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Klasifikácia rizikovosti
Klasifikácia je relatívna rizikovosť environmentálnej záťaže na základe druhu
kontaminujúcej látky, jej množstva a spôsobu vystupovania v daných 
prírodných podmienkach a environmentálnych súvislostiach. 

• K1. Klasifikácia rizika šírenia sa kontaminácie do podzemných vôd a podzemnými 
vodami

• K2. Klasifikácia rizika z prchavých a toxických látok na obyvateľstvo

• K2a Klasifikácia rizika pre skládky odpadov s neznámym zložením priesakovej 
kvapaliny a potenciálom na tvorbu skládkových plynov

• K2b Klasifikácia rizika pre priemyselné lokality a / alebo skládky odpadov so známym 
zložením priesakovej kvapaliny

• K3. Klasifikácia rizika kontaminácie povrchových vôd

• K3a Klasifikácia rizika kontaminácie povrchových vôd pri zjavnom znečistení

• K3b Klasifikácia rizika kontaminácie povrchových vôd bez známok zjavného 
znečistenia



Klasifikácia rizika šírenia sa kontaminácie do podzemných vôd a 

podzemnými vodami – K1

 Vodohospodársky význam hodnoteného územia

 Prirodzená ochrana územia podľa máp vhodnosti pre skládky odpadov

 Kontaminujúce látky  - mobilita, toxicita

 Degradačná konštanta v anaeróbnych podminkach

 Rozpustnosť látky  

 Plošný rozsah kontaminácie zemín

 Plošný rozsah kontaminácie podzemnýh vôd

 Klasifikácia kombinácie násobku prekročenia ID hodnôt a plošného rozsahu 
znečistenia v nenasýtenej zóne

 Skórovanie kombinácie násobku prekročenia ID hodnôt a plošného rozsahu 
znečistenia v nasýtenej zóne



Stupne rizikovosti

Výsledná klasifikácia environmentálnej záťaže K je 
súčtom čiastkových klasifikácií:

K = K1 + K2 + K3

• environmentálne záťaže s nízkym klasifikovaným 
rizikom (menej ako 35 bodov)

• environmentálne záťaže so stredným klasifikovaným 
rizikom (35- 65 bodov)

• environmentálne záťaže s vysokým klasifikovaným 
rizikom (viac ako 65 bodov) .



Environmentálne záťaže

• Vysokorizikové lokality – 95

• Strednerizikové lokality – 134

• Nízkorizikové lokality- 28



Environmentálne záťaže

Zariadenia na nakladanie s odpadmi....39,7 (%)

Priemyselná výroba..............................22,2 (%)

Skladovanie a distribúcia tovarov........12,5 (%)

Ťažba nerastných surovín.....................10,5 (%)

Vysokorizikové:1.priemyselná výroba

2.zariadenia na nakladanie s odpadmi

3.skladovanie a distribúcia tovarov



Pravdepodobné environmentálne 

záťaže

• Vysokorizikové lokality - 124

• Strednerizikové lokality - 600

• Nízkorizikové lokality - 154



Pravdepodobné environmentálne záťaže

Zariadenia na nakladanie s odpadmi....55,9 (%)

Poľnohospodárska výroba....................14,1 (%)

Priemyselná výroba..............................12,5 (%)

Doprava................................................10,5 (%)

Vysokorizikové:1.zariadenia na nakladanie s odpadmi

2. priemyselnávýroba

3. poľnohospodárska výroba
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