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ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA V OKOLÍ ATÓMOVÝCH 
ELEKTRÁRNÍ MOCHOVCE PO 4 ROKOCH PREVÁDZKY 

Mária LETKOVIČOVÁ, Hana LETKOVIČOVÁ, Martin LETKOVIČ 
Environment, a. s. Nitra 

Motto: 

Kde sú stratené informácie: V dátach 
Kde sú stratené dáta: V databázach 

Diela, z ktorých parafrázujeme, spracovalo cca 100 expertov zo Slovenska a z Čiech. Dve zdrojové práce ešte 
neboli publikované. Podkladové databázy sú naším uznaným autorským dielom a použitá metodika chráneným 
priemyselným vzorom. 

Úvodom položíme iba niekoľko otázok. 
N a niektoré vieme odpovedať. N a tie odborné. 

• Poburuje nás, prečo majú slovenské atómové elektrárne, čím v zastúpení myslíme všetkých 
ľudí, ktorí majú s jadrovou energiou pracovne čo do činenia, potrebu neustále zdôvodňovať a 
ospravedlňovať svoju existenciu? Vieme, že j e to bohužiaľ reálna potreba. 

• Prečo sa atómových elektrární oprávnene neboja ľudia, ktorí bývajú v ich blízkom okolí? 
• Poburuje nás, prečo môžu rôzne cudzie záujmové skupiny sústavne poškodzovať dobré meno 

všetkých, ktorí pracujú v jadrovej energetike, v jadrovej environmentalistike a ekológii , alebo 
v poslednej dobe už aj v nukleárnej medicíne? 

• Prečo sa nebránime rovnakým metrom? Presvedčivé argumenty máme. 

V tomto príspevku ponúkame kolegom niektoré argumenty. 
Budeme odpovedať iba na druhú otázku: 

Prečo sa nemusia báť miestni usadlíci jadrových elektrární za svojim humnom? 

Vysvetlíme na podrobnom rozbore zdravotného stavu obyvateľstva Mochovecka. 
Atómové elektrárne Mochovce majú za sebou niekoľko míľnikov, ktoré nás momentálne 

zaujímajú: 
• V roku 1984 bola položená základná doska a oficiálne začala výstavba v teréne 
• V roku 1993 sme začali sledovať zdravotný stav obyvateľstva lokality 
• V roku 1998 bol uvedený do prevádzky 1. Blok 
• V roku 2000 bol uvedený do prevádzky 2. Blok 

Východzie hodnoty zdravotného stavu obyvateľstva sme zachytili v Predprevádzkovej 
bezpečnostnej správe Atómovej elektrárne Mochovce (ďalej budeme uvádzať len skratku EMO). 

Tento stav j e už síce ovplyvnený 10 ročnou predchádzajúcou výstavbou, ale nie jadrovou 
prevádzkou. 

Potom máme presne sledovaných 5 rokov zhutnenej výstavby, stále bez prevádzky a 4 roky 
normálnej prevádzky nukleárneho zariadenia. 

Cieľom prácey e celkom nepokryte poukázať na kladné pôsobenie tohto veľkého 
priemyselného diela na život celého regiónu. 

Nebudeme v tejto práci rozoberať ekonomické parametre, ktoré sme však 
starostlivo hodnotili pri príprave príspevku. 
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Dokážeme aj len na zdravotných indikátoroch, že: 
• na zdravotný stav slovenskej populácie má rozhodujúci vplyv jej ekonomická situácia 
• negatívne environmentálne pôsobenie výstavby a prevádzky jadrových elektrární neexistuje. 

Metódy 
K všetkým výpočtom používame dáta z mnohých štátom garantovaných databáz a iba z 

takých. 
Pracujeme porovnávacími metódami s použitím multidimenzionálnych matematicko-

štatistických metód, ako sú napríklad fuzzy množiny a priestorová štatistika. 
Vychádzame z nasledovných krokov: 

• popis zdravotného stavu obyvateľstva celej SR v rokoch 1993 - 2001 
• popis zdravotného stavu obyvateľstva lokality EMO v rokoch 1993 - 2000 
• Porovnanie stavu a trendu zdravotných indikátorov v jednotlivých okresoch SR pomocou fuzzy 

c-zhlukovej analýzy 
• obdobné porovnanie stavu a trendu indikátorov v jednotlivých obciach pásma EMO 
• určenie preukazne anomálnych oblasti 

Naše záujmové územie je v prvom rade celé Slovensko, aby sa dali v širších súvislostiach 
pozorovať hodnoty a trendy vybraných zdravotných indikátorov. 

