ÚVOD 
  

V súčasnosti hýbu svetom významné inovačné zmeny vo všetkých oblastiach, t.j. aj v priemyselnej sfére. 
Za klasický príklad inovačného rozvoja sa na celom svete považuje automobilový priemysel, ktorý zaradil vyššiu 
rýchlosť. 

Automobil ako produkt automobilového priemyslu je považovaný za elektronické a softvérové laboratórium so 
senzormi, bezpečnostnými prvkami, informačnými systémami a technologickými vymoženosťami dnešnej doby. 

Automobilový priemysel sa stal celosvetovým priemyselným odvetvím, ktorý je postavený pred viacero 
výziev a príležitostí.Z hľadiska konkurencieschopnosti dosahujú úspechy len tie firmy, ktoré majú najlepšie 
moderné technológie výroby. 

V polovici 19.storočia si v Británii začali raziř cestu parné vozidlá. . V roku 1890 dvaja francúzski 
strojníci Panhardov a Levassor začali vyrábať Daimlerov motor a pri nesprávnom rozhodnutí predali práva 
využítia motora francúzskej firme Peugeot 

 

 
    Obr. 1 Daymlerov model 
 
Súčasný svet môžeme nazvať svetom transportu a komunikácie. V súčasnosti väčšinu áut poháňajú 

neobnoviteľné zdroje energie.. Preto je nutné vyrábať autá s nízkou spotrebou a malým prípadne žiadnym 
znečisťovaním. 

 



   

 

222 
 

Alternatívne pohony sa uberajú nasledujúcimi hlavnými smermi: 

 

� vývoj elektrických pohonov, 

� vývoj hybridných pohonov, 

� vývoj palivových článkov. 
 

 
VÝVOJ HYBRIDNÝCH AUTOMOBILOV 

Všetky veľké automobilky  sústreďujú  environmentálne problémy do troch smerov: 

 

� rozmanitosť energetických zdrojov, 
� zníženie CO2, 
� zvýšenie kvality ovzdušia. 

 

Najdôležitejším prvkom na ceste za ultimatívnym ekologickým automobilom je hnací agregát spolu 
s prevodovkou. Jednou z ciest je zdokonaľovanie súčasných spaľovacích motorov a prevodoviek, druhým 
použitie hybridného pohonu. Toyota bola prvou automobilkou, ktorá v roku 1997 uviedla na trh model Prius – 
prvé sériové auto s hybridným pohonom a že za 13 rokov výroby hybridov sa jej podarilo predať vyše 2 milióny 
automobilov s hybridným pohonom.. Ďalším postupom k ekologickému autu je použitie plynných, bio 
a syntetických palív, vodíka a elektrickej energie. Jednotlivé alternatívne palivá možno využiť aj v spojení 
s hybridným pohonom.  

 

Obr. 2 Ultimatívne ekologické auto 

 

1. DIVERZIFIKÁCIA ENERGETICKÝCH ZDROJOV 
Rozmanitosť energetických zdrojov sa mení podľa štrukturálnych zmien a podľa požiadaviek trhu. 

Napriek tomu, že sa v budúcnosti očakáva istá diverzifikácia energetických zdrojov naďalej bude ťažiskovým 
zdrojom ropa. Tomu musí zodpovedať aj technológia motorov. Jedným z kľúčových parametrov je ich 
energetická hustota – gravimetrická alebo objemová. To znamená, že ak chceme, aby bolo palivo úspešné, 
vozidlo musí prejsť na jednotku daného paliva čo najviac kilometrov. V tomto smere sú kvapalné palivá oproti 
plynným výhodnejšie. Veľmi dôležitá je otázka ekologickosti paliva založená na princípe Well-toWheel 
(ekologicky vhodná od výroby až po koleso.)  
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Obr. 3 Diverzifikácia energetických zdrojov 

 
2. ZNIŽENIE CO2 

Hoci je podiel automobilov na celkovom množstve CO2 pomerne malý,. automobilky ako Toyota plne 
podporujú aktivity na zníženie množstva CO2 pochádzajúceho z automobilov. Doprava (automobilová, 
železničná, lodná aj letecká) sa podieľa na celkovej tvorbe CO2 vyprodukovaného ľudskou činnosťou asi 23 
percentami. 

 

Žiaľ počet najazdených kilometrov na jedno auto z roka na rok rastie. Rastie pritom aj počet áut, čím sa 
zvyšuje aj spotreba palív. Cestou k zníženiu  CO2 je zdokonaľovanie pohonných systémov. Je veľmi dôležité, 
aby palivo budúcnosti malo dobrú CO2 bilanciu v celom svojom „životnom“ cykle, t. j. od výroby cez dopravu 
až po samotné využitie v aute. Inak povedané palivo musí zodpovedať princípom WTW (Well-to Wheel).  

 

 
Obr. 4 Princíp Well-to Wheel 

 
ZVÝŠENIE KVALITY OVZDUŠIA 

V súčasnosti sa musíme sústrediť aj na nápravu toho, čo sme napáchali na životnom prostredí v minulosti. 
Veľmi dôležité je uzdraviť ovzdušie, najmä vo veľkomestách. Zvláštnu pozornosť treba venovať oxidom dusíka 
s pevnými časticami..  

Z hľadiska legislatívy hrajú v tomto smere dôležitú úlohu emisné limity, ktoré sa neustále sprísňujú a nútia 
výrobcov znižovať jednotlivé zložky emisií vo výfukových plynoch. Samotní výrobcovia na to reagujú rôznymi 
technickými a technologickými riešeniami.  

 

Každý výrobca sa musí vysporiadať s novými emisnými limitmi po svojom .  

 

 



   

 

224 
 

Vypínanie motora 

Jednou z nich je inteligentné vypínanie motora IISS (intelligent idling stop system). Ak vozidlo zastaví 
a vodič drží brzdu, napríklad na križovatke so semaforom, systém automaticky vypne motor, aj keď je volič 
automatickej CVT prevodovky v polohe D. Akonáhle vodič pustí brzdový pedál, systém automaticky naštartuje 
motor. Systém vypne motor aj v tom prípade, ak vozidlo zastaví a vodič presunie páku voliča prevodovky do 
polohy N alebo P.  

