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Uvádzaný titul RIZIKOVÉ LÁTKY A ENVIRONMENTÁLNE HAZARDY bol 

koncipovaný s úmyslom napísať o najzávažnejších udalostiach a znečisťovaní životného 
prostredia na základe aktuálnych a autorom dostupných literárnych zdrojov. 

         Kontaminácii životného prostredia sa dotýka nepriamo cez historické udalosti z nedávnej 
minulosti a intoxikáciu obyvateľstva ortuťou (Minamata), kadmiom (Itai-Itai) ale aj 
perzistentnými organohalogénmi (DDT, PCB, TCDD a iné). Výstražným mementom sú pre 
obyvateľstvo predovšetkým havárie chemických prevádzok v Bhopale (India), Sevese 
(Taliansko), vojny vo Vietname (Orange Agent), Kuvajte a inde. 

Znečistenie vôd ropou a ropnými produktami vo svete je stále vysoko aktuálne aj napriek 
sprísnenej environmentálnej legislatíve a technickému pokroku. Túto strategickú surovinu je 
potrebné transportovať na čoraz väčšie vzdialenosti, aj keď vízie využívania obnoviteľných 
zdrojov energie sa postupne stávajú realitou. Žiaľ, stále je hybným motorom pre prudký rozvoj 
environmentálnych  riešení výroby i spotreby predovšetkým ekonomika krajiny a tak je tento 
trend z globálneho hľadiska veľmi nerovnomerný. 

Je pravdepodobné, že aj jadrová energetika v záujme zníženia emisií oxidu uhličitého a 
podpore Kjótskeho protokolu bude prechádzať obdobím konjunkturálneho rozmachu, 
budovaním reaktorov nových generácií. Historickým udalostiam z tejto oblasti sa autor venuje 
v kapitole ÚSKALIA A VÍZIE JADROVEJ ENERGIE. Významnú časť publikácie tvorí náuka o 
pôde a ochrane pôdneho fondu pripravená našim popredným odborníkom Doc. Ing. Z. Bedrnom, 
DrSc. 

Voda, pôda, ovzdušie, biota a ostatné prírodné rudné a nerudné zdroje, tvoriace zložky 
biosféry, sú pod vplyvom neustálej exploatácie človekom. Aj keď vo všeobecnosti platí, že 
spotrebúvame len tie zdroje, ktoré za najnižšiu cenu prinášajú najväčší úžitok, nedávno 
zverejnený dokument o stave životného prostredia poukázal na skutočnosť, že ľudstvo žije nad 
rámec svojich možností a ničenie ekosystémov Zeme presahuje ich schopnosť prirodzenej 
obnovy. Niektoré prírodné zdroje ako sú lesy a ichtyofauna budú údajne do roku 2050 využívané 
do tej miery, že im bude hroziť reálne riziko úplného zániku. Vplyv ľudstva na planétu sa 
v relatívne krátkom čase v období rokov 1961 až 2003 viac ako strojnásobil, pričom už v roku 
2003 z dlhodobej perspektívy pri väčšine sledovaných 1300 druhov stavovcov bolo 
zaznamenané asi 30 %-né zníženie početnosti ich stavov (WWF Report, 2006). Medzi príčinami 
tohto alarmujúceho vývoja figuruje zmenšovanie sa prirodzeného životného priestoru zvierat na 
úkor výmery poľnohospodárskej pôdy s najvýraznejším dosahom v trópickom pásme planéty. 
Medzi krajiny, ktoré zanechávajú na ekosystémoch Zeme údajne najvýraznejšiu stopu v prepočte 
na jedného obyvateľa patria Spojené arabské emiráty, USA, Kanada, Kuvajt, Austrália a iné. 

Podľa Global Footpoint Network a New Economics Foundation je hlavnou príčinou 
neutešeného stavu životného prostredia nadmerná spotreba a plytvanie prírodnými zdrojmi, ktoré 
ekologicky zadlžujú budúce generácie. Z hľadiska celosvetovej spotreby sú so 60%-nou 
spotrebou na čele krajiny Severnej Ameriky a západnej Európy, pričom tvoria celosvetovo len 13 
% populácie. Pre porovnanie štátom subsaharskej Afriky a južnej Ázie výskumy priradili len 2,5 
% celosvetovej spotreby. Nárast miery obezity ale aj depresií vo vyspelých štátoch však 
naznačuje, že nadmerný konzum nemá s pocitom šťastia alebo spokojnosti veľa spoločného. 
Čoraz intenzívnejšie sa apeluje na tých, ktorí žijú nad limity zohľadňujúce samoregulačné 



funkcie prírody, znemožňujúce tak miliónom ľudí prístup k pitnej vode, potrave, pôde a tak 
naplnenie ich základných ľudských potrieb. Takýto spôsob správania určite nie je trvalo 
udržateľný a preto environmentálne cítiaci ľudia a svetová vedecká komunita zaoberajúca sa 
problémami životného prostredia navrhuje nahradiť plytvanie s bezhraničným konzumom 
racionálnou spotrebou. Znečisťovanie životného prostredia je z ekonomického hľadiska chápané 
ako nesprávne riadený trh, ktorý nie je schopný alokovať potrebné finančné prostriedky pre 
nápravu a teda vytvára tzv. negatívne externality. V súčasnosti je považovaný predovšetkým 
návrh britského ekonóma Arthura Cecila Pigoua za všeobecne akceptovateľný, pretože rieši 
tento stav tzv. ekologickou daňou (riadi sa pravidlom, že znečisťovateľ platí). Otázne však 
zostáva, či štát dokáže dostatočne presne vyčísliť tieto škody a následne správne alokovať 
získané financie pre ozdravenie poškodeného prostredia. 

          Náuka o životnom prostredí a ekológia predstavuje v súčasnosti jednu z najvýznamnejších 
vedných disciplín milénia, pretože sa snaží na vedeckej báze charakterizovať existenciu človeka 
a fenomén života na našej planéte v kontexte s biotickým a abiotickým systémom ale tiež s 
vedecko-technickým pokrokom a hľadať riešenie pre globálne environmentálne problémy, ktoré 
narúšajú čoraz intenzívnejšie homeostatické mechanizmy, samoregulačnú a ozdravovaciu 
schopnosť prírody. Biosféra ako rozhranie atmosféry, hydrosféry a litosféry, kde sa nachádzajú 
živé organizmy vrátane človeka je priestorom pre vzájomné vzťahy živých organizmov − 
biocenózy. Život človeka závisí od zdrojov biosféry t.j. vody, ovzdušia, pôdy, rastlinstva, 
živočíšstva, nerastných surovín, slnečného žiarenia, pričom aj keď sú niektoré z nich 
nevyčerpateľné (obnoviteľné), človek ich nemôže vyčerpať alebo znehodnotiť. 
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