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Človek je v skutočnosti vystavený toxickým 
látkam v každom okamihu svojho života, ale 
to neznamená, že expozícia musí vyvolať 
škodlivé účinky

Toxické látky môžu vyvolať 
okamžité účinky od slabých až 
po silné, alebo oneskorené 
účinky s podobnou oblasťou 
prudkosti 



Bežné toxikanty v domácnosti

VOC (prchavé org. látky - peny, tkaniny, farby a laky..) 
formaldehyd (lepidlo – nábytok – drevotrieska, papier, záclony...)

BRF (brómované spomaľovače horenia – domáce spotrebiče)

BPA (bisfenol A – plasty, CD, DVD, zubné náplne)

Ftaláty (kozmetika, hračky, linoleá, plastové obaly,....)

PFOA (kys. perfluoroktanová – teflón)    

Benzén (osviežovače vzduchu)                  

Pesticídy (chlorované uhľovodíky)

Kovy (Pb, Cd, Al,  ....)

bielidlá (zubné pasty, Savo – chlornan sodný, ...) a moridlá
mnohé čistiace prostriedky  (fosfáty)                 

Naše domy a bytu sú plné chem. látok, ktorým sme denne  
vedome alebo nevedome vystavení a o ktorých nemáme 
dosť informácií 



Ľudia majú nad kontaminantmi 
počas expozície len malú kontrolu 
(znečistený vzduch z blízkej 
fabriky, diaľnice, výpary z 
čistiacich prostriedkov, nábytku,...)



Expozícia

doma

v práci

vonku

Zdroje toxikantov
prírodné antropogénne



Ročne sa len v USA obchodne predá viac 
ako 60 000 chem. látok, z ktorých tvoria

8 600 potravinové 
aditíva

Len pri 2 % komerčne 
dôležitých látok sú známe 
škodlivé účinky

3 400 kozmetické 
prísady

35 000 pesticídy



Jedným s najväčších problémom, ktorý 
súvisí s chem. látkami v domácnostiach       
je nedostatok poznatkov o ich účinkoch

Len menej ako 10 % chemikálií 
používaných v poľnohospodárstve 
(hlavne pesticídy) a 5 % potravinár-
skych aditív bolo úplne otestovaných 
z hľadiska dlhodobých zdravotných 
účinkov

Testovanie potenciálne škodlivých 
látok je drahé a časovo náročné. Ročne 
sa objaví na trhu 700 až 1 000 úplne 
nových látok



toleranciu zvýšenú citlivosť –
hypersenzitivitu 
(extrémna citlivosť už na 
nepatrné dávky)

Napr. ľudia vystavení formaldehydu a látkam uvoľňovaným z nábytku, 
lepenky a iných produktov, sú často najprv tolerantní k vysokým hladinám 
týchto látok, ale časom sa stávajú citlivými na extrémne nízke koncentrácie

Komplikácie pri určovaní 
účinkov chem. látok  spôsobuje 
aj to, že jedinci si môžu vyvinúť 
k niektorým látkam 



Životný štýl



V poslednej dobe sa objavuje kult vyvoňaných 
domácností. 
Používanie osviežovačov vzduchu viac ako raz do 
týždňa zvyšuje pravdepodobnosť ochorenia na alergiu 
až o 76%. 
Navyše látky obsiahnuté v chemických osviežovačoch 
sú diskutovanou témou aj čo sa týka karcinogénov.

Jedovatá vôňa domova

Čo všetko osviežovače obsahujú

Okrem voňavých zložiek, ku ktorým patria aj 
nechvalne známe musk zlúčeniny, obsahujú aj 
benzén (karcinogén – negat. ovplyvňuje krvotvorbu –
niektoré druhy leukémie), toluén, xylény alebo 
styrén a naftalén – všetky tieto látky majú po 
inhalačnej expozícii preukazateľne škodlivé 
účinky 

http://obrazky.otv.sk/osviezovace-vzduchu/



Zapáľte si vonnú sviečku 

Bežne predávané výrobky obsahujú 
karcinogénny – benzén alebo formaldehyd, 
v „lepšom“ prípade alergény alebo 
dráždivé látky.