Pri skúmaní vybranej lokality je vždy potrebné poznať situáciu aj „u susedov". Možno je 
miestny stav celkom normálny, alebo dokonca aj lepší. 

Sledujeme celé Slovensko a stav vybraných indikátorov a ich trendy podľa hospodárskeho 
rozdelenia územia na okresy v roku 1996. 

Obrázok č. 1 Mapa krajov SR s vyznačením záujmového územia EMO 

Druhé vybrané územie je kruh s plochou 1256 km2 so stredom v EMO, čo predstavuje 
vzdialenosť do 20 km od EMO. Toto je predpísané kontrolované havarijné pásmo. 
V tomto území sledujeme vývoj zdravotných indikátorov v každej obci samostatne. 

52 



Zborník 4. Banskoštiavnické dni Banská Štiavnica 3. - 4. 10. 2002 

Obrázok č. 2 Mapa obcí SR v záujmovom pásme EMO 

Hodnotenie vybraných zdravotných indikátorov v rámci celého Slovenska 
Jednoznačne prichádzame ku všeobecnému záveru, že pri všetkých dôležitejších zdravotných 
ukazovateľoch môžeme výrazné vidieť celkom jasné rozdelenie Slovenska na 2 časti. 

1. Najdôležitejší a najvýraznejší vplyv na zdravie obyvateľstva má na Slovensku dlhodobo 
chudoba jeho obyvateľov. 
Existuje výrazné vertikálne delenie na relatívne bohatšiu západnú časť a asi aj absolútne 

chudobnejšiu východnú časť republiky. 
Dokladáme mapou trendov počtu nedonosených detí a mapou výskytu tbc. Bohaté oblasti 

majú menej nedonosených detí a menej tbc. Doporučujeme tieto indikátory ako smerodajné do 
pozornosti aj regionálnym správam. 

V rámci týchto máp je celé „Mochovecko" úplne neviditeľné a je zahrnuté v oblasti lepšej 
situácie. Je relatívne bohatšie. Tu si myslíme, že celá akcia okolo EMO prispela ku kladným 
výsledkom, čo neskôr dokážeme. 
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Na prvom obrázku je mapa Slovenskej republiky, rozdelená na okresy. Pre každý okres bola 
vypočítaná výsledná hodnota koeficientu príslušnosti k jednému z dvoch vyhranených zhlukov, 
ktoré vznikli po analýze krátkych časových radov pomocou fuzzy množín. Vypovedajú o dlhodobo 
podobnom stave a podobnom trende indikátora v jednotlivých okresoch. Graf ukazuje typický 
priedeh indikátora vo vyhranenom zhluku. Okresy, ktoré sú tmavozelené, majú veľmi podobný stav 
a vývoj ako tmavozelená čiara na grafe. 

Obrázok č. 3 
Percento detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou (pod 2500g) 

Okresy, ktoré sú tmavomodré, majú veľmi podobný stav a vývoj ako tmavomodrá čiara na 
grafe. Okresy vyfarbené svetlou farbou inklinujú skôr k jednému alebo druhému zhluku, podľa 
svojho odtieňa na mape. 

Interpretujeme, že „tmavozelené" okresy majú dlhodobo nepriaznivý stav aj trend, ktorý je 
navyše aj stúpajúci. Indikátor Percento nedonosených detí je po celý sledovaný čas cca o 40% 
vyššie ako u „modrých" okresov a končí na hodnote 11% detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou so 
všetkých novorodených. 

„Modré" okresy majú stabilnú,dlhodobo rovnakú hodnotu cca 6% detí s nízkou pôrodnou 
hmotnosťou so všetkých novorodených. 

Ak cez deliaci svetlý pruh preložíme čiaru, môžeme voľne interpretovať, že takto je rozdelené 
celé Slovensko na dva charakteristické životné štýly. Toto delenie podkladáme podrobným 
ekonomickým rozborom obyvateľstva a taktiež rozborom komunálnych možností, kam počítame 
cestnú sieť, vybavenie obcí vodovodom, plynovodom a pod. 
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Existujú súvislé územia, ktoré majú dlhodobo o štvrtinu úmrtí na rakovinu pľúc viac, ako iné. 
Tento jav nemá vôbec žiadny trend, je dlhodobo stabilný. 

