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IPACT ASSESMENT COMPANY U.S.STEEL KOŠICE ON THE SURROUDING ENVIRONMENT 
 
Petra LAZAROVÁ - Alexandra BODNÁROVÁ 
 
Abstrakt  
Tento príspevok je zameraný na analýzu imisného znečistenia okolitého životného prostredia  rozsiahlym 

výrobným závodom U.S.Steel Košice, s.r.o a vplyv tohto znečistenia na živé organizmy a technické stavby. 

Cieľom príspevku bolo rozsiahle štatistické vyhodnotenie nameraného množstva imisií za sledované obdobie 

a určenie prekročenia/dodržania stanovených limitov.   
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Abstrakt  
This paper is focused on the analysis of ambient air quality standard of ambient environment, extensive 

manufacturing plant U.S. Steel Košice, sro and the impact of pollution on living organisms and technical 

buildings. The paper was extensive statistical evaluation of the measured quantity of air pollution during the 

reporting period and the determination of excess / compliance with the specified limits. 
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ÚVOD  
  
Súčasný stav ovzdušia a jeho znečisťovanie sú aktuálnou otázkou súčasnosti. Každá rozumná spoločnosť kladie 
na prvé miesto v hierarchii priorít zabezpečenie zdravia súčasných a budúcich generácií. V tejto oblasti je 
jednou z prioritných otázok zabezpečenia zdravého života aj ochrana ovzdušia, ktorá  je existenčne dôležitá.  
Takmer každá výrobná činnosť má za následok vypúšťanie konkrétnych znečisťujúcich látok do ovzdušia, čím 
dochádza k znečisťovaniu ovzdušia. Veľké priemyselné závody, medzi ktoré patrí aj skúmaný výrobný závod U.S. 
Steel Košice, s,r.o, si uvedomujú svoj podiel na znečisťovaní ovzdušia a snažia sa neprekračovať stanovené 
limity, pričom zavádzajú do svojich prevádzok stále nové a nové ochranné zariadenia a rôzne filtre.  
Sledovanie činnosti rozsiahlych priemyselných prevádzok ako je U.S.Steel by malo byť v záujme každého, 
nakoľko výrobná činnosť takýchto veľkých prevádzok má značný vplyv aj na tvorbu imisií, ktorých nadmerná 
produkcia má výrazný negatívny vplyv na zdravie človeka. Stav imisného znečistenia výrazne ovplyvňuje 
zdravotný stav obyvateľstva v okolí závodu. Príspevok štatisticky vyhodnocuje množstvo nameraných škodlivín 
vo vybraných oblastiach za stanovené obdobie, počas ktorého boli vykonávané v jednotlivých lokalitách 
merania imisnou mobilnou monitorovacou stanicou a zhodnocuje možné prekročenie, resp. dosah prípustných 
limitov.  
 
U.S.STEEL KOŠICE, S.R.O – ZDROJ IMISNĚHO ZNEČISTENIA OVZDUŠIA 
 
Ústredný legislatívny rámec v oblasti ochrany ovzdušia v Slovenskej republike predstavuje zákon č. 137/2010 z 
3.marca 2010 o ovzduší. Zákon 137/2010 vymedzuje aj základné pojmy v oblasti ochrany ovzdušia. [1] 
 
Imisie – prestavujú látky, ktoré sa dostanú do ovzdušia pri určitých podmienkach ako je napr. silný vietor alebo 
vysoký komín. Strhávaním týchto látok vzdušnými prúdmi sa dostávajú do vyšších častí atmosféry. Tieto 
znečisťujúce látky sa zlučujú prostredníctvom atmosférickej vody a následne sa vo forme dažďa alebo hmly 
dostávajú na zemský povrch. Ich výskyt je zaznamenaný vo všetkých formách skupenstiev ako sú pary, aerosóly, 
plyny, popolček, prach a prípadne aj väčšie zŕn. Ich pohyb závisí od prostredia, stavu podnebia a zemského 
reliéfu. Dlhodobé pôsobenie imisií má výrazný, v niektorých prípadoch devastujúci vplyv na  pôdu, vodu,  živé 
organizmy, slnečné žiarenie, ľudské architektonické a iné technické diela.[8] 
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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBNÉHO ZÁVODU U.S.STEEL KOŠICE,S.R.O 
 

