ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA
Podiel zdrojov znečisťovania ovzdušia
na celkových emisiách PM2,5 v 2018

Banská Bystrica
Košice

Vykurovanie v domácnostiach
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Energetika a priemysel
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Doprava

10 %

Iné

Bratislava

Ľudský vlas
priemer 50 - 70 μm

3%

Prachové častice (PM10 a PM2,5)
sú najčastejšou príčinou
znečistenia ovzdušia
na Slovensku

Výskyt smogových situácií pre PM10 v roku 2020: http://www.shmu.sk/sk/?page=2264/
Prekročenie ročnej limitnej hodnoty na ochranu zdravia pre PM2,5 odporúčanej Svetovou zdravotníckou organizáciou v 2019

VPLYV ZNEČISTENÉHO OVZDUŠIA NA ĽUDSKÉ ZDRAVIE
• Vplyv na centrálny
nervový systém

dĺžka života

• Srdcovo-cievne
ochorenia

Najviac ohrozené
skupiny ľudí

• Chronická obštrukčná
choroba pľúc

starší
a chorí
ľudia

tehotné
ženy

deti

Znečistenie ovzdušia
jemnými prachovými
časticami negatívne
vplýva na dĺžku
života ľudí

• Vplyv na reprodukčný systém
• Prachové častice sú nosičom
škodlivých látok s rakovinotvornými
alebo mutagénnymi účinkami

ODPORÚČANIA PRE
ČISTEJŠIE KÚRENIE
• Zateplenie domu.
Štátna dotácia na zateplenie:
https://www.zatepluj.sk/
• Modernizácia vykurovacieho zariadenia
(napr. inštalácia splyňovacieho kotla
s akumulačnou nádržou, kondenzačného
plynového kotla, tepelného čerpadla).
Štátna dotácia na obnoviteľné zdroje
energie: http://zelenadomacnostiam.sk

ÚSPORA CCA 50 % NÁKLADOV
NA KÚRENIE

Spoluspaľovať alebo spaľovať odpad v domácnosti je PRÍSNE ZAKÁZANÉ.

VÝHODY INVESTÍCIE DO ČISTEJŠIEHO OVZDUŠIA

ZÁSADY ČISTEJŠIEHO KÚRENIA
http://vykurovanie.enviroportal.sk/

• Spaľovať palivo, ktoré určuje výrobca vykurovacieho
zariadenia.
• Spaľovať kvalitné uhlie, nespaľovať vysoko sírnaté uhlie,
uhoľné kaly, uhoľný prach.
• Spaľovať suché drevo, vlhkosť do 20 % .
• Nespaľovať odpady ani ich nepridávať do paliva.
• Nedusiť horenie, najmä nie pred spaním.
• Riadiť sa pokynmi na prevádzkovanie zariadenia
uvedenými v návode na obsluhu.
• Neinštalovať vykurovacie zariadenie, ktoré dodá
viac tepla, ako je skutočná potreba domu.
• Prevádzkovať vykurovacie zariadenie v dobrom
technickom stave (tesnosť zariadenia, prívod vzduchu,
regulačné klapky a pod.).
• Vykonávať pravidelné čistenie vykurovacieho zariadenia,
dymovodu, komína od sadzí.

Minimalizujeme
náklady
na vykurovanie
Ročná úspora: cca 230 eur
Návratnosť investície:

Minimalizujeme množstvo škodlivín
do ovzdušia, chránime životné
prostredie, chránime svoje zdravie
Ročne znížime množstvo
prachových častíc cca o 80 %

Získame vyšší
komfort kúrenia
Nemusime tak často
prikladať palivo alebo
čistiť kotol

ZNÍŽENIE NÁKLADOV NA KÚRENIE
MENEJ ČASTÁ ÚDRŽBA A ČISTENIE
PREDĹŽENIE ŽIVOTNOSTI ZARIADENIA
ZLEPŠENIE POHODLIA KÚRENIA
ZLEPŠENIE ČISTOTY OVZDUŠIA