Keď však vodič stlačí brzdový pedál, systém okamžite znova naštartuje motor. Aby bola energia lepšie 
využívaná, vozidlo dobíja akumulátory nielen prostredníctvom alternátora, ale aj prostredníctvom rekuperácie 
energie pri decelerácii a brzdení. Vozidlo so systémom IISS je vybavené dvoma akumulátormi. Prvý z nich je 
klasický oloveno – kyselinový a má takú stú funkciu v bežných autách. Druhý je vysokovýkonný lítium - iónový 
a slúži na opätovné naštartovanie motora pri vypnutí systému IISS.  

 
Obr. 5 Intelligent idling stop system 

 

 
BIOPALIVO 

V súčasnosti sa v každom ohľade skloňuje slovo biopalivo – palivá na biologickom základe sú 
považované za zázračnú formulu budúcnosti. V prvej fáze ide o primiešanie biopalív do benzínu, resp. nafty. 
Postupom času sa má podiel biozložiek stále zvyšovať, a v konečnom dôsledku sa majú ropné palivá úplne 
vylúčiť.  

Kedysi sa do paliva primiešavalo len 5% biozložiek, dnes sú k dispozícii palivá s oveľa vyšším podielom 
biozložky: 

EB5 – obsahuje 85 % bioetanolu a 15 % benzínu 

B30 – obsahuje 30 % biopaliva a 70 % nafty 

 

Pre budúcnosť je dôležité, aby sme dané biopalivo vedeli vyrábať trvalo a v dostatočnom množstve. Tiež 
je dôležitá energetická hustota daného paliva. Biopalivo možno vyrábať z poľnohospodárskych plodín (obilie, 
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kukurica, sója, slnečnica, cukrová repa) aj z použitého kuchynského oleja.Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj 
odkazov. 

 
Obr. 6 Penetrácia biopaliva 

 
 

 
Obr. 7 Použitie bioetanolu 
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ZÁVER  
 

Sme svedkami vývoja automobilového priemyslu, ktorý je úsilím mnohých ľudí.. V posledných rokoch 
výrobcovia investujú svoje sprostriedky do alternatívnych pohonov pretože chcú znížiť záťaž na životné 
prostredie. Či už ide o hydbridné pohony, elektrické pohony a palivové články.  Ide o dobrý nápad ľudí, ktorí 
menia svoje predstavy do reality. Presný dátum ukončenia fosílnych palív je otázka budúcnosti. Je ešte veľa 
faktorov, ktoré je potrebné dolaďiť, aby klasické spaľovacie motory zmizli z naších ciest a nestane sa to za jednu 
noc. 
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NÁVRH TECHNICKÉHO  RIEŠENIA REDUKCIE RIZIKOVÝCH  LÁTOK V ŽIVOTNOM  
A  PRACOVNOM  PROSTREDÍ  
 
EVA RUŽINSKÁ 
 
PROPOSAL FOR A TECHNICAL SOLUTION TO REDUCE OF RISK SUBSTANCES  
IN ENVIRONMENT AND  WORKSTATION  
 
 
ABSTRAKT  
Cieľom príspevku je mimoriadne aktuálna potreba aplikácie výsledkov výskumu pri riešení závažných 
globálnych environmentálnych problémov, týkajúcich sa rizikových látok do edukačného procesu tak, aby sa 
dosahovali merateľné výsledky v krátkom časovom horizonte po nástupe absolventov technického 
a environmentálneho vzdelávania do praxe, zároveň aj plynulejšie prepojenie výskumu s reálnymi potrebami 
v praxi. Pozornosť je venovaná návrhu environmentálne vhodného technického riešenia redukcie rizikových 
látok v technologických procesoch, generujúcich ich vznik v pracovnom i v životnom prostredí. 
Kľúčové slová: rizikové látky, životné prostredie, prevádzková bezpečnosť, trvalo udržateľný rozvoj, ekotechnika 
 
ABSTRACT 
The aim of the contribution is extremely current need for the application of research results in solving serious 
global environmental issues, regarding hazardous substances into the learning process, so as to achieve 
measurable results in the short term after taking graduates of technical and environmental education into 
practice, as well as smoother link research with real needs in practice. Attention is paid to the design  
of environmentally appropriate technical solutions to reduce risk substances in the technological processes, 
generating their emergence in the workstation  and the environment. 
Key words: risk substances, environment , operational  safety, sustainability development, eco-technics 
 
 

ÚVOD 

 Rizikové látky v životnom a pracovnom prostredí tvoria početnú skupinu kontaminantov. Rôznorodé 
chemické zloženie týchto látok možno kategorizovať ako látky podliehajúce aktuálnym európskym 
legislatívnym nahradeniam – REACH, GHS a VOC, ktoré v určenom časovom horizonte majú byť 
implementované do legislatívy jednotlivých  členských štátov EÚ [1, 10]. 
 Potreba registrácie a kategorizácie používaných chemických látok a prípravkov rôzneho chemického 
zloženia od ich výroby až po distribúciu hotových výrobkov je aktuálna v európskej legislatíve ako nariadenie 
REACH - znamenajúce registráciu, evaluáciu, autorizáciu a obmedzovanie používania chemických látok. 
REACH je založený na princípe, že priemysel by mal vyrábať, dovážať a používať látky alebo ich uvádzať  
na trh spôsobom, ktorý na základe predvídateľných podmienok zabezpečí, že tieto nemajú mať nepriaznivý 
dopad na ľudské zdravie a životné prostredie, teda zamedzí sa kontaminácii ovzdušia, vody, pôdy a poškodeniu 
biodiverzity chemickými látkami. Na realizáciu tohto opatrenia je potrebné zabezpečiť, aby výrobcovia 
a dovozcovia zosumarizovali alebo vygenerovali komplexné údaje o látkach a následne posúdili, ako je možné 
regulovať riziká ich dopadu na zdravie obyvateľstva a na  jednotlivé zložky životného prostredia realizáciou 
vhodných opatrení riadenia rizík [5, 10, 11]. 
 Nariadenia  REACH, VOC (volatile organic compounds – prchavé organické zlúčeniny) a GHS 
(globálny harmonizovaný systém) predstavujú rozsiahlu,  komplikovanú a ťažko zrozumiteľnú problematiku aj 
pre zainteresovaných odborníkov. Tieto nariadenia sú založené na spolurozhodovaní Európskej komisie (EK), 
Európskeho parlamentu (EP) a Rady EÚ a sú často dopĺňané vykonávacími smernicami a vyhláškami tak, aby 
boli zapracované do národnej legislatívy jednotlivých členských krajín, majúc na zreteli koncepciu trvalo 
udržateľného rozvoja a Agendy 21, ale najmä návrh opatrení na redukciu, resp. úplnú elimináciu rizikových 
látok (kontaminantov) v technologických procesoch priemyselného sektora [6]. 
 Cieľom príspevku je mimoriadne aktuálna potreba aplikácie výsledkov výskumu pri riešení závažnych 
globálnych environmentálnych problémov, týkajúcich sa rizikových látok, do edukačného procesu tak, aby sa 
dosahovali merateľné výsledky v krátkom časovom horizonte po nástupe absolventov technického 
a environmentálneho vzdelávania do praxe, zároveň aj plynulejšie prepojenie výskumu s reálnymi potrebami 
v praxi.  
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POSUDZOVANIE VÝSKYTU RIZIKOVÝCH  LÁTOK V ŽIVOTNOM  A  PRACOVNOM 
PROSTREDÍ 
 
