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PLENÁRNE PREDNÁŠKY 
 

EIA VEĽKÝCH PROJEKTOV 

EIA of persnicketing buildings 

RNDR. DUŠAN PODHORSKÝ, DRSC. 

Úrad normalizácie, metrológie a skúšobníctva SR, Bratislava, SR 
 

 Každá činnosť človeka má svoj dopad na environment, teda na životné prostredie. Tento dopad je 
úmerný energii, ktorá sa pri príslušnej činnosti uplatňuje. Vo svojom príspevku načrtnem posúdenie vplyvov 
pracovísk Cyklotrónového centra Slovenskej republiky na životné prostredie. 

História 
 Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č.434 zo dňa 18. júna 1996 odsúhlasila zámer 
vytvoriť Cyklotrónové laboratórium v rámci Slovenského metrologického ústavu (SMÚ) formou dodávky 
technológii z prostriedkov zadĺženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike vo výške 10 miliónov 
USD. Jeho budovaním poverila predsedu Úradu pre normalizáciu , metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS 
SR). Sám zámer sa rodil v hlavách Slovenských odborníkov v oblasti jadrovej fyziky, rádiochémie a 
nukleárnej medicíny už v niekoľkoročnom predstihu. 
 Uzneseniami vlády 659 a 660 prijatými v roku 1999 vláda SR odsúhlasila dobudovanie 
Cyklotrónového centra SR (CC SR) formou dodávky objektov, zariadení a technológií na kľúč 
z prostriedkov zadĺženosti RF voči SR v celkovej výške 108 miliónov USD. Z toho 80 miliónov na 
technológie a 28 miliónov na výstavbu objektov.. 
 Práce na CC SR prebiehajú na základe zmlúv č. 85015/70500 a č. 85012/91000, ktoré boli následne 
uzatvorené medzi ÚNMS SR a Atomenergoexportom RF.  
 Dňa 9. mája 2001 vláda SR svojim uznesením č. 407 vzala na vedomie návrh ÚNMS SR na využitie 
CC SR aj na priemyselné aplikácie a poverila ministra školstva plnením úlohy gestora projektu CC SR a jeho 
využitia v odbornej a spoločenskej praxi. 
 Dňa 14. augusta 2002 vláda SR prerokovala materiál predložený ÚNMS SR pod názvom. „Návrh na 
vykrytie deficitu finančných prostriedkov, určených pre prevádzkové objekty Cyklotrónového centra SR“. 
Vláda SR súhlasila s predloženým materiálom a uložila ministrovi financií SR požiadať Ministerstvo financií 
RF o uvoľnenie z dlhu voči SR, pre účely CC SR, dodatočnej čiastky vo výške 25 miliónov USD.   
 Do prípravy CC SR negatívne zasiahlo úsilie odporcov myšlienky aplikovať urýchlené jadrové 
častice, vyplývajúce z neznalosti princípu cyklotrónu a preceňovania nebezpečia ním vyvolávaného 
ionizujúceho žiarenia. Rôzne podpisové akcie, petície a nekonečné verejné diskusie, ktoré vyvolávali, 
odčerpávali energiu a narúšali sústredenie tých pracovníkov, ktorí bez nároku na finančnú odmenu postupne 
realizovali zámer vybudovať CC SR. Hlavné nebezpečie však nespočívalo v mrhaní ľudským potenciálom 
špičkových slovenských odborníkov. Sklz v budovaní vážne narušil finančné zabezpečenie projektu. Prvý 
negatívny dôsledok dlhoročných prieťahov vo výstavbe chýbajúcej budovy, v ktorej má byť umiestnený 
samotný cyklotrón, bolo odstúpenie dlhu RF vládou SR v auguste 2002, čím sa dovtedy nepreinvestované 
prostriedky scvrkli na 1/3. Ďalší prepad financií spôsobil pokles doláru od čias pridelenia úveru o viac ako 
20 %. Nepriaznivo sa prejavuje neustály nárast cien stavebného materiálu a prác, zvýšenie DPH a colných a 
dopravných poplatkov. Konečnou ranou bude povinnosť vyplatiť clo pri prevoze samotného cyklotrónu cez 
„schengenskú hranicu“, ktorá vznikne medzi RF a SR už o pol roka, dokedy nebude môcť byť dokončená 
cyklotrónová hala, keďže sa stavebné povolenie na jej budovu oddialilo o takmer dva roky. Súčasné finančné 
rezervy sú už na nule. Nastáva horúčkovité úsilie o náhradné finančné zdroje, o hľadanie náhradných riešení 
vo vybavovaní jednotlivých laboratórií a pracovísk CC SR bez zníženia ich kvality, o vypracovanie 
projektov komerčného využitia jestvujúceho prístrojového vybavenia a ľudského potenciálu. 
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Oblasti pôsobenia CC SR  
 Na obrázku 1 – Strom CC SR sú uvedené jednotlivé smery, v ktorých sa pripravuje, formou 
detašovaných pracovísk, dopad CC SR. Odzrkadľuje stav z augusta 2003. 
 Celkove sú ohrozené termíny plnenia projektov postavených na elektrónových urýchľovačoch, 
keďže sa dosiaľ nepodarilo takýto urýchľovač na Slovenku umiestniť.  