Rakovina pľúc nemá na Slovensku žiadny vývoj, ale má stabilnú nepríjemnú výšku 3 6 - 4 6 
úmrtí ročne na 100.000 obyvateľov. 36 je číslo platné pre horské okresy, 46 je číslo platné pre 
nížinné okresy. Tieto čísla nekorešpondujú s obvykle publikovanou najčastejšou príčinou rakoviny 
dýchacích orgánov a to s fajčením tabaku. Nemáme informácie o rovnomernosti tohto zvyku na 
Slovensku, ale nemáme skúsenosť, že by horali fajčili menej. 

Obrázok č.6 
Úmrtnosť na zhubné nádorv tráviacei s ú s t a w 

Podobné závery môžeme konštatovať o úmrtnosti na zhubné nádory tráviacj sústavy. Iba 
s tým rozdielom, že tento typ rakoviny má stúpajúci trend v oboch zhlukoch. Geografický rozdiel je 
veľmi podobný. Rozdiel medzi zhlukmi je na konci sledovaného obdobia je 67 a 90 úmrtí na 
100.000 obyvateľov na rakovinu tráviaceho systému. 

V oboch prípadoch nevidíme žiadne možné súvislosti s výstavbou a prevádzkou jadrových 
elektrární Mochovce. 

Zdravotné indikátory v sledovanej lokalite EMO 

V rámci sledovania jednej elektrárenskej lokality sa nám postupom času ukázalo 
nasledovných 15 zdravotných indikátorov ako dostačujúcich na podrobné preskúmanie zdravotného 
stavu. Všetky sú negatívne a ideálny stav by bol, keby žiadny z nich vôbec nenastal. Čo je v praxi 
celkom nemožné. 

Porovnávanie sa teda vedie spôsobom: čím nižšia hodnota v obci, tým lepší stav. 
Každý indikátor samostatne popisuje celé územie, ale z iného pohľadu. Dostávame 15 

popisov zdravotnej situácie, ktorú potom vyhodnocujeme multidimenzionálne. 

Po vypočítaní indikátorov pre každú obec hodnotíme ich „zhlukovanie" a vytváranie väčších 
súvislých celkov s podobným stavom a trendom ako je jedna obec,. Taktiež matematicky zisťujeme, 
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či hodnota indikátora je v obci náhodná, alebo je determinovaná niečím v obci (lokálny vplyv na 
výšku indikátora), alebo aj mimo obec (možné širšie environmentálne pôsobenie). Používame 
špeciálne matematické metódy na prácu so zriedkavými javmi a malými číslami. 

Vybrané parametre, ktoré boli analyzované pomocou fuzzy c-zhlukovej analýzy, sme 
rozdelili do štyroch skupín: 

1. skupina obsahuje indikátory Reprodukčného zdravia 

Označenie Obsah Určenie náhodnosti stavu v 
obci 

1 PPOD percento detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou 
(pod 2500 g) 

Náhodný výskyt 

2 SPOTPOT podiel spontánnych potratov na všetky 
počatia 

Náhodný výskyt 

Patrí sem percento nedonosených detí a podiel spontánnych potratov. 
Tieto parametre popisujú poškodenie detí v ich najcitlivejšom období počas 
vnútromaternicového vývoja. Takto substituujeme hodnotenie vrodených vývojových vád. 
Záver analýz je, že vo všetkých prípadoch sa jedná o náhodný výskyt v každej obci. 

2. skupina obsahuje indikátory Predčasnej úmrtnosti 

Označenie Obsah Určenie náhodnosti 
stavu v obci 

3 PYLL100 počet potenciálne stratených rokov života 
(PYLL) na 100.000 obyvateľov 

Náhodný výskyt 

4 PYLL1 počet potenciálne stratených rokov života 
(PYLL) najedno úmrtie 

Kladná priestorová 
autokorelácia 

5 PUS percento predčasných úmrtí obyvateľov 
(pred 65 .rokom veku) 

Náhodný výskyt 

6 PUM percento predčasných úmrtí mužov 
(pred 65 .rokom veku) 

Kladná priestorová 
autokorelácia 

7 PUZ percento predčasných úmrtí žien 
(pred 65.rokom veku) 

Kladná priestorová 
autokorelácia 

Patria sem indikátory, ktoré popisujú predčasnosť všetkých úmrtí v obciach jednak plošne, 
jednak priemernú výšku jedného predčasného úmrtia, tzv, včasnosť predčasnosti. 

V troch prípadoch zo štyroch konštatujeme, že sa vytvárajú preukazné zhluky obcí s nižšími 
(lepšími) hodnotami indikátorov v blízkosti EMO. 