Pozor aj na aromalampy – oleje, ktoré do 
nich dávate by mali byť čo najkvalitnejšie

Vdychovanie takýchto aróm je 
pre nás horšie ako keby sme celý 
deň stáli na rušnej križovatke 
plnej smogu



http://lepsiebyvanie.centrum.sk/tipy-a-triky/628681/zdrave-vone-v-byte?print

http://wanda.atlas.sk/osviezovace-vzduchu-prinasaju-zdravotne-rizika/zabava/pele-
mele/535607.html

Pre tieto produkty neexistujú žiadne 
normy, okrem smernice o obecnej 
bezpečnosti

Tieto výrobky neprešli nikdy 
toxikologickou štúdiou



MÔJ DOM – MÔJ HRAD

Ste si istí, že máte čistý a 
zdravý domov



Neviditeľný nepriateľ – nebezpečný azbest

Azbest sa používal od konca 
II. Svetovej vojny zhruba do r. 1975, 
kedy jeho používanie zakázali 
predpisy

Je nebezpečnejš9 v interiéri ako v exteriéry



 steny (izolačné panely v medzistenách)
 dekoratívne obklady a nátery
 podlahové kachličky
 podlahy s linoleom
 kotle s tepelnou izoláciou
 izolácia na oceľových konštrukciách budov
 vetracie kanály
 podhľadové konštrukcie, stropnice
 strechy (eternit)

Kde sa môže nachádzať:

Azbest je v každom staršom 
paneláku – do WC sa dávali 
rúry obaľované azbestom = 
protipožiarna ochrana



Azbestové vlákna sú odolné voči vysokým teplotám, 
sú chemicky rezistentné a elektricky nevodivé ⇒
použitie v rôznych odvetviach priemyslu aj ako
stavebné materiály v budovách. 

Azbestové vlákna majú tendenciu vytvárať vo 
vzduchu vláknitý prach a ulpievať na odevoch. Vo
vzduchu sú polietavé a ľahko sa vdychujú



AZBEST JE KARCINOGÉN - hodnotenie
karcinogenity podľa WHO - IARC stupňom 1 -
preukazateľne karcinogénny pre človeka.

Spôsobuje progresívnu fibrózu pľúc (azbestóza), ochorenia
pohrudnice a zhubné nádory ako bronchogénny karcinóm
alebo maligný mezothelióm. Charakteristická je dlhá
latencia medzi expoziciou a prepuknutím choroby, ktorá je 15 až
40 rokov. 



AZBEST JE KARCINOGÉN

India – žena preosievajúce azbestové vlákna



V roku 1999 Európska komisia rozhodla o 
všeobecnom zákaze použitia všetkých 
druhov azbestu. Európska smernica obsahuje zákaz 
výroby, uvádzania na trh a používania azbestových 
vlákien a výrobkov obsahujúcich azbestové vlákna. Všetky 
typy azbestu sú zaradené do 1. skupiny dokázaných 
karcinogénov a musia byť označené výrokom „Môžu 
spôsobiť rakovinu“.

V súčasnosti sa azbest ťaží v 25 krajinách – najväčšími 
producentmi sú Brazília, Kanada, Čína, Kazachstan a 
Rusko. 
Na Slovensku sa ťažil od roku 1870. 





Domček Vašich snov 



RADÓN – zdroj strachu, choroby, aj zdravia



Radón je prirodzene sa 
objavujúci bezfarebný plyn, bez 
zápchu, ktorý sa vytvára 
rozkladom uránu v pôde, 
horninách a vode.

Ako plyn môže vstupovať do 
budov cez ich otvory alebo 
trhliny v základoch.