 Nariadenia REACH (Nariadenia ES č. 1907/2006 REACH, č. 12/72/2008 a Smernica 2006/121/ES), 
ako aj  Nariadenie VOC (Smernica 4/2004/42/ES) [10] sú principiálne ustanovené na spolurozhodovaní 
Európskej komisie (EK), Európskeho parlamentu (EP) a Rady EÚ. Tieto nariadenia sú mimoriadne 
komplikované a ťažko zrozumiteľné aj pre zainteresovaných odborníkov a  často dopĺňané vykonávacími 
smernicani a vyhláškami tak, aby boli účinným legislatívnym nástrojom po ich implementácii do národnej 
legislatívy  (v slovenskej legislatíve v tzv. chemickom zákone č. 67/2010 Z.z. [11], čiastočne aj v Zákone  
o ovzduší č.137/2010 Z.z.) [12] všetkých členských krajín EÚ, využívajúcich na dosiahnutie stanovených 
emisných limitov pri redukcii rizikových látok práve BAT - najlepšie dostupné techniky [3, 5, 8, 9].. 
Kategorizácia  chemických látok podľa legislatívny REACH a podľa ich toxikologického účinku je uvedená  
 na Obr. 1. 
 

               
         

            Obr. 1 - Klasifikácia chemických látok podľa aktuálnej legislatívy REACH 
          Obr. 2 - Výsledné hodnotenie rizík existujúcich chemických látok podľa REACH  
           vo vzťahu k zdraviu ľudí a na životné prostredie 

 
 Hodnotenie rizika pre existujúce chemické látky podlieha niekoľkostupňovému hodnoteniu tak, aby 
bolo adekvátne vyhodnotené všetky aspekty pre zaradenie posudzovanej chemickej látky do skupiny rizikových, 
alebo bolo vylúčené riziko nebezpečnosti. Schématické hodnotenie rizika existujúcich chemických látok je 
uvedené na Obr. 1. Na Obr. 2 je interpretovaný výsledok hodnotenia rizika existujúcich látok vo vzťahu  
na zdravie človeka a na životné prostredie v zmysle zásad manažmentu rizík. 

Okrem nariadení REACH o prehľadnej registrácii a kategorizácii chemických látok, najmä rizikových, 
ďalším mimoriadne aktuálnym problémom životného a pracovného prostredia je kvantifikácia zdrojov 
generujúcich prítomnosť a výskyt rizikových látok v technológiách a postupoch prípravy mnohých technicky 
významných produktov [2]. 

Najzávažnejšie toxikologické účinky majú chemické látky s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami 
– s označením T a Xn v zmysle znenia R-viet, ktoré sú prítomné ako zložky niektorých náterových látok, 
rozpúšťadiel a riedidiel (napr. styrén, benzén, cyklohexán, metylénchlorid a iné) [1, 3, 6]: 

� R40:  Možné riziká ireverzibilných účinkov 
� R45: Môžu  spôsobiť rakovinu 
� R46: Môžu  spôsobiť dedičné genetické poškodenie 
� R49: Môžu  spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí 
� R60: Môžu poškodiť plodnosť 
� R61: Môžu spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa 

 
Z pohľadu kvantifikácie emisií sektormi, ktoré generujú VOC (Obr.3) sú najväčším producentmi týchto 

polutantov procesy povrchových úprav dreva, kovov, plastov, ďalej technológie laminácie a úpravy papiera, 
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textilu, nasledujú doprava a energetika, priemyselné technológie v hutníctve, polygrafii, chemickom, 
petrochemickom, farmaceutickom priemysle, výroba plastov, kaučukov a obuvi, úprava rastlinných olejov, 
praženie kávy, spaľovanie odpadov [2, 4, 6]. 

  
         Obr. 3 - Porovnanie jednotlivých sektorov podieľajúcich na vzniku emisií VOC v r. 1990 a 2007 [6] 
 

Kvantifikáciou emisií VOC patrí prventstvo procesom povrchových úprav rôznych materiálov, ktoré 
majú viac ako 45 % podiel na ich vzniku, ale najväčší podiel na vzniku emisií nemetánových VOC patrí 
činnostiam, kde sa vyrábajú a používajú rozpúšťadlá, náterové látky, lepidlá, odmasťovacie prostriedky na 
úpravu povrchov materiálov a výrobky s obsahom rozpúšťadiel [2, 6, 7]. Príspevok týchto sektorov je uvedený 
v Tab. 1 [2]. 