3. skupina indikátorov popisuje Hrubú úmrtnosť 
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Patrí sem hrubá úmrtnosť obyvateľstva (počet úmrtí na 1000 obyvateľov), rozdelená podľa 

Označenie Obsah Určenie náhodnosti 
stavu v obci 

8 HUS hrubá úmrtnosť obyvateľov 
(počet úmrtí na 1000 obyvateľov) 

Náhodný výskyt 

9 HUM hrubá úmrtnosť mužov 
(počet úmrtí na 1000 mužov) 

Náhodný výskyt 

10 HUZ hrubá úmrtnosť žien 
(počet úmrtí na 1000 žien) 

Kladná priestorová 
autokorelácia 

Skupina indikátorov popisuje Príčiny úmrtia. 

Zamerali sme sa na najčastejšie príčiny v rámci Slovenska aj lokality EMO, ide o 
najčastejšie druhy rakoviny a kardiovaskulárne choroby 

Označenie Obsah Určenie náhodnosti 
stavu v obci 

10 REC00 počet úmrtí na všetky typy zhubných nádorov na 
100.000 obyvateľov (označených ako C00 až C99) Náhodný výskyt 

11 REC1526 počet úmrtí na zhubné nádory tráviacej sústavy na 
100.000 obyvateľov (označených ako C15 až C26) 

Náhodný výskyt 

12 REC9195 počet úmrtí na leukémie na 100.000 obyvateľov 
(označených ako C91 až C95) 

Náhodný výskyt 

13 REC34 počet úmrtí na zhubné nádory pľúc na 100.000 
obyvateľov (označených ako C34) 

Náhodný výskyt 

14 REI00 počet úmrtí na kardiovaskulárne príčiny na 100.000 
obyvateľov (označených ako 100 až 1100) 

Náhodný výskyt 

(Kuriozita : u kardiovaskulárnych príčin sme zistili zhluky nepriaznivých hodnôt umiestnených zhruba na kružnici 
u obcí na najvzdialenejšom dojazde sanitky z okresného mesta. Informovali sme krajského lekára, ktorý sa stavom 
vážne zaoberá) 

Súhrn výsledkov výpočtu zdravotných indikátorov a ich hodnotenia v rámci obcí pásma EMO 

Zisťujeme kladnú priestorovú autokoreláciu u 4 indikátorov. To znamená, že u týchto 4 
indikátorov nie je náhodná ich výška v obciach, ale sa vytvárajú súvislé oblasti s podobným stavom. 
Takéto oblasti interpretujeme ako oblasti ovplyvnené dianím širšieho rámca, ako je jedna obec. 
V našom prípade sa jedná vo všetkých 4 prípadoch o zhlukovanie obcí s priaznivou hodnotou a 
trendom týchto indikátorov v blízkom okolí EMO. 

V blízkom okolí EMO preukazne prichádza k plošnému znižovaniu predčasnej úmrtnosti 
obyvateľstva. 

Priznajme im kladné pôsobenie a ako jediné vysvetlenie sa natíska výrazné ekonomické 
zlepšenie regiónu so všetkým, čo k tomu patrí. 
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Dôkazová časť s podrobne rozobratými vybranými indikátormi v sledovanej lokalite EMO 

Hodnotený indikátor: 
Relatívna úmrtnosť na zhubné nádory v prepočte na 100.000 obyvateľov. 

Celé Mochovecko bolo historicky prevažne chudobný región na pomedzí Tekova a Hontu. 
V porovnaní s celoslovenským trendom v úmrtiach na zhubné nádory tu bolo vždy všetkého 

viac. 

Určitú roľu hrá aj štatistika, kde je objektívne menší počet obyvateľstva, na ktorý sa robia 
relatívne prepočty a kde platí zákonitosť, že čím je menší denominátor, tým vyššie absolútne číslo 
dostávame. Na to musíme pri práci s malými obcami pamätať. Mnohí experti vôbec nepracujú 
s jednotlivými obcami. My tvrdíme, že nami používané metódy dovoľujú takúto prácu a naše 
závery sú korektné. Považujeme ich za ojedinelé a neporovnateľné s obvyklými závermi, ktoré 
vychádzajú z hrubšieho delenia oblasti a pracujú jednoduchšími matematickými metódami a 
používajú menej obsažné databázy. 

Obrázok č. 7 Výsledok zhlukovej fuzzy analýzy stavu a trendov relatívnej úmrtnosti na zhubné nádory 
tráviacej sústavy (C15 - C26podľa MKCH lO.v), 187 obcí v lokalite EMO 

P o r o v n a n i e t r e n d o v vývo ja úmr tnos t i na z h u b n é 
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Môžeme urobiť záver, že po spustení elektrárne neprichádza k žiadnemu poznateľnému 
nárastu nepriaznivých hodnôt tohto zdravotného indikátora. 