Plynný radón sa sám rozkladá 
na rádioaktívne látky nazývané 
radónové dcéry, ktoré sa viažu
vo vzduchu na prachové častice 
a môžu byť inhalované. 

Inhalácia takéhoto prachu môže viesť 
k rakovine pľúc. 



EPA uvádza, že radón spôsobuje v USA 
medzi 15,000 až 22,000 úmrtí na rakovinu 
pľúc ročne

Radon je uvádzaný ako v poradí druhá 
príčina (len pre fajčiarov) vedúca k 
rakovine pľúc v USA.



Podľa WHO sa študujú 
účinky radónu od r. 1979

WHO v súčasnosti uvádza, že vlastníci domácností by mali 
prijať opatrenia ak hladina radónu prekročí 2.7 pCi/l. To je 
oveľa prísnejšie ako uvádza EPA, pre ktorú je hladina, ktorú 
radón nesmie presiahnuť 4.0 pCi/l (tento štandard platí v 
USA už viac ako 20 rokov)

ako ľudský karcinogén je 
klasifikovaný od r. 1988



A - trhliny v stenách; A,D - medzery v dutinových podlahách; B - medzery 
okolo servisných potrubí; C - trhliny v podlahe; D - konštrukčné spoje;
E,H - otvory v stenách; G,H,I - prívody a zdroje vody

Vstupy radónu



V každom dome sa v ovzduší nachádza až 150 rôznych
chemikálií - čistiace výrobky, kozmetika, mydlo, zubná
pasta a mnohé potravinárske výrobky obsahujú chemikálie. 

Chemikálie obsahujú aj hračky pre deti, obliečky, matrace, 
televízory. 

Moderný nábytok a novovyvinuté 
textílie obsahujú formaldehyd, o 
ktorom je známe, že zasahuje nervový 
systém. 

Formaldehyd sa využíva aj pri chemic-
kom čistení a jeho pary zostávajú na 
šatstve ešte niekoľko dní. 



MODERNÁ KUCHYŇA

Mikrovlnka (mikrovlnná rúra) je 
jedným z najrozporuplnejších
elektrospotrebičov používaných
v domácnosti. Spájajú sa s ňou
doslova celé konšpiračné teórie. 
Niekto si bez nej už život nevie ani
predstaviť, iní ju z princípu
odmietajú. 

http://kluvanek.blog.sme.sk/c/223617/Bojite-sa-mikrovlnky.html

Bojíte sa mikrovlnky ?



Pri ich výrobe sa začala v r. 1962 a do dnešného dňa bez 
väčšej zmeny technológie používa látku PTFE 
(polytetrafluoretylen) a PFOA (kys. perfluoroktanová –
teflón).

Látka PTFE však nedala vedcom spávať, a tak sa ňou 
začali zaoberať a upozorňovať na to, že pri prehriatí 
panvice sa začínajú uvoľňovať nebezpečné 
výpary, ktoré môžu obsahovať karcinogény.

Kuchynské nádoby 

Máte doma teflónovú panvicu
alebo panvicu s nepriľnavým dnom?



PFOA - kyselina perfluoroktanová sa 
v prírode nerozkladá a vyskytuje sa 
v krvi skutočne každého človeka, a to 
veľmi dlhý čas - aj roky. 

Je veľmi toxická a v laboratórnych 
podmienkach pri výskume vplyvu na cicavce 
bola príčinou vzniku rakoviny pečene, 
pŕs, prostaty, spôsobovala 
poruchy vývoja mozgu... Zvlášť 
toxická bola pre mláďatá. hypofýza



Čím častejšie používame panvicu pri vysokých teplotách, tým 
rýchlejšie sa povrch opotrebováva a uvoľňuje malé čiastočky a 
plyny do okolia.

Poškodzovaniu materiálu napomáhajú aj umývačky riadku, ktoré 
používajú agresívne čistiace látky urýchľujúce tento proces. 

