
Znečistené ovzdušie zabíja na Slovensku aj dnes.  

Vás sa to netýka? 

  

Tlačová správa a pozvánka o. z. CEPTA, Bratislava 28.05.2015. Slovensko patrí podľa výsledkov 

monitoringu v EÚ (EEA, Air quality in Europe  2014, report) medzi 3 najznečistenejšie krajiny Európskej 

únie. Ročne kvôli znečistenému ovzdušiu v SR predčasne umierajú tisícky ľudí, v r. 2011 podľa 

Európskej environmentálnej agentúry (EEA) cez 6 300 obyvateľov, kalkulované výdavky spojené so 

škodami spôsobenými znečisteným ovzduším (na zdraví, úrode, lesoch, budovách ...) sú ročne 

miliardové. Len na zdraví nás znečistené ovzdušie stojí na Slovensku denne desiatky tisíc €, v roku 2010 

to podľa Svetovej zdravotníckej agentúry (WHO) bolo 72 738 USD denne a v miliardách € ročne - v roku 

2010 to bolo 10, 074 mld. USD; viac info v štúdií WHO (2015): „Economic cost of the health impact of 

air pollution in Europe“.  

 

Znečistené ovzdušie spôsobuje od alergií a zníženej imunity až po rakovinu, cukrovku či 

kardiovaskulárne ochorenia1. Investície do efektívnych opatrení ochrany ovzdušia sa vracajú viac ako 10 

násobne.  

V dňoch 27.05. – 02.06.2015 bude o. z. CEPTA merať znečistenie ovzdušia prachovými časticami 

spoločne s dánskym expertom Kaare Press-Kristensenom v regiónoch SR podľa nasledovného plánu:  
 

1. Streda 27.05. Bratislava, (kontakt – DL*); 

2. Štvrtok 28.05. Zvolen a B.Bystrica, (kontakt – MV*); 

3. Piatok 29.05. Košice, (kontakt – DL*); 

4. Sobota 30.05, Vysoké Tatry, Lomnický štít, (kontakt DL*); 

5. Nedeľa 31.05. Štrbské pleso, CZ/PL/SK pohraničie, (kontakt DL*); 

6. Pondelok 01.06. Žilina (doobeda) a Trenčín (podvečer), (kontakt MV*); 

7. Utorok 02.06. Trenčín (doobeda) a Bratislava (poobede), (kontakt DL*); 

STREDA 03.06.2015 – 9:30 tlačová konferencia o. z. CEPTA, Slovenský syndikát novinárov (SSN), 

Župné nám. 7, Bratislava. Prezentácia výsledkov merania znečistenia ovzdušia a odporúčaní ako na 

znečistené ovzdušie s expertmi: 

- Dr. Kare Press-Kristensen (Dánsko);  

- MUDr. Miroslav Šuta (Česká republika);  

- Ing. Daniel Lešinský, PhD. (Slovensko). 

Médiá pozývame tak na merania znečistenia ovzdušia v regiónoch SR ako aj na záverečnú tlačovú 

konferenciu v Slovenskom syndikáte novinárov (SSN), na Župnom námestí 7, v Bratislave. 

 

 

Kontakty: DL* = Daniel Lešinský, mob: 0905581076; MV* = Miloš Veverka, mob: 0904 417 202; 

1. Viac info o zdravotných dopadoch znečisteného ovzdušia v SR, MUDr. Miroslav Šuta (2015): 

"Ekoexpert ukázal dôkaz o zamorení Slovenska: Neviditeľný zabijak, ktorý nás kosí po tisícoch!"  

 

 

http://www.topky.sk/cl/10/1474475/Ekoexpert-ukazal-dokaz-o-zamoreni-Slovenska--Neviditelny-zabijak--ktory-nas-kosi-po-tisicoch-