 
              Tab. 1-  Príspevok sektorov v (%) k celkovým emisiám NM VOC [2] 
 

NFR a Subsektor [%]* 

3A Nátery a lepidlá 20,3 
3C Výrobky s obsahom rozpúšťadiel 8,8 
3B Chemické čistenie a odmasťovanie 8,7 

* priemerná hodnota za roky 1990-2004,  aNFR (New Format for Reporting)  
 

Vzhľadom na to, že metán je vyhodnocovaný samostatne ako skleníkový plyn, ostatné emisie VOC sú 
označované a kategorizované ako nemetánové prchavé organické zlúčeniny a stanovujú sa v súlade s 
požiadavkami medzinárodnej metodiky Joint EMEP/CORINAIR “Atmospheric Emission Inventory 
Guidebook”. Emisie NMVOC sa bilancujú na základe emisných faktorov podľa NFR (New Format for 
Reporting) podľa požiadaviek na reportovanie UNECE - Guidelines for Estimating and Reporting Emission 
Data. Z revízie a následnej inventarizácie emisií týchto nebezpečných chemických látok vyplynulo, že majú vo 
všeobecnosti klesajúcu tendenciu, avšak nie vo všetkých sektoroch [2, 6]. 
 V dôsledku narastajúcej spotreby rozpúšťadiel (v procesoch povrchových úprav kovov, dreva, plastov) 
– ako najnebezpečnejších polutantov VOC boli prijaté  legislatívne opatrenia - Smernica č. 2004/ES a EP (prvý 
návrh v r. 1999, novelizovaný v r. 2008) [10] o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčenín, ktorá 
stanovuje limity na emisie VOC z jednotlivých činností. Implementáciou tejto novelizovanej smernice do 
národnej legislatívy -  Zákona o ovzduší č. 137/2010 [12], Vyhláška č. 359/2010 Z.z. – Príloha č.1 [8], Vyhláška 
(MŽP RR) č. 358/2010 Z.z. [9] sa predpokladal pokles používania najmä rozpúšťadlových náterových látok  
k 1. 1. 2011 o 20 % v porovnaní s rokom  2007 [6, 7]. 

VOC sú nielen emitormi znečistenia ovzdušia, rovnakou mierou zaťažujú aj vnútorné prostredie budov, 
čím výrazne zhoršujú kvalitu pracovného a obytného prostredia, najmä formaldehydom, benzénom, toluénom, 
xylénmi, tetrachlóretylénom, styrénom a mnohými ďalšími rizikovými látkami. Vzhľadom na uvedené 
informácie, týkajúce sa platnej legislatívy, je potrebné v praxi v súčasnosti riešiť problematiku znižovania, resp. 
úplnej elimininácie rizikových látok v procesov generujúcich majoritné množstvo rizikových látok (z kategórie 
VOC),  najmä  z technologických operácií povrchových úprav materiálov, využitím dosiahnutých aktuálnych 
výsledkov výskumu.  
                Efektívne riešenie uvedeného problému je principiálne možné dvoma spôsobmi [4, 6]: 
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a) úpravou existujúcich technológií povrchových úprav materiálov bez zmeny ich zloženia s využitím 
účinných ekotechnických zariadení 

b) zavedením nových technologických postupov povrchovej úpravy materiálov, pripravovaných 
s využitím komponentov neklasifikovaných ako rizikové látky, napr. aj využitím odpadov 
z lignocelulózových a biologicky rozložiteľných  odpadov.   

 
ENVIRONMENTÁLNE SPÔSOBY REDUKCIE RIZIKOVÝCH LÁTOK V PROCESOCH 
POVRCHOVÝCH ÚPRAV MATERIÁLOV  
 
         Vo svojom výskume v oblasti redukcie rizikových látok [1,3,4-6] pozornosť sme venovali najmä variantu 
a), kde sme analyzovali všetky aspekty, ktoré by mohli obmedziť prítomnosť alebo vznik týchto polutantov. 
Návrh environmentálne vhodných spôsobov redukcie emisií VOC je teoreticky sumarizované v Tab. 2.  
 
Tab. 2 - Prehľad environmentálnych spôsobov pre technické riešeniae redukcie rizikových látok v technológiách 

povrchových úprav materiálov [4] 
 
Predúprava 
povrchu 

Aplikácia náterových systémov Tvorba filmu 

Chemická úprava 
povrchu, 
vodný cyklus 

 Alternatívny náterový systém: 
• vysokosušinový 
• vodou riediteľné náterové látky 
• práškové náterové látky 
• radiačne vytvrdzované systémy 

Vzduchový cyklus, priamy alebo zahrňujúci 
koncentrovanie, čistenie a recykláciu rozpúšťadiel 

 Alternatívne procesy: 
• ultrafialové (UV) 
• infračervené (IR) 
• tokom urýchlených 

elektrónov (EBC) 
• mikrovlnné (MW) 

Recyklácia  Optimalizácia hrúbky filmu 
 Účinnosť prenosu: 

• rozprašovací proces 
• elektrostatický spôsob 
• automatizácia 
• recyklácia farby 

Energetická účinnosť 
Recyklácia rozpúšťadla 

 
 Pri technickom riešení redukcie rizikových látok z procesov povrchových úprav bolo potrebné [11]: 

� prehodnotiť spojivovú bázu používaných náterových látok tak, aby sa eliminovala aplikácia 
rozpúšťadlových spojív a nahradili sa spojivami vodou riediteľnými, vysokosušinovými (HS), resp. 
ekologicky akceptovateľnými – a báze prírodných olejov a voskov; 

� výber  ekonomicky efektívnych a zároveň ekologicky vhodných technologických postupov pri nanášaní 
náterových látok tak, aby boli zohľadnené techniky redukujúce vznik rizikových látok –s následným 
intenzívnym vytvdzovaním povlakov pomocou UV a IR žiarenia, obmedziť pneumatické a modifikovať  
vzduchové striekanie; pri povlakovaní ostatných materiálov využiť technológie ECB, resp. 
s mikrovlnným žiarením  alebo elektrostatické nanášanie – uvedené v Tab. 2;  

� navrhnúť inštaláciu účinných ekotechnických zariadení  
� na odlučovanie emisií rizikových látok  v procesoch povrchových úprav materiálov. 