Obce s dlhodobo vysokým stavom stagnujú, obce s nižšou hodnotou oscilujú medzi 220-280 
prípadov na 100.000 obyvateľov. 

Všetky hodnoty vo všetkých obciach sú náhodné, nemajú vzťah ani k dianiu v obci, ani 
k širšiemu regiónu. Na mape je vidno, ktoré obce patria ku ktorým trendom. 
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Hodnotený indikátor: Percento predčasnej úmrtnosti 

Obrázok č.9 Výsledok zhlukovej fuzzy analýzy stavu a trendov predčasnej úmrtnosti (pred vekom 65 rokov), 
187 obcí v lokalite EMO 

Porovnanie percenta predčasnej úmrtnosti 
obyvateľstva 

1 2 3 4 5 6 
časové obdobie 

Konštatujeme, že predčasná úmrtnosť obyvateľstva v lokalite EMO po celý čas výstavby 
klesala a zostala stagnovať na hodnote asi o tretinu nižšej, ako je celoslovenská hodnota, aj po 
uvedení 1. Bloku elektrárne do prevádzky. 

Hodnoty predčasnej úmrtnosti u vyššieho zhluku sa udržujú stabilne na úrovne 
celoslovenského čísla. 

Patria k ním mestá v oblasti, ktoré sa svojou podstatou vždy vyznačujú vyššou predčasnou 
úmrtnosťou. V našom prípade sa jedná o mestá Tlmače, Levice, Vráble a Zlaté Moravce, nakoniec 
aj Nitra. V mestách pôsobia iné veľmi výrazné vplyvy, ktoré sa ťažko odlišujú. Terén pre 
posudzovanie environmentálnych vplyvov prevádzky na obyvateľstvo tvoria malé obce, ktoré 
väčšinou iný väčší vplyv, ako výstavba a prevádzka elektrární, ani nepostihuje. 
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Obrázok č. 10 Mapa výsledkov analýzy okolia EMO pomocou fuzzy množín 

Percento predčasných úmrtí obyvateľstva (pred 65. rokom veku) 

1993-1995 1 9 9 5 - 1 9 9 7 1 9 9 7 - 1 9 9 9 
1994-1996 1 9 9 6 - 1 9 9 8 1 998 - 2000 

Záver hodnotenia zdravotného stavu obyvateľstva v okolí jadrových elektrární 
Mochovce 

Konštatujeme: 

• že zdravotný stav populácie sa dá na Slovensku objektívne hodnotiť, 
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• máme na to dostatok serióznych podkladov a že, 

• ani najpodrobnejším skúmaním veľkého teamu autorov z rôznych profesií sa 

nedajú nájsť nepriaznivé zdravotné následky na populáciu žijúcu v okolí 

jadrových elektrární Mochovce, ani počas jej výstavby, ani počas jej prevádzky. 

LITERATÚRA 
• N.E. Breslow, N.E. Day: Statistical methods in Cancer Research. IARC Scientific Publications 

No.32, Lyon, 1980. 
• D.Briggs, C.Corvalán, M.Nurminen: Linkage methods for environment and health analysis, 

WHO, Geneva, 1996. 
• Miloš Jeniček: Epidemiology, The Logic of Modern Medicine, EPIMED, Montreal 1995. 
• Mária Letkovičová, Rudolf Rehák:Zdravotný stav obyvateľstva v okolí Atómovej elektrárne 

Mochovce. IP A Levice, 1999. 
• Mária Letkovičová a kol.: Komplexná správa o stave životného prostredia a zdravotnom stave 

obyvateľstva v okoli atómových elektrární Mochovce v roku 2000, Environment,a.s., Nitra, 
2002. 

• Mária Letkovičová a kol.: Environmentálna karcinogenéza na Slovensku. Environment,a.s., 
Nitra, 2002. 

• Mária Letkovičová, Peter Krištúfek, Eva Rajecová, Helena Leščišinová, Juraj Trenkler: Výskyt 
tuberkulózy u občanov Slovenskej republiky, príslušných k rómskemu etniku. Environment,a.s., 
Nitra, 2002. 

• Olivia Parr Rud: Data Mining, Computer Press, Praha, 2001. 
• WONUC: The Effects of Low and Very Low Doses of Ionizing radiation on Human Health, 

Elsevier, 2000. 
• W. Zatonski, M.Smans, J.Tyczynski, P.Boyle: Atlas of Cancer Mortality in Central Europe, 

IARC Scientific Publications No. 134, Lyon, 1996. 

63 