Pracovisko určené pre studenú sterilizáciu výrobkov, používaných v medicíne, na radiačnú úpravu 
potravín a poľnohospodárskych komodít (obr. 4 a 5), sa plánuje umiestniť v priestoroch spoločnosti Chirana 
T. Injecta  v Starej Turej – v závode pre výrobu injekčných striekačiek a ihiel pre zdravotníctvo. Jeho 
dobudovanie sa presúva na koniec roka 2004. 

Sieťovanie vybraných termoplastov sa napriek rok prebiehajúcim rokovaniam nepodarilo umiestniť. 
Konzervačné úpravy širokého okruhu substrátov, vrátane papiera a dreva, likvidácia nemocničného 

odpadu, baktérií, antraxu, filtrácia vzduchu a čistenie vôd do úrovne pitnej vody, sa laboratórne pripravuje. 
Hľadajú sa investori ochotní v tomto smere podnikať. 

Úspešnejšie sú práce opierajúce sa o iónové urýchľovače. 
Analýza iónovými zväzkami  sa rozbehne po sprevádzkovaní cyklotrónu. 
Urýchľovačová hmotnostná spektrometria je v štádiu prípravných prác na pripravovanom zdroji 

iónov. V nasledujúcom roku sa preverí komerčná zdatnosť využívania prác s rádiouhlíkom. 
Modifikácia materiálov plánovaná na rok 2002 musí počkať na výsledok odlaďovacích prác na 

cyklotróne DC-72. V podobnej situácii sa nachádza aj výroba rádioizotopov, ktorá sa však prístrojovo aj 
personálne zabezpečuje. 

Hadrónová terapia nie je možná bez príslušných protónových zväzkov, vyvedených z vlastného 
cyklotrónu až do energie 72 MeV. 

Oblasť vzdelávania robí prvé krôčiky už od roku 1999, kedy sa začali pripravovať relevantné 
diplomové práce a s problematikou využitia CC SR súvisiace PhD práce. 
 

Detašované súčasti CC SR   
 Zámyslom tvorcov projektu CC SR bolo diverzifikovať jeho súčasti, schopné práce aj bez priameho 
kontaktu s cyklotrónom DC-72 po Slovensku. Miesta ich rozmiestnenia samozrejme vyžadujú primerané 
zázemie. Predpokladá sa dostatočné vybavenie odborníkmi na samotnú prevádzku laboratórií a pracovísk a 
perspektívne spojenie s odborným svetom, ako ja zázemie pre využitie vytvorených hodnôt. Takéto 
podmienky dnes spĺňajú štyri miesta na Slovensku. Sú to Bratislava, Ružomberok, Stará Turá a Banská 
Štiavnica. 
 Nižšie krátko spomeniem prvé pracoviská CC SR, realizované do konca septembra 2003. 