        
             Z vyhodnotenia možných environmentálne a ekonomicky efektívnych metód nanášania náterových látok  
[4, 6] na povrch plošných drevných materiálov (DTD, MDF, HDF) vyrábaných vo veľkých množstvách  sme 
navrhli technologický spôsob – navaľovaním, s využitím  UV žiarenia pre skrátenie času vytvorenia finálnych 
povlakov (Obr. 4). 
            Z pohľadu produktivity práce a skrátenia výrobného procesu, vedúceho k vyhotoveniu povrchových 
úprav výrobkov z dreva, sa v súčasnosti vyžaduje urýchlenie procesu  vytvrdzovania náterových látok. Náterové 
látky vytvrdzované UV sú formulované tak, že pre ich úplné vytvrdnutie možno počítať s rýchlosťou posuvu 
dopravníka 3 m/min na jeden UV žiarič o výkone 80 W/cm. Pri uvedenej rýchlosti posuvu dopravníka a šírke 
UV žiariča 20 cm v smere pohybu dielca, zodpovedá doba vytvrdzovania 3 – 4 s. S rastúcou rýchlosťou posuvu 
dopravníka je potrebné zvyšovať počet UV žiaričov [6]. 
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Obr. 4 -   Návrh linky na environmentálne vhodnú povrchovú úpravu  materiálov na báze dreva  
1- podávací portál, 2- brúska I,  3 - čistiace zariadenie, 4- valcová nanášačka I, 5- podávacie zariadenie,  
6- tunelová sušiareň, 7 - valcová nanášaška II, 8 - UV žiarič (1 lampa), 9- valcová nanášačka tmelu, 10 - UV 
žiarič (2 lampy), 11- brúska II, 12 - valcová nanášačka III, 13 - UV žiarič (2 lampy), 14- brúska s odprašovacím 
zariadením, 15- valcová nanášačka IV, 16- UV žiarič (1 lampa),17- valcová nanášačka V, 18- UV žiarič  
(3 lampy), 19- stohovacie zariadenie 

 
Pre porovnanie polyuretánové náterové látky (rozpúšťadlové), ktoré sa v praxi ešte často využívajú 

pre svoje výborné kvalitatívne charakteristiky [4, 7], vytvrdzujú kombinovaným fyzikálno-chemickým 
spôsobom, pričom mechanizmus vytvrdzovania je nasledový: súčasne s odparovaním rozpúšťadiel a riedidiel 
dochádza k polyadičnej reakcii medzi živicou a tvrdivom. Dĺžka vytvrdzovania základného laku pri teplote (20 ± 
2 ºC) a relatívnej vlhkosti vzduchu (60 ± 5 %) zodpovedá 12 hodinám pre dosiahnutie brúsiteľnosti laku a 12 
hodín pre preschnutie náterového filmu v celej vrstve, pre vrchný sú to 4 hodiny. Pri porovnaní týchto dvoch 
skupín náterových systémov je zrejmé, že doba vytvrdzovania náterových látok vytvrdzovaných UV žiarením je 
niekoľkonásobne kratšia ako polyuretánov, čo je nesporne pozitívnym ekonomickým ukazovateľom  pri ich 
primárnom výbere v praxi [4, 11].  
 
HODNOTENIE  EKOLOGICKÝCH  CHARAKTERISTÍK POVLAKOV 
 
 Najdôležitejšim kritériom pri posudzovaní ekologickej akceptovateľnosti povlakov, vytvorených 
vhodne zvolenou nanášacou technikou, bolo stanovenie celkového obsahu VOC. Pre potreby monitorovania 
pracovných priestorov sa požaduje aj kvalitatívne stanovenie jednotlivých rizikových látok a ich komparácia  
so stanovenými emisnými limitmi – Vyhláška č. 359/2010 Z.z. [8] a Zákon o ovzduší č. 137/2010 Z.z. [12]. 
 
Tab. – 3  Vyhodnotenie  emisií VOC z procesov povrchových úprav materiálov  na báze dreva [4] 
Typ náterovej 
látky (NL) 

zloženie náter. 
systému 

nános  NL 
(g/m2 ) 

emisie VOC 
(g/m2 ) 

emisie VOC 
(kg/100 tis. m2 ) 

UV 
vytvrdzované 
náterové látky 

plnič 16 0,11 11 
základný lak 10 0,21 21 
vrchný lak  4 0,04 4 

 spolu 30 0,36 36 
PUR 
rozpúšťadlové 

základný lak 120 84,60 8460 
vrchný lak 120 54,60 5460 
spolu 240 139,20 13920 

 

 Experimentálne stanovenie celkovej sumy VOC v rozpúšťadlových PUR a v náterových látkach 
vytvrdzovaných UV žiarením sa vyhodnocovalo za nasledujúcich podmienok: v malopriestorovej komore  
TEST 1000  na MZLU V Brne podľa metodiky EN 13419. Pri kvalitatívnej analýze jednotlivých zlúčenín VOC 
a ich komparácii so stanovenými limitmi bolo zistené, že nebola prekročená koncentrácia styrénu, benzénu, ani 
xylénov [7]. 
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ZÁVER 
 
 Príspevok za zaoberal návrhom účinných ekotechnických spôsobov redukcie rizikových chemických 
látok vznikajúcich v technologických procesoch povrchových úprav, najmä drevmých materiálov, ktoré boli 
riešené v spolupráci so zástupcami odbornej praxe, výskumnými pracovníkmi kooprujúcich domácich 
a zahraničných univerzít, ako aj študentami inžinierskeho a doktorandského štúdia  študijných programov 
(Ekotechnika a Ochrana osôb a majetku proti požiarom) v zmysle aktuálnych problémov životného a pracovného 
prostredia. 
              Jednou z navrhovaných efektívnych foriem transferu výsledko výskumu do edukačného procesu je 
príprava ucelených, novokoncipovaných študijných materiálov pre oblasť rizikových látok v životnom 
pracovnom prostredí, využiteľných v rôznych študijných programoch technického i environmentálneho 
vzdelávania na viacerých  domácich a zahraničných univerzitách, zabezpečujúcich prípravu odborníkov a 
budúcich učiteľov technických a environmentálnych študijných programov, ktoré sú v súčasnosti pripravované 
v rámci   riešeného grantového projektu. 
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SPAĽOVANIE ODPADOV A JEHO ENVIRONMENTÁLNA BEZPEČNOSŤ  
 
IVANA TUREKOVÁ – DOMINIKA OČENÁŠOVÁ   
 
WASTE INCINERATION AND ITS ENVIRONMENTAL SAFETY  
 
 
ABSTRAKT  
Odpad bude existovať vždy a my s ním musíme nakladať tak, aby environmentálna situácia nebola 
nebezpečnejšia ako pred jeho zneškodnením. Jednou z možností zneškodnenia odpadov je jeho spaľovanie 
v spaľovniach odpadov, kde sa jeho spálením dá vzniknuté teplo súčasne využiť. Energia získavaná z odpadu 
nahradzuje dovážanie fosílnych palív, ktoré sa inak v elektrárňach spotrebovávajú na výrobu energie. 
Technológie tepelného spracovania odpadov pritom patria k najspoľahlivejším a najefektívnejším spôsobom ako 
ďalej znižovať emisie CO2 a ušetriť fosílne palivá, ktoré sú k dispozícii iba v obmedzenom množstve. 
Kľúčové slová: odpad, zhodnocovanie, spaľovanie, emisie 
 