 
 Obr. 1  U.S. Steel, Košice s.r.o 

 
 Tab. 1 Všeobecná charakteristika podniku 

 

Právna norma Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Odvetvie Hutníctvo 
Založená November 2010 

Sídlo Slovenská republika, Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice 
Pôvod Slovenská republika 

Vedenie David J. Rintoul (prezident) 

Produkcia 
Priemerne http://sk.wikipedia.org/wiki/Produkcia3,0 mil. ton surového železa, 3,5 
mil. ton ocele v brámach  

Zamestnancov 
11 465 (2009) 
11 061 (2010) 
11 050 (2011) 

Dcérske spoločnosti- 
slovenské 

U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o. 
U.S. Steel Košice - SBS, s.r.o. 
U. S. Steel Services s.r.o. 
OBAL-SERVIS, a.s. Košice 
Refrako s.r.o. 
VULKMONT, a.s. Košice 
U.S. Steel Europe- Austria GmbH in Liqu 
U.S. Steel Europe- Bohemia a.s  
U.S. Steel Europe- Frace S.A. 
U.S. Steel Europe- Germany GmbH 
U.S. Steel Europe (UK) Limited 

Vlastník United States Steel 

Webová stránka http://www.usske.sk/ 
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 Tab. 2 produkty vyrábané prevádzkou U.S.Steel Košice, s.r.o 

Rozhodujúce produkty U.S.Steel Košice, s.r.o 

Surové železo 
Oceľ 
Plechy valcované za studena, plechy valcované za tepla 
Radiátory 
Zvárené rúry 
Koks 
 
Výrobná kapacita závodu je cca 4,5 ton/rok. Prevláda výroba plechov a ocele. Na výrobu sa používa železná 
ruda, ktorá sa dováža z Ruska a Ukrajiny. Pri spracovaní železnej rudy na oceľ sa využíva čierne uhlie, ktoré sa 
dováža z Česka, vápenec sa ťaží v Slovenskom krase. [9] 
  
Ochrana životného prostredia je jeden zo základných strategických cieľov spoločnosti. Najvýznamnejším je 
systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14 001, ktorý zabezpečuje efektívne dosahovanie 
spoločnosťou stanovených cieľov. Dodržovanie a dosahovanie medzinárodných štandardov zabezpečuje dobrý 
obraz spoločnosti medzi zákazníkmi a verejnosťou a prispieva a zvyšuje spokojnosť zamestnancov. [10] 
 
U.S.STEEL KOŠICE, S.R.O – VYBRANÉ OBLASTI VYKONANIA PRIESKUMU V OKOLÍ VÝROBNĚHO ZÁVODU 
 

 
 Obr.2 Sídlo výrobného závodu U.S.Steel Košice, s.r.o  
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 Obr. 3 Vybrané okolité ovplyvnené oblasti prieskumu 

 
 Tab. 3 Vzdialenosť jednotlivých ovplyvnených oblastí od zdroja imisného znečistenia  

 

Vzdialenosť (km) vybraných ovplyvnených oblastí od zdroja (U.S.Steel)  
Seňa 11,8 km 

Komárovce 11,3 km 
Cestice 9,9 km 
Veľká Ida 7  m 
Sokoľany 6,11 km 
Haniska  4,7 km 

Šaca 3,5 km 
 
 Tab. 4 faktory ovplyvňujúce rozptyl znečisťujúcich látok do ovzdušia 

metrologické podmienky smer a rýchlosť vetra alebo stabilita atmosféry 
regionálne a miestne geografické vlastnosti krajinný reliéf 

v akej výške sa nachádza zdroj emisie 
vysokými zdrojmi sú komíny a prízemnými napr.      
automobilová doprava 

zdroje 
ako sú rozptýlené zdroje, napríklad autá, alebo pevné 
bodové zdroje, komíny 

 
CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK PRODUKOVANÝCH VÝROBNÝM ZÁVODOM 
U.S.STEEL KOŠICE A ROZSAH ICH NEGATÍVNYCH VPLYVOV 
 
