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Študijný odbor: technológia ochrany a tvorby životného prostredia 

Ročník: I.O 

Školský rok: 2013/2014 

 



Posudzovanie činnosti k tvorbe a 

ochrane životného prostredia. 

Monitoring zložiek životného 

prostredia. 

Identifikácia a triedenie odpadu. 

Indikovanie kvality ovzdušia. 



 Odborná exkurzia – Kysucká knižnica Čadca. 

 Monitoring kvality  vody  - prameň Bukov. 

 

 Odborné aktivity: Mgr. Ľubica Lašová, Kysucká knižnica, 

             Ing. Oľga Časnochová, Bukovský prameň. 
 

Poznámka: Náhradný program za Indikovanie kvality ovzdušia na Veľkej Rači z dôvodu výskytu búrok 



Aktivity: - vyhľadávanie odbornej literatúry o ochrane a tvorbe životného prostredia, 

                -  práca s on line katalógom knižnice, 

  - vyhľadávanie odborných informácii v časopisoch. 



 - ľudovo nazývaný aj "vajcovka, 

 -  nachádza v meste Čadca v lokalite Bukov,  

 - dátum vyhlásenia: 20. 4. 1973, 

 - katastrálne územie: Čadca, 

 - orografický celok: Kysucké Beskydy, 

 - nadmorská výška: 500 m n. m., 

 - rozloha: 120 m2 

 



- prameň s obsahom sírovodíka (H2S), 

- charakteristický jav flyšového pásma, 

- zaujímavosťou prameňa je i zoslabenie toku medzi siedmou a 

deviatou hodinou ráno. 
 

 



Na+ (51,27) – sodný katión,           

Fe 2+,3+(0,06) – katióny železa,  

SO 4 
2-(26,74) - síranový anión,      

Cl -(3,4), - chloridový anión , 

Mg2+(8,75) -  horečnatý katión,     

H2S (0,56) sírovodík,  

HCO3 
-(335,5) – hydrogénuhličitanový anión,  

Ca 2+(64,12) vápenatý katión. 
 
Zverejnené na: http://www.kysuce.sk/cl/110/prirodna-pamiatka-bukovsky-mineralny-pramen-

vajcovka.html 



Kysucká knižnica v Čadci Bukovský prameň 







 

 

Posudzovanie činnosti k tvorbe a ochrane životného prostredia 

CHKO Kysuce 

Odborní  garanti  praktických aktivít:  

- Ing. Korňan, riaditeľ, prednáška k činnosti CHKO 

- Ing. Pavlišin, zoológ, praktické aktivity NATURA 2000 

- Mgr. Pietrová, botanik, praktické aktivity NATURA 2000 

Miesto výkonu aktivít: rašelinisko Čierne Polesie 



Miesto výkonu 

praktických aktivít 



 Je jedna zo 14 chránených krajinných oblastí na Slovensku. 

Nachádza sa na severozápade Slovenska v geomorfologických 

celkoch Kysucké Beskydy, Turzovská vrchovina, Javorníky a 

Kysucká vrchovina. 

 Tvoria ju dve samostatné navzájom oddelené časti, západná 

javornícka a východná beskydská.  

 Polovicu územia pokrývajú lesy. 

 Vyhlásená bola v roku 1984 a má rozlohu 65 462 ha.  

 Rozkladá sa na území okresov Bytča,  Čadca,  Dolný Kubín, 

Považská Bystrica, Púchov a Žilina. 

 



Trieda I.O pre budovou  

CHKO Kysuce 

Monitoring inváznych 

druhov rastlín 

Monitoring drobného živočíšstva 



Odmena za aktivity 

Workshop  s témou NATURA 2000 

Monitoring – rašelinisko 

Čierne Polesie 



Monitoring rieky Kysuca: 

 Miesto výkonu: Krásno nad Kysucou pri ZŠ 

 Garant: Ing. Časnochová 

 Aktivity: - chemický  monitoring 

                   -  monitoring makroskopických bezstavovcov 

          -  monitoring nelegálnych skládok 

          -  mapovanie brehových porastov 

Miesto 

monitoringu 



Monitoring kvality vody  

v rieke Kysuca 



Biomonitoring makroskopických 

bezstavovcov 

Monitoring chemických ukazovateľov 

kvality vody 



Fojtov potok, Zborov nad Bystricou 

 

 Fojtov potok územne patrí do CHKO Kysuce a nachádzajú sa 

tu viaceré chránené druhy rastlín a živočíchov.  

 Mnohí ľudia v tejto lokalite vyhľadávajú pramene vody, 

pretože podľa tradície je vraj liečivá. Nájdeme tu aj tzv. hladnú 

vodu – studničku.  



 Garant: Mgr. Marcela Mosorová, ZŠ Zborov nad Bystricou 

    Ing. Oľga Časnochová 

 Aktivity: Indikovanie kvality ovzdušia  

                  Monitoring zložiek životného prostredia 

 

             

 



Monitoring kvality 

„hladnej vody“ 

Monitoring zložiek 

životného prostredia 





Činnosť TKO Semeteš: 

 organizovanie a realizácia zneškodňovania komunálneho 

odpadu,  

 organizovanie, príprava a realizácia separovaného zberu pre 

obyvateľov a pôvodcov odpadu v katastri obci zakladateľov,  

 prevádzkovanie triediarne odpadov. 



Stred smetiska,  

odplyňovacie zariadenie 

Záchytná jama 

odpadových vôd smetiska 

Izolačná vrstva pod odpadom  



Vstupné informácie od 

zodpovedného vedúceho 

skládky 

Exkurzia po 

skládke 

Ten zápach! 

Priamo na skládke  