ABSTRACT  
Waste will always exists and we must dispose it in way in which the environmental situation will not be more 
dangerous like before its disposal. One of disposal method is his burning in waste incineration, where can be at 
the same time used resulted heat. Energy get from waste substitute import of fossil fuels, which in other way will 
be used for producing energy. The technology of thermal waste process is one of most reliable and most effective 
ways how to reduce the amount of CO2 emissions and how to save fossil fuels, which are only in limited quantity.    
Key words: waste, reuse, incineration, emissions 
 
 
ÚVOD 

Z dôvodu dlhoročnej tradície býva technológia spaľovania – termická oxidácia označovaná za štandardnú 
technológiu spracovania komunálneho odpadu. Na prelome 19. a 20. storočia sa začala energia uvoľnená 
spaľovacím procesom využívať a spaľovne sa tak postupne stali zariadeniami k energetickému využívaniu 
odpadov [1]. 

Látkovým alebo energetickým využitím odpadu môžeme zredukovať vysoké náklady, ktoré sú spojené s 
jeho odstraňovaním. Látkové využitie si vyžaduje veľmi vysoký a drahý stupeň úpravy odpadu, čím protirečí 
ekonomickému princípu. Oveľa jednoduchšie je energetické využitie. Energetické zhodnotenie je použitie 
spaľovateľných odpadov s cieľom vyrábať energiu prostredníctvom priameho spaľovania s iným odpadom alebo 
bez neho s využitím tepla [2]. Je o to efektívnejšie, o čo sú nižšie investičné náklady a o koľko je stupeň 
energetickej premeny vyšší [3]. 

 
ENVIRONMENTÁLNA BEZPEČNOSŤ 

Environmentálna bezpečnosť – je stav, v ktorom ľudská spoločnosť a ekologický systém na seba 
pôsobia trvalo udržateľným spôsobom, jednotlivci majú dostatočný prístup ku všetkým prírodným zdrojom a 
existujú mechanizmy na zvládanie kríz a konfliktov priamo či nepriamo spojených so životným prostredím. V 
tomto stave sú minimalizované riziká a ohrozenia spojené so životným prostredím a spôsobené prírodnými alebo 
antropologickými silami alebo procesmi vyvolanými antropologickými silami. [4]   

Negatívne, nežiaduce a nečakané javy sa vyskytujú vo všetkých odvetviach ľudskej činnosti. Nekoncentrujú 
sa výhradne len na jednu skupinu objektov. Sú súčasťou života spoločnosti. Ľudia sa od nepamäti snažia 
inštinktívne vyhýbať nebezpečenstvám a chrániť sa pred ohrozením. Skúsenosti ich vedú k tomu, že podvedome 
- niekedy aj bez poznania priebehu vzniku negatívneho javu - sa snažia znížiť riziká. Rozvoj civilizácie vytvára 
čoraz zložitejšie podmienky na vykonávanie práce. Preto je nutné otázky bezpečnosti skúmať systematicky 
v širších súvislostiach. [15] Veda o bezpečnosti práce a bezpečnosti technických systémov sa vyznačuje 
multidisciplinárnym charakterom. Objektom vedeckého bádania sú nebezpečenstvá, ohrozenia a predovšetkým 
riziká.  

V súčasnosti je jednou zo základných podmienok v etape projektovania a konštruovania, ako aj v etape 
prevádzky, opráv, údržby a recyklingu, zohľadnenie požiadaviek bezpečnosti a environmentálnej vhodnosti. 
Prispieva k tomu aj sústava právnych a technických predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
bezpečnosti technických zariadení a ochrany životného prostredia. [14] 
 Spaľovne odpadov predstavujú napriek sústavnému zvyšovaniu ich environmentálnej bezpečnosti istú 
mieru rizika hlavne pre zdravie človeka. Z toho dôvodu je lepšie, ak sú postavené ďaleko od obytnej zóny miest 
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(napr. spaľovňa mesta Kodaň cca 20 km od sídla). Niektoré spaľovne sa postupujúcou výstavbou sídliska stali 
súčasťou miest. Tu je nevyhnutná modernizácia spaľovní, dobudovanie nových systémov čistenia spalín alebo 
výstavba nových spaľovní so zodpovedajúcim stavom techniky [5]. 

Environmentálne vplyvy spaľovní odpadov sa hodnotia z viacerých uhlov pohľadu. K pozitívnemu 
vývoju environmentálnej bezpečnosti prispieva celosvetový trend sprísňovania legislatívnych požiadaviek na 
spaľovne odpadov, zvlášť sprísňovanie emisných limitov [5] . 

Environmentálna bezpečnosť niektorých spaľovní sa v priebehu vývoja tak zvýšila, že ich dokonca ani 
nenazývajú spaľovňami, ale elektrárňami, teplárňami či výhrevňami na odpad. Je to však aj z iných dôvodov, 
pretože obyvateľstvo lepšie akceptuje tepláreň, ktorá môže byt oveľa väčším znečisťovateľom ovzdušia vrátane 
dioxínov ako tzv. High-tech spaľovňa odpadov (spaľovne najvyššej úrovne). Príkladom toho je spaľovňa 
komunálnych odpadov vo Viedni priamo v obytnom centre štvrte Simmering, za ktorej múrmi by sme skôr 
hľadali rozprávkový palác ako nejakú tepláreň.  
 Súčasné spaľovne sa stavajú priamo v mestských aglomeráciách a preto odpad nie je nutné voziť na 
dlhé vzdialenosti, využije sa priamo v mieste vzniku a vyrobené teplo možno využiť na vykurovanie 
v systémoch centrálneho zásobovania teplom [6]. 

Žiadne iné energetické odvetvie s výnimkou jadrových elektrární nie je tak pod drobnohľadom 
legislatívy a ekologických organizácií ako spaľovne. Tento prístup vedie k vývoji špičkovej technológie 
s emisiami na úrovni plynových kotolní. Tu sa spaľovne v porovnaní s ostatnými energetickými zdroji naozaj 
nemusia hanbiť [7]. 