1. Pracovisko pozitrónovej emisnej tomografie (PET) CC SR při Onkologickom ústave sv. Alžbety 
v Bratislave. Zriadené je na Klinike nukleárnej medicíny a Lekárskej fakulte UK v Onkologickom ústave sv. 
Alžbety v Bratislave. Zabezpečuje vyšetrenia pomocou 18FDG (fluordeoxyglukózy) u onkologických a 
neurologických pacientov. Základným zariadením je PET kamera vyrobená v USA. V plnej klinickej 
prevádzke je už 3 roky. Dosiaľ bolo ním diagnostikovaných okolo 1600 pacientov. Pracovisko zabezpečuje 
aj výchovnovzdelávací program. Pracovisko ročne navštevuje asi 400 poslucháčov LF UK a 40 študentov 
SZŠ – odbor rádiologický asistent a 15 poslucháčov FMFI UK . Vypracované boli 2 diplomové práce. 

2. Pracovisko nukleárnej medicíny CC SR pri Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku. 
Situované je pri Internej klinike. Základná myšlienka jeho zriadenia vznikla v roku 1997. Presadila sa do 
bodu D.4 uznesenia vlády SR č. 407 z roku 2001. Jadrom pracoviska je moderná koincidenčná gamakamera, 
obsahujúca počítačový tomograf Milénium VG, Systém Hawkeye firmy General Electric Medical Systém 
z USA s možnosťou fúzie obrazov PET/CT a SPECT/CT. Táto kamera umožňuje vyšetrovať mozog, srdce, 
pľúca, štítnu žľazu, pečeň, obličky, pohybový aparát, zápalové a nádorové ochorenia, cievny systém 
s minimálnou trumatizáciou pacienta a vysokou exaktnosťou interpretácie výsledkov vyšetrení. Pokiaľ 
nebudú k dispozícii rádiofarmaká vyrobené v CC SR, treba ich dovážať zo zahraničia, čo stojí daňových 
poplatníkov okolo 100 tisíc korún na tri vyšetrenia. Treba totiž zaplatiť dávky, ktoré sú niekoľkokrát vyššie 
ako aplikované, keďže sa ich podstatná časť stratí prirodzeným rozpadom rádioaktívnych izotopov. 
Pracovisko napomôže okrem interného lekárstva aj rozvoju ďalších medicínskych odborov, ako neurológie, 
endokrinológie, traumatológie, psychiatrie atď. Pracovisko plní aj výchovnovzdelávací program pre 
študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku. K dnešnému dňu na tomto pracovisku vyšetrili do 500 
prevažne kardiologických pacientov.       
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3. Pracovisko PET centrum CC SR je situované v jestvujúcom pavilóne I v areáli SMÚ. Pripravuje 
sa na výrobu krátkožijúcich rádiofarmák pre diagnostické účely v rádiokardiológii, onkológii, neurológii a 
psychiatrii pre celé Slovensko a regióny susedných štátov do okruhu 200 km od SMÚ Bratislava. 
V súčasnosti sú všetky technológie pre toto pracovisko vrátane malého urýchľovača Cyklone 18/9 od firmy. 
IBA Belgicko (obr. 8), horúcich komôr firmy TEMA Taliansko, zariadení na výrobu a kontrolu kvality 
rádiofarmák, dvoch gamakamier PET/CT Discovery a SPCT/CT Millenium. VG Hawkeye fi. GE Med. Sys. 
zakúpené, resp. kontrahované s termínom dodávky do konca roka 2003. 

Laboratórium kontroly kvality rádiofarmák CC SR je dočasne detašované na Prírodovedeckej fakulte 
UK. Využíva kvapalinový chromatograf s hmotnostno spektrometrickým detektorom LC/MS systém Agilent 
1100, zakúpený z grantu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. 

Laboratórium kontroly kvality fluórdeoxyglukózy (18FDG) CC SR je dočasne umiestnené na 
Farmaceutickej fakulte UK. Prevádzkuje súbor zariadení pre kontrolu kvality 18FDG, pozostávajúcich 
z kvapalinového chromatogafu s UV detektorom a rádiometrickým detektorom fi Nucleak interface, 
plynového chromatografu CP-3800 s FID detektorom fi. Variant, pH metrom Toledo a Mikroosmometra, 
ktoré boli zakúpené pre CC SR taktiež z grantu MAAE  

4. Laboratórium nanotechnológii a mezoskopických javov CC SR (obr. 3). Je situované v pavilóne I 
SMÚ. Zamerané je na výskum v odboroch: fyzika tuhých látok, atómová a jadrová fyzika, biológia , chémia, 
medicína, environmetalistika a ekológia. Zabezpečí aj výchovno-vzdelávací program v týchto smeroch. 
Prevádzkuje zdroj ťažkých iónov (ECR zdroj), dva vákuové kanály pre rozvod zväzkov, vysokovákuový 
kanál, ožarovacie komory a ďalšie príslušenstvo (obr. 2). V súčasnosti sa prepočítavajú podmienky pre 
využitie zariadenia aj pre účely UHS v spolupráci s STU a Bratislava a FEE v Banskej Štiavnici. 