Teflón je zložený z niekoľkých toxických 
chemických látok, ktoré môžu z vyhriatej 
panvice unikať do ovzdušia a aj do jedla. 

Aj keď ste nikdy teflónovú panvicu
nepoužívali, je viac ako pravdepodobné, 
že vaše telo je nositeľom niekoľkých
chemických zložiek z teflónu, pretože ten 
sa dnes výrazne používa aj mimo kuchyne.



Aj tam, kde by sme ho skutočne nečakali:

v súčiastkach do lietadiel, v protivráskových krémoch, 
v kempingovom výstroji (stanoch), počítačových 
čipoch, záclonách, žehličkách na vlasy, v dentálnej niti, 
baleniach fast foodu, v náradí do záhrady, v žehličkách 
a žehliacich doskách, v koženom oblečení, v obaloch 
na lieky, lakoch na nechty, v odstraňovačoch škvŕn 
a mnohých iných veciach...

Kde všade nájdeme teflón?
Hlavne na:

kuchynských panviciach, hrncoch, na niektorých 
značkách nepremokavého oblečenia, ale i 
v nábytkoch, kobercoch, baliacich materiáloch, vo 
výrobkoch z papiera a iných priemyselných 
výrobkoch. 



Používajte nádoby len z nerezovej ocele 
alebo liatiny, prípadne smaltovaný riad. 
Pokiaľ sa dá, výrobky z teflónu vyraďte.
Aj pri nákupe oblečenia alebo 
kobercov sa informujte, či neboli 
ošetrené zmesou chemických látok 
teflónu, hoci by nám to ani nenapadlo. 

Zaujímajme sa viac o kozmetiku, ktorú denne používame: ak 
sa v jej zložení nachádza látka obsahujúca predponu „fluoro“, 
alebo „perfluoro“ (PTFE), nepoužívajme ju! Má s hore 
uvedenými skutočnosťami zjavný súvis!

Ako sa môžeme týmto látkam vyhnúť

1.
2.

3.



Polyamidová šalátová 
lyžica a naberačka
obsahuju primárne
aromatické amíny – môžu 
byť karcinogénne

Lyžíca a naberačka sú z umelej hmoty a majú kovovú rukoväť
Na štítku je varovanie, že nie sú vhodné pre styk s kyslými
potravinami. Obidva výrobky pochádzaju z Hong Kongu. 



Práčka a chladnička

Môžu obsahovať tzv. brómované 
spomaľovače horenia (BFR) –
polybromované difenylétery (PBDE).

Sú to chemické látky, ktoré sa používajú pri 
výrobe domácich spotrebičov a všetkej 
elektroniky (počítače, televízia, káblové 
izolácie, ale aj molitan), pretože majú 
schopnosť zadržiavať oheň. Sú toxické a 
ukladajú sa v živých organizmoch
(bioakumulácia v tukových tkanivách)

Poškodzujú – pečeň, obličky, 
štítnu žľazu, ovplyvňujú činnosť 
mozgu a správanie, dráždia oči a 
pokožku



Čistiace, pracie a umývacie prostriedky
Saponáty na riad
Prostriedky na hubenie hmyzu

Linoleum

Dlážka z PVC obsahuje napríklad 
ftaláty. 

Laboratórne pokusy na zvieratách 
ukázali, že sú spojené s rakovinou a 
poškodením pečene a môžu 
ovplyvniť reprodukčný systém a 
jeho vývoj.



IZBY
Nátery

Laminátový nábytok
V laminátovom nábytku sa môže vyskytovať
formaldehyd, ktorý sa používa na
predbežné schnutie a fixáciu farieb a farbív. 
Ide o toxickú látku, ktorá spôsobuje aj
alergie. Medzinárodná agentúra pre 
výskum rakoviny klasifikuje formaldehyd ako
pravdepodobný karcinogén.