Oxid siričitý (SO2) je bezfarebný plyn, ktorý reaguje na povrchu suspendovaných častíc, môže byť tiež 
zoxidovaný vo vnútri vodných kvapôčiek rozptýlených v ovzduší.  Jeho vznik je následkom spaľovania ropy 
a čierneho uhlia. Oxid siričitý a suspendované častice sa do organizmu podobne ako SO2 a kyslé aerosoly 
dostávajú predovšetkým vdychovaním. . Oxid siričitý zotrváva v atmosfére 1 až 3 dni. Je priamou príčinou škôd 
na vegetácii v blízkosti veľkých zdrojov znečisťovania v Európe, Ázii a Severnej Amerike. V niektorých týchto 
okolitých oblastiach sa dá hovoriť o takmer úplnom vyhubení vegetácie.  
Oxid dusičitý (NO2) predstavuje plyn červenohnedej farby, je nehorľavý a ľahko identifikovateľný čuchom. 
Emisie sa monitorujú ako NOx. Podľa WHO bola stanovená najnižšia prípustná hodnota NO2 na 200 µg.m-3, no 
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pre jedincov citlivejších(bronchitikov, astmatikov, malé deti a starých ľudí by mali byť tieto hodnoty nižšie. Jeho 
negatívne následky sa prejavujú rozpadom chlorofylu a predčasným opadávaním listov.  
NO2 je zdrojom fotochemického smogu. Chemickými reakciami v atmosfére vzniká kyseliny dusičná HNO3, ktorá 
predstavuje kyslý dážď. NO2 narúša rastlinné bunky, má dráždivý vplyv na dýchacie cesty a oči. Kyselina dusičná 
posilňuje koróziu  materiálov. [5] 
Oxid uhoľnatý(CO) je jednou z najbežnejších a široko rozšírených látok znečisťujúcich ovzdušie. Vzniká 
nedokonalým spaľovaním uhlíkatých materiálov a ako produkt v niektorých chemických a priemyslových 
procesoch. Je to bezfarebný a toxický plyn. V prípade miernych teplôt dochádza k vzniku inverzií, kedy 
koncentrácia CO v prízemnej vrstve zemskej atmosféry môže obsahovať koncentrácie životu nebezpečné. 
Ozón (O3) vzniká sekundárne vplyvom chemických reakcií, ktoré v atmosfére prebiehajú. Ozón, ktorý sa 
nachádza v troposfére naopak pôsobí škodlivo, nachádza sa totiž v jej oblasti troposféry, ktorá obsahuje 
vzduch, ktorý človek vdychuje. Prízemný ozón vzniká pôsobením slnka na látky typu oxidy dusíka z emisií 
automobilov, priemyslu, prchavé organické látky z rozpúšťadiel a áut a taktiež z priemyslu. Samotný ozón je pre 
človeka toxický už pri koncentrácii 10-6 g.m3 a už pri tejto malej koncentrácii spôsobuje dýchacie problémy. Pre 
život na zemi je však nevyhnutný a to z toho dôvodu, že zachytáva žiarenie v ultrafialovej a infračervenej 
oblasti, najmä najviac škodlivé ultrafialové v dĺžke 220-320 nm. 
Prachové častice (TZL) - Tuhé znečisťujúce látky (TZL) predstavujú zmes organických a anorganických látok, 
ktoré sa vyskytujú v ovzduší v podobe kvapalných alebo tuhých častíc.  V mestách patria medzi najviac sa 
vyskytujúce TZL sírany a dusičnany. Prachové častice veľkosti od 0,1 až 1 µm sa tvoria produktmi spaľovania a 
kondenzáciou pár.  Častice väčších rozmerov ako 1µm s najmä tie, ktoré sú väčšie ako 10µm majú dobre 
definovateľnú sedimentačnú rýchlosť. Čo sa týka pôvodu, jedná sa o zhluky častíc z popolov, prachu rôznej 
priemyselnej činnosti, spaľovania, dopravy a podobne. K týmto časticiam sa radia aj snehové vločky, dažďové 
kvapky, hmyz, peľ kvetov. [5] 
 
