
O Z N Á M E N I  E 

 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd  a 

vybraných zložiek životného prostredia kraja dňa 23.1.2019 oznámil orgánu verejného 

zdravotníctva, že v dňoch 20.1.2019-22.1. 2019 bol v oblasti riadenia kvality ovzdušia, 
vymedzenej územím mesta Prešov a obce Ľubotice, prekročený denný priemer koncentrácie 

tuhých častíc PM10 45 µg.m-3 tri dni po sebe a zároveň je predpoklad, že poveternostné 
podmienky sa nezlepšia. Zároveň nás požiadal oboznámiť obyvateľstvo o možných zdravotných 

účinkoch a odporúčanom správaní. 

1 INFORMÁCIE O DOTKNUTEJ SKUPINE POPULÁCIE,  

MOŽNÝCH ZDRAVOTNÝCH ÚČINKOCH A ODPORÚČANOM SPRÁVANÍ 

PM10 – frakcia suspendovaných častíc, ktoré prejdú zariadením selektujúcim častice  
s aerodynamickým priemerom 10 µm s  50% účinnosťou, ktoré môžu mať akútne i chronické 
účinky na zdravie. 

1.1 Informácia o rizikových skupinách obyvateľstva 

K najcitlivejším skupinám populácie na častice PM10 patria starí ľudia, osoby s  ochoreniami 

dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy. 

1.2 Opis možných účinkov 

Akútne účinky sa môžu pozorovať u citlivých osôb už od koncentrácií, ktoré prekračujú 
hodnotu informačného prahu (100 µg.m-3) vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov 
tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky 

z dráždenia dýchacích ciest. 

Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu 

zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích 
ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu, poruchami odolnosti organizmu.  

1.3 Odporúčané predbežné opatrenia, ktoré by mala dotknutá skupina obyvateľstva vykonať 

Pre obmedzenie zbytočnej expozície častíc PM10 v čase so zvýšenými koncentráciami 

v ovzduší považujeme za vhodné zabezpečiť tieto opatrenia: 
- obmedziť dobu pobytu vonku 

- skrátiť vetranie obytných miestností 

- obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzická práca, športové aktivity)  
- nevykonávať aktivity, pri ktorých dochádza k úniku iných znečisťujúcich látok do 

ovzdušia napr. (natieranie, lepenie, brúsenie, prášenie, fajčenie, voľné spaľovanie)  

Obmedzenia je potrebné dodržiavať a aktivity časovo obmedzovať tým viac, čím vyššie sú 

koncentrácie častíc PM10 v ovzduší a čím rizikovejší z hľadiska zdravia sú exponovaní 
jedinci. 



1.4 Zdroj ďalších informácií 

Podrobnejšie informácie o všetkých prekročeniach informačných alebo výstražných prahov, 
o aktuálnych hodnotách koncentrácií znečisťujúcich látok ako aj informácie z oblasti kvality 
ovzdušia sú na www.shmu.sk. 

http://www.shmu.sk/