Väčšina farieb obsahuje riedidlo. Kto je 
vystavený pôsobeniu organických rozpúšťadiel, môže 
trpieť bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťami alebo 
dráždením očí. Dotyk kože s organickým terpentínom a 
podobnými látkami môže spôsobiť kožnú alergiu.



Formaldehyd
Ide o bezfarebný, páchnuci, jedovatý plyn,
dobre rozpustný vo vode, alkohole a ďalších
rozpúšťadlách. Obvykle sa skladuje a potom aj
používa vo forme vodného roztoku
(najčastejšie okolo 37%). 

Používa sa pri výrobe
nábytku z drevotriesky, 
kobercov, pri produktoch
z lisovaného dreva
(funguje tam ako lepidlo), 
potom pri výrobe papiera, 
záclon, ošetrujú sa ním
niektoré textílie... 

Kde ho nájdeme



Nájdeme ho aj ako konzervačný
prípravok v niektorých potravinách (keďže
zabíja väčšinu baktérií!), v kozmetike, či
dokonca v liekoch, liečivách alebo ako
čistiaci a dezinfekčný, sterilizačný
prostriedok...! 

Do tela sa dostáva vdychovaním 
rozpustných plynov z výrobkov, ktoré ho 
obsahujú. Ľahko sa strebáva do pľúc a do 
tráviaceho ústrojenstva.

Jeho prítomnosť nájdeme aj vo výfukových 
plynoch áut či v cigaretách. 



Čo spôsobuje?

Bolesti hlavy, zápaly sliznice, kože, alergiu, astmu... Väčšie 
koncentrácie môžu spôsobiť zápaly priedušiek a pľúc, zároveň 
dráždi oči. 
Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny bol 
formaldehyd klasifikovaný ako silný karcinogén spôsobujúci 
rakovinu dýchacieho a tráviaceho traktu!

Ako sa chrániť?

Nekupujte lacný drevotrieskový nábytok, 
alebo pri kúpe si overte či obsahuje
formaldehyd. Ak ho už doma máte, zvýšte
vetranie, znížte vlhkosť v miestnosti, 
alebo nábytok používajte len v exteriéri.



Záclony
V závesoch a záclonách môže byť 
kadmium a chróm, ktoré sa používajú
na farbenie látok. Oba ťažké kovy 
predstavujú zdravotné riziko pre 
spotrebiteľa. 

Legislatíva Európskej únie zakazuje kadmium v mnohých
výrobkoch, pri farbení textílií však zakázané nie je.

Televízor, rádio s budíkom a počítač
Sedačka

môže obsahovať brómované
spomaľovače horenia



Matrace (najmä latexová pena) – veľké množstvo rôznych 
nebezpečných chemikálií.

Napríklad
butadién je európskou smernicou označený za karcinogén. 
Jeho použitie v matracoch však obmedzené nie je.
nitrosamín je známy karcinogén, ktorý môžeme vdychovať 
alebo vstrebávať pokožkou. Ani prítomnosť nitrosamínu v 
matracoch predpisy neupravujú. 
prchavé organické látky a veľké množstvo brómovaných 
spomaľovačov horenia. Na ich použití v tomto výrobku 
rovnako chýba zákonná úprava. 

Textílie môžu obsahovať formaldehyd.

Matrace



Obliečky na periny

Obliečky či plachty môžu obsahovať celý kokteil chemických 
látok. 

Napríklad 
formaldehyd. Jeho použitie v textíliách nie je nijako 
obmedzené, upravený je iba obsah vo výrobkoch pre deti do 
troch rokov. 
DDT a metylparatión – dva pesticídy, ktoré sa používajú pri 
pestovaní bavlny v rozvojových krajinách. Obidva sú na 
zozname OSN najnebezpečnejších chemikálií a ich použitie 
je v Európskej únii zakázané.



Kúpeľňa
Šampóny, mydlo, hydratačné krémy

Môžu obsahovať tzv. parabény. Pokusy na zvieratách ukázali, 
že majú mierne negatívny vplyv na žľazy s vnútornou sekréciou. 
Najväčšie podozrenie existuje pri látke butylparabén. 