Od roku 2001 pracuje v rámci tohoto laboratória pracovisko Augerovej spektrometrie,  ktoré prvé 
začalo vytvárať finančné prostriedky voľne použiteľné na prevádzkové účely  CC SR. Do konca roka 2003 
sa získa röntgenový difrakčný spektrometer s rozsiahlym príslušenstvom a moderným softwarovým 
vybavením. 
 5. Pavilón J – Cyklotrón DC72 je srdcom CC SR (obr. 6 a 7). Zložitá situácia, ktorá sprevádzala 
konkrétnu výstavbu CC SR prinútila realizátorov postupovať zdanlivo od konca: Vytvárali a spúšťali sa 
jednotlivé pracoviská, ktoré sú, prísne vzaté, odkázané na existenciu a činnosť samotného cyklotrónu. Prax 
ukázala, že to bol veľmi správny postup a zrejme aj jedine možná cesta, vedúca k CC SR. Keby sa bolo 
čakalo s parciálnymi pracoviskami na spustenie cyklotrónu DC72, neboli by ostali prostriedky na ich 
prístrojové vybavenie. K dnešnému dňu je výroba izochronného cyklotrónu DC72 v spojenom ústave 
jadrových výskumov v Dubne, RF, v pokročilom štádiu. Bol zhotovený magnet urýchľovača s hmotnosťou 
310 ton, ktorý odliali v hutníckych závodoch v Magnitogorsku s požadovanými parametrami železa. Existujú 
k nemu cievky, vákuová komora a urýchľovacie duanty, deflektor a vývody zväzkov, vákuové pumpy, 
riadenie, zdroj iónov s injekciou, riadiaca elektronika a niektoré ďalšie dôležité uzly. Výroba a predbežná 
montáž je v súlade s harmonogramom a bude ukončená do konca roku 2003. V pavilóne J po osadení DC72 
budú k dispozícii rôzne zväzky častíc urýchľované cyklotrónom: zväzky protónov rôznej energie, 
konvertovatelné na toky neutrónov, zväzky ľahkých iónov od 2H po 7Li, ťažké ióny až po 129Xe.  

V neďalekej budúcnosti je reálne pripraviť terapeutické pracovisko na ktorom sa bude aplikovať 
protónová terapia oka a bórová neutrónová záchytová terapia ako výskumný program pre budúcnosť. 
V pripravovanej ožarovni, do ktorej bude možné zväzky vyvádzať, budú možné unikátne merania celých 
technických systémov v neutrónových a gama poliach.  
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Prílohy: 

 
 

Obr. 1 Strom činností CC SR 
 
 

 
 

Obr. 2 ECR - zdroj ťažkých iónov (JINR, Dubna, RF) 
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Obr. 3  Nano-mikroskop na snímanie vzoriek (NT – MDT Co, Zelenograd, RF -  vľavo) 
 Snímka atómu izotopu 12

6C (vpravo hore), snímka vírusu Ebola (vpravo dole) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4  Elektrónový urýchľovač (Sankt Peterburg, RF) 
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Obr. 5  Príklady využitia elektrónového urýchľovača.  
Radiačné zneškodňovanie hmyzu v potravinách (vľavo) a sterilizácia zdravotníckych materiálov 
(vpravo). 

 
 

 
 
 
Obr. 6  Schéma izochrónneho cyklotónu DC 72 (JINR, Dubna, SR) a schéma pavilónu J, kde bude 

inštalovaný. 
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Obr. 7.  Plán umiestnenia nového pavilónu J v ÚNMS SR. Vzadu areál úradu. 
 
 
 

 
 
Obr. 8  Urýchľovač 18/9 Cyclone (IBA, Belgicko) určený na výrobu fádiofarmák. 

 