Bezpečnosť zariadení je dôležitým hľadiskom pri plánovaní, výstavbe a prevádzke spaľovne odpadu. 
Zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti zariadení a jeho prevádzke vyžaduje vybavenie príslušnými 
bezpečnostnými a ochrannými systémami. Tie slúžia k čo možno najlepšej prevencii výskytu porúch alebo 
havárií, ktoré by mohli mať negatívne dopady na životné prostredie v blízkosti zariadení alebo k obmedzeniu 
takýchto dopadov pri výskyte porúch a havárií. 

Príslušné bezpečnostné prvky v spaľovni odpadu slúžia k tomu, aby pokryli potenciálne zdroje 
nebezpečenstva, predovšetkým v oblastiach, kde sú prítomné alebo môžu vzniknúť určité látky, tak aby 
množstvo týchto látok bolo bezpečné. 

 Odpady je možné využiť pomocou klasického spaľovania v roštových peciach, spaľovaním vo fluidnej 
vrstve alebo pyrolýznymi procesmi s výrobou syntéznych plynov, ktoré môžu nahradiť neobnoviteľný zdroj – 
zemný plyn [8]. 

Spaľovanie odpadov v moderných spaľovacích zariadeniach vybavených čistením spalín je z hľadiska 
ochrany životného prostredia bezpečným procesom, rozšíreným vo všetkých štátoch s vysokou úrovňou 
starostlivosti o životné prostredie. Na obr. 1 je zobrazený percentuálny podiel spaľovaných odpadov 
v niektorých krajinách [10]. 

 

 
Obr. 1 Podiel spáleného odpadu vo vyspelých krajinách [10]  

 
 

ENERGETICKÉ VYUŽÍVANIE ODPADOV 

Energetické využitie vhodných odpadov predchádza emisiám CO2 a metánu zo skládkovania odpadov 
(pritom metán je 21krát škodlivejší pre klímu ako CO2). Zavedenie európskej smernice o skládkovaní odpadov v 
jednotlivých štátoch povedie do roku 2016 k zníženiu 74 miliónov ton ekvivalentov CO2. 

Náhradou fosílnych palív, ktoré sú používané v bežných elektrárňach, naviac zariadenia Waste to 
Energy prispievajú k ochrane klímy. V porovnaní s bežnými elektrárňami (prevádzkovanými na uhlie, olej nebo 
plyn) sú emisie CO2 zo zariadení Waste to Energy podstatne nižšie. Iba plynom vyhrievané elektrárne vykazujú 
ešte nižšie emisie ako zariadenia Waste to Energy, ktoré vyrábajú výhradne elektrinu (v Európe je ich menšina). 
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Väčšina zariadení Waste to Energy naopak vyrába teplo alebo funguje ako kombinovaná výroba elektriny a 
tepla, a to s nižšími emisiami ako plynom vyhrievané elektrárne. [7] 

Spálením 1 tony odpadov možno získať tepelnú energiu k výrobe 3 ton pary. Pri priemernej výhrevnosti 
možno z 1 tony odpadu získať 1750 kWh využiteľnej energie. To je ekvivalentné k 250 kg vykurovacieho oleja 
[9]. 
 

Energetické využívanie odpadov je z hľadiska životného prostredia z väčšej časti neutrálneho vzťahu 
k oxidu uhličitom, ktorý vznikne oxidáciou organického uhlíka [1]. 

 
ODPAD AKO PALIVO 

Podľa zákona o odpadoch  "odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 223/2001 Z.z. 
o odpadoch, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitným 
predpisom povinný sa jej zbaviť".  

Odpad, ktorý má byť spaľovaný a energeticky využívaný, musí splňovať určité základné požiadavky. 
Predovšetkým jeho výhrevnosť musí prevyšovať určitú minimálnu úroveň, rovnako je dôležitá špecifická 
skladba odpadu.  

Rozhodujúce kritéria pre akceptovateľné energetické využitie odpadov sú nasledujúce: 
• Priemerná ročná výhrevnosť musí byť najmenej 7 MJ/kg a v priebehu roka nesmie klesnúť pod 6 

MJ/kg. 
• Výhľad produkcie a zloženia odpadu musí byť založený na prieskume v danej zberovej 

(zvozovej) oblasti, prevedenom nezávislou skúšobnou inštitúciou. 
• Predpoklady týkajúce sa množstva priemyslového a komunálneho odpadu by mali byť založené 

na vyhodnoteniach pozitívnych a negatívnych motivácií podnikateľských subjektov pre 
rozhodnutie využiť odpad z ich činnosti v spaľovni alebo iným spôsobom. 

• Ročný objem odpadov pre energetické využitie v spaľovni by nemali byť nižšie ako 50 tisíc ton a 
týždenné výkyvy v jeho dodávkach by nemali prekročiť 20 %. [11].  

 
Podľa návrhu Smernice Európskeho parlamentu a rady o odpadoch  sa podľa Prílohy   č. 2 – Operácie 

zhodnocovania odpadov, sa dá matematicky vyjadriť, či sa jedná o zhodnocovanie odpadov alebo nie.  
Zariadenia na spaľovanie, ktoré sú určené na spracovanie tuhého komunálneho odpadu, je možné prevádzkovať 
iba vtedy, ak je ich energetická účinnosť rovná alebo vyššia ako [12]:  

- 0,60   v prípade zariadení, ktoré boli v prevádzke a mali povolenie v súlade 
             s platnými právnymi predpismi Spoločenstva pred 1. januárom 2009, 

 - 0,65   v prípade zariadení, ktoré dostali povolenie po 31. decembri 2008, 
 
pričom sa použije tento vzorec (1), ktorý sa zakladá na informáciách uvedený v referenčnom dokumente 
o najlepších dostupných technológiách (BREF) spaľovania odpadu: 
 
 

 Energetická účinnosť = 
)(
)( fw
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EE,

EEE

+

+−

.970
        (1) 

 
Ep –  znamená energiu za rok produkovanú ako tepelnú alebo elektrickú energiu. Vypočíta sa z energie vo 

forme elektriny vynásobenej faktorom 2,6 a tepla vyrobeného na komerčné účely vynásobeného 
faktorom 1,1 (GJ/rok), 

Ef –  znamená ročný energetický vstup do systému palív prispievajúcich k výrobe pary  
(GJ/rok), 

Ew –  znamená energiu za rok obsiahnutú v upravenom odpade, vypočítanú použitím nižšej 
  čistej výhrevnosti odpadu (GJ/rok), 

Ei –  znamená dodanú energiu za rok okrem Ew a Ef (GJ/rok), 
0,97 –  je faktor zohľadňujúci energetické straty v dôsledku popola zo spaľovania odpadov a  

sálania. 
 

Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora o výklade kódu R1, prílohy II B, smernice 75/442/EHS: [13] 
• Základným účelom operácie v zmysle R1 musí byť výroba energie. 
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• Energia získaná pri spaľovaní odpadu musí byť väčšia než množstvo energie pri spaľovacom procese 
spotrebovanej. Časť prebytku energie získanej pri spaľovaní musí byť efektívne využitá a to buď 
priamo vo forme tepla alebo vo forme elektrickej energie. 

• Väčšia časť odpadu musí byť pri termickom procese spotrebovaná a väčšia časť vyrobenej energie musí 
byť získaná a využitá. 

 

Ukazovateľ efektívnosti výroby energie:    

)(
circimpf

impfprod
lef IIE

IEQ
P

++

+−
=                 (2)                                                    

Ukazovateľ stupňa využitia energie:        
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e EfE

IEQ
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=η      (3) 

 
kde 
Qprod  celková výška vyrobenej energie, tepelnej i elektrickej energie, 
Iimp  importovaná energia nepodliehajúca sa na výrobe energie, 
Ef   importovaná energia do spaľovacieho procesu, napr. dodávka tepla podporným palivom, 
Icirc  energia cirkulovaná (elektrická i tepelná), ktorá je nutná pre proces (energia pre     

elektromotory, ohrev spaľovacieho vzduchu, ohrev napájacej vody), 
EW energia uvoľnená spaľovaním odpadu, 
fB  koeficient stupňa vyhorenia horľaviny v spracovanom odpade (volené 0,97). 
 

Súhrnne možno podmienky pre kategorizáciu spôsobu termického spracovania odpadu podľa 
kvantifikovaných kritérií zhrnúť nasledovne: 
 

Energetické využitie:  Plef > 1, ηe > 50% 

Zneškodňovanie:  Plef ≤ 1, ηe ≤ 50% 

 
 
EMISIE ZO SPAĽOVANIA ODPADOV 

Keď sa jedná o spaľovacie procesy najčastejšie diskutovanými sú emisie dioxínov. Dioxíny zahrňujú 
skupinu asi 200 chlórovaných organických zlúčenín, z ktorých je iba malá časť toxická. Vyjadrujú sa 
v ekvivalentnej koncentrácii (TEQ) najtoxickejšej formy 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin TCDD.  

Dioxíny vznikajú pri všetkých spaľovacích procesoch za prítomnosti Cl a kyslíku – napríklad 
v elektrárňach, v cementárňach, v krematóriách, pri neriadenom spaľovaní na záhradkách, pri fajčení cigariet, ale 
tiež pri sopečnej činnosti alebo pri lesných požiaroch. 

O skutočnom podiele spaľovní svedčí údaj švajčiarskeho ministerstva životného prostredia [10]: V roku 
2000 boli celkové emisie zo spaľovní 16 g dioxínov (TEQ), zatiaľ čo z nekontrolovateľného spaľovania 
v domácnostiach sa emitovalo 27 – 30 g. Asi iba 1 – 2 % odpadov z domácností je spaľovaných ilegálne, zatiaľ 
čo 47 % je spaľovaných v spaľovniach.  

Nemecké Ministerstvo životného prostredia vypočítalo, že v ovzduší v Nemecku by bolo  minimálne o 3 
tony arzénu a 5 000 ton popolčeka viac, keby energiu, ktorú dnes vyrábajú zariadenia „Waste to Energy“, musela 
byť vyrobená v bežných elektrárňach [7]. 

Nekontrolovateľné horenie odpadu je dnes jednou z najväčších ohrození pre životné prostredie v Írsku, 
pretože to má za následok horenie odpadu pri teplotách, ktoré produkujú dioxíny. Moderné spaľovne spaľujú 
odpady pri oveľa vyšších teplotách, pri ktorých sú dioxíny zničené. Napríklad, moderná spaľovňa komunálneho 
odpadu, ktorá spracováva 1 milión ton odpadov za prísnych podmienok, ktoré sa kontrolujú, vypúšťa do 
ovzdušia iba 0,54 gramov dioxínov. EPA uviedla vo svojej správe (2001), že 60 000 ton odpadov spálených 
nelegálne v domácnostiach vyprodukovalo 18 gramov dioxínov. 

Tepelné využitie odpadov a ďalších produktov vyrobených z obnoviteľných surovín je neutrálne, pokiaľ 
ide o tvorbu CO2. Pri priemernej výhrevnosti možno z 1 tony odpadu získať 1750 kWh využiteľnej energie. To 
je ekvivalentné k 250 kg vykurovacieho oleja. 

V roku 2000 zverejnila Komisia pre výskum príčiny rakoviny (Commission of Carcinogenity) správu, 
ktorej predmetom boli ochorenia rakovinou v okolí zariadení na spaľovanie odpadov vo Veľkej Británii. Správa 
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dospela k záveru, že „potenciálne riziko“ rakoviny, ktoré by mohlo byť zapríčinené blízkosťou zariadení na 
spaľovanie odpadov, je mimoriadne nízke a ani za pomoci najmodernejších techník nie je merateľné [7]. 
 
ZÁVER 

Energia získavaná z odpadu nahradzuje dovážanie fosílnych palív, ktoré sa v elektrárňach spotrebovávajú 
na výrobu energie. V súčasnosti zariadenia „Waste to Energy“ v Európe schopné zásobovať 20 mil. obyvateľov 
elektrinou a 32 mil. obyvateľov teplom.   

Technológie tepelného spracovania odpadov pritom patrí k najspoľahlivejším a najefektívnejším 
spôsobom ako ďalej znižovať emisie CO2 a ušetriť fosílne palivá, ktoré sú k dispozícii iba v obmedzenom 
množstve.  

Aby sme sa na ceste k nezávislosti na fosílnych zdrojoch energie dostali ďalej, musíme bližšie posúdiť 
všetky alternatívne energetické riešenia. Tepelné spracovanie odpadov pritom predstavuje riešenie.  
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