Šampóny a mydlá s veľkou pravdepodobnosťou obsahujú 
parfumy, niektoré môžu byť alergénne. Ich obsah musí byť 
uvedený na obale.

Uterák

Môže obsahovať malé množstvo 
formaldehydu ako prísadu proti krčivosti, 
táto látka sa klasifikuje ako 
rakovinotvorná. Jej použitie v textíliách 
však nie je zákonom upravené.



Farby na vlasy

Pasta na zuby
môže obsahovať látku triklosan, ktorá zabíja baktérie. 
Používa sa aj v antibakteriálnych čistiacich prostriedkoch, 
môže byť aj v kuchynských miskách alebo doskách z 
plastu. Triklosan je prostriedok na likvidáciu baktérií. Široké
používanie triklosanu však môže viesť k tomu, že sa baktérie
prispôsobia a stanú sa odolnými proti antibiotikám.

Podľa oficiálnej vedeckej rady Európskej komisie 
(The Scientific Committee on Cosmetic Products
and Non-Food Products) existuje riziko rakoviny
močového mechúra u žien, ktoré používajú trvalé farby 

na vlasy veľmi často a dlho. Toto riziko vzrastá s počtom 
rokov a frekvenciou farbenia. Podľa smernice o 
kozmetických výrobkoch musia byť všetky použité prísady 
vyznačené na obale, problém je však v tom, že stále nie je 
známe, aké kombinácie látok zvyšujú riziko rakoviny.



Rúže

Môže obsahovať butylovaný
hydroxytoluén (BHT), ktorý je škodlivý pre 
životné prostredie a kovy ako napr. Pb a Cd.

Lak na nechty
Lak na nechty môže obsahovať tzv.
dibutylftaláty, hoci tie sú v 
kozmetických výrobkoch zakázané. Pri
testoch na zvieratách sa ukázalo, že
narušujú žľazy s vnútornou
sekréciou, môžu viesť k zníženiu
schopnosti reprodukcie a vyvolať u ľudí
rakovinu.



 vyhnite sa šampónom a mydlám s parabénmi. 

 nekupujte si zubnú pastu s obsahom triklosanu.

 všeobecne si dávajte pozor na výrobky, ktoré sú 
označené ako „antibakteriálne“, tie pravdepodobne 
triklosan obsahujú. 

 vyhnite sa lakom na nechty s dibutylftalátmi

Ako sa chrániť?







ÉRA ŠETRIACICH (ÚSPORNÝCH) 
ŽIAROVIEK

Domácnosti si budú môcť vybrať medzi kompaktnými
fluorescenčnými lampami (CFL), ktoré používajú o 75 % menej
energie než tradičné, či efektívne halogénové svetlá, ktoré
ušetria 25 % až 50 % energie. 

V dôsledku svetovej energetickej 
krízy v 70-tych rokoch min. stor. sa 
prijímali programy úspor energie 

EU zakázala výrobu a dovoz 100 W žiaroviek a 
toto čaká aj tie s menším výkonom do r. 2012



Klasické žiarovky sú veľmi neefektívne. Iba okolo 5% energie premenia 
na svetlo; ostatné vyžarujú v podobe tepla. Šetriace žiarovky sú na tom 
oveľa lepšie: až 20% energie zmenia na svetlo. Okrem toho vydržia oveľa 
dlhšie, podľa ich výrobcov až 12 000 hodín, na rozdiel od 1 000 hodín pre 
normálnu žiarovku. To, že fluorescenčné žiarovky premenia štyrikrát viac 
elektriny na svetlo znamená, že majú štyrikrát vyššiu svietivosť, a tak 
namiesto 60W klasickej žiarovky stačí 15W šetriaca žiarovka.

znížia ročné účty za elektrinu o 11 miliárd eur – do roku 2020 
to bude asi toľko, ako spotreba Belgicka. Emisie klesnú o 32 
mil. ton. 