ŠTATISTICKÝ PRIESKUM PRODUKCIE IMISIÍ PRODUKOVANÝCH PREVÁDZKKOU U.S.STEEL KOŠICE, S.R.O, 
ZHODNOTENIE  ZA DANÉ OBDOBIE VO VYBRANÝCH OBLASTIACH 
 
Nasledujúce grafy znázorňujú dosiahnuté hodnoty nameraných imisií, imisnou monitorovacou stanicou za 
obdobie rokov 2000-2012 vo vybraných lokalitách, ktoré sa nachádzajú v blízkosti prevádzky. Z grafov možno 
jasne vyčítať prekročenie/neprekročenie zákonom stanovených limitov. Červenou čiarou je táto limitná 
hodnota na grafe jasne znázornená. Meranie imisnou monitorovacou stanicou nebolo vykonávané každoročne 
na rovnakom mieste, možno predpokladať, že sa imisná monitorovacia stanica presúva na základe potrieb 
prieskumov meraní imisných hodnôt. 

 
 Obr. 4 Namerané imisie CO vo vybraných oblastiach od roku 2000-2011 
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 Obr. 5 Namerané imisie NOx vo vybraných oblastiach od roku 2000-2011 

 
 Obr. 6 Namerané imisie polietavého prachu vo vybraných oblastiach od roku 2000-2011 
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 Obr. 7 Namerané imisie SO2 vo vybraných oblastiach od roku 2000-2011 

 
 Obr. 8 Namerané imisie ozónu vo vybraných oblastiach od roku 2001-2011 

  
Záverečné zhodnotenie grafov  
 
- Najvyššia hodnota CO bola 4,2 [mg.m-3] v roku 2001 nameraná vo Veľkej Ide, ktorá je vzdialená 7 km 
 od zdroja (U.S.Steel,  Košice, s.r.o) (obr.4), 
- Najvyššia hodnota NOx bola 53 [µg.m-3] v roku 2007 nameraná v Šaci, ktorá je vzdialená 3,5 km od 
 zdroja (U.S.Steel,  Košice, s.r.o) (obr.5), 
- Najvyššia hodnota polietavého prachu bola 71 [µg.m-3] v roku 2002 nameraná vo Veľkej Ide, ktorá je 
 vzdialená 7 km od zdroja (U.S.Steel,  Košice, s.r.o), limitná hodnota bola prekročená (obr.6), 
- Najvyššia hodnota SO2 bola 41 [µg.m-3] v roku 2011 nameraná vo Veľkej Ide, ktorá je vzdialená 6,11 
 km od zdroja (U.S.Steel,  Košice, s.r.o) (obr.7), 
- Najvyššia hodnota ozónu bola 97 [µg.m-3] v roku 2001 nameraná v Šaci, ktorá je vzdialená 3,5 km od 
 zdroja (U.S.Steel,  Košice, s.r.o). (obr.8). 
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ZÁVER   
  
Pomocou stĺpcových grafov boli vynesené priemerné ročné množstvá jednotlivých znečisťujúcich látok pre 
každú vyhodnocovanú lokalitu v rokoch 2000-2011; boli vypočítané priemerné hodnoty pre každú znečisťujúcu 
látku za sledované obdobie, rozptyl hodnôt, smerodajná odchýlka a zistená maximálne hodnota za merané 
obdobie, Grafické priebehy nameraných priemerných ročných hodnôt vybraných znečisťujúcich látok za 
obdobie rokov 2000-2011 a sledovanie prekročenia limitnej hodnoty, Štatistické vyhodnotenie vybraných 
znečisťujúcich látok produkovaných spoločnosťou U.S.Steel Košice podľa jednotlivých lokalít za celé sledované 
obdobie metódou Box Plot v programe Analyse It. Zo štatistického prieskumu vyplýva, že limitná hodnota 
nebola prekročená v nijakom prípade okrem oxidu uhličitého v roku 2002 vo Veľkej Ide o 11 [µg.m-3]. Zistené 
výsledky meraní sú korektné, napriek tomu je určite potrebné vykonanie rozsiahlejších meraní vo viacerých 
oblastiach, čo by dôslednejšie vyhodnotilo súčasný stav imisného znečistenia, ktorého zdrojom bol v tomto 
prieskume vybraný priemyselný závod U.S.Steel Košice, s.r.o.  
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