OČAKÁVANIA



http://ec.europa.eu/energy/lumen/overview/whatchanges



ÁNO
NIE



NIE
 fluorescenčné žiarovky zriedka dosahujú štvornásobnú 

žiarivosť (kmitavé svetlo, slabšie osvetlenie – zdravotné 
problémy)

 kvalita ich svetla je totiž veľmi nízka ⇒ používanie rôznych
fosforových náterov, aby sa zväčšilo spektrum 
vyžarovaného svetla – na dosiahnutie aspoň 80% 
viditeľného svetla treba štyri rôzne fosfory čo má dopad na 
priepustnosť svetla zo žiaroviek

 zníženie emisií – v EU sa okolo 40 % elektrickej energie 
vyrába z atómovej energie alebo obnoviteľných zdrojov, 
množstvo škodlivín sa zníži minimálne – CO2 iba o 0,8 %,
NOx o 1 %, CO sa takmer nezmení a iba SO2 klesne 
podstatne o 4,5 %



ÁNO
 klasická žiarovka vydrží rok, fluorescenčná žiarovka až 

12 rokov
 ak v EÚ všetci obyvatelia by prešli na fluorescenčné 

žiarovky, ročne by ušetrili takmer 600 kilowathodín 
elektriny; spotreba elektriny by v celej EU klesla o 
približne 113 000 GWh alebo 3,5 % elektrickej produkcie





http://ec.europa.eu/energy/lumen/overview/whatchanges



Fluorescenčné žiarovky však 
majú jeden vážny problém: ortuť
(Klasické žiarovky tiež produkujú ortuť, ale iba 
nepriamo)

V každej žiarovke sú približne 
4 mg Hg

V EÚ, kde iba okolo 20% elektriny je vyrobenej z 
uhlia, vyprodukujú fluorescenčné žiarovky o 1,7 t 
ročne alebo 2% ortuti viac ako klasické žiarovky.

Na rozdiel od ortuti v ovzduší však väčšina tejto
ortuti skončí koncentrovaná na smetiskách.



V súčasnosti došlo k významnému 
zníženiu obsahu ortuti v žiarivkách. 

Napr. v roku 1940 bolo vo výbojkách cca 300 mg Hg , v roku 
1960 cca 70 mg a v 90-tych rokoch minulého storočia už len 
30 mg a dnes je jej obsah ešte nižší – v žiarivkách od 3 do 
10 mg, vo výbojkách 15 - 20 mg a v niektorých typoch sa 
ortuť už ani nenachádza.



Iba dva štáty v EÚ budú týmto 
zvýhodnené: Česko a Poľsko, lebo 
oba štáty produkujú viac než polovicu 
svojej elektrickej energie z uhlia.
Na druhej strane štáty, ktoré používajú 
obnoviteľné zdroje (Nórsko, Island, 
Rakúsko, Litva, Chorvátsko) alebo 
atómové elektrárne (Francúzsko, 
Belgicko, Lotyšsko, Slovensko, 
Bulharsko) viac ako uhoľné elektrárne, 
uvidia výrazný rast znečistenia životného 
prostredia ortuťou. 

Kto zaznamená výhodu

http://purdes.blog.sme.sk/c/86353/Zachrania-setriace-ziarovky-nasu planetu.html#ixzz1EDBs1DRV

http://purdes.blog.sme.sk/c/86353/Zachrania-setriace-ziarovky-nasu-planetu.html
http://purdes.blog.sme.sk/c/86353/Zachrania-setriace-ziarovky-nasu-planetu.html
http://purdes.blog.sme.sk/c/86353/Zachrania-setriace-ziarovky-nasu-planetu.html


http://uspornaziarovka.sk/forum/2010/05/18/usporne-ziarovky-nesetria-svetlo-
ale-energiu/
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