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ABSTRACT  

 

 Among other periodic monitoring and surveillance programs of the State Veterinary 

and Food Administration of Slovak Republic there is also the program Radiohygienic surveil-

lance of agricultural raw, semi-, and final products made in Slovakia. In the year 2005 six 

commodities were sampled giving a total of 160 samples analysed by HPGe spectrometry for 

the abundance of man-made radionuclides. Besides 137Cs no other antropogenic radionuclide 

was found in the samples of raw cow milk, raw sheep milk, beef, pork, wild boar, roe deer, 

red deer and  wheet. Highest level of 137Cs activity was found in the sample of wild boar 

(32,71 ± 1,88) Bq.kg-1 from the surroundigs of Malý Sulín in the district Stará Ľubovňa. 
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ÚVOD 

  

 Śtátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky má medzi svojimi moni-

torovacími a kontrolnými aktivitami aj program Rádiohygienická kontrola poľnohospodár-

skych surovín, polotovarov a produktov vyrobených na Slovensku. Jedná sa o celoročný pro-

gram určený na zisťovanie aktuálneho stavu kontaminácie  vybraných článkov potravového 
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reťazca človeka umelými rádionuklidmi. Výsledky získané v rámci tohoto programu majú 

poskytovať  predstavu o možnostiach prieniku antropogénnych rádioaktívnych kontaminantov 

dlhodobo sa vyskytujúcich v životnom prostredí do  potravín vyrobených 

z poľnohospodárskych a lesných surovín a polotovarov, pochádzajúcich z územia Slovenska, 

ako aj údaje použiteľné na charakteristiku pozadia týchto rádionuklidov na našom území pre 

prípad možnej budúcej udalosti spojenej s únikom rádioaktívnych látok do životného prostre-

dia. Zároveň má čiastočne spĺňať potrebu námatkovej kontroly pomocou vhodných indikáto-

rov, ktoré by mohli umožniť odhalenie stôp prípadnej novej kontaminácie niektorej časti 

územia SR rádioaktívnymi látkami ľubovoľného pôvodu. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

 V roku 2005 boli do Referenčného laboratória rádiometrie a rádioekológie ŠVPÚ Nit-

ra zasielané vzorky na rádiometrické analýzy v súlade s metodickým pokynom ŠVPS SR 

č.9594/2004-260 [1]. Harmonogram odberov predpisoval druh a počet vzoriek, ako aj časové 

obdobie (1. alebo 2. polrok), v ktorom mali byť vzorky odobraté.  Aby mohlo byť splnené 

základné kritérium kontroly, konkrétny dátum odberu a výber kontrolovaného subjektu (s 

výnimkou podprogramu monitoringu surového kravského mlieka vo vopred určených mlie-

kárňach v SR) bol ponechaný na rozhodnutie príslušného inšpektora RVPS.  

 Metodika sledovania výskytu umelých a prírodných rádionuklidov v surovom krav-

skom mlieku bola prispôsobená požiadavkám celoeurópskeho monitorovacieho systému ko-

ordinovaného Joint Research Center Ispra (Taliansko) [2]. Do tzv. hustej odberovej siete SR 

bolo zaradených 10 mliekární podľa krajov: Bratislavský (1), Trnavský (2), Nitriansky (1), 

Trenčiansky (1), Žilinský (1), Banskobystrický (2), Prešovský (1) a Košický (1), vzorkoval sa 

obsah príjmových tankov so štvrťročnou periodicitou. Do riedkej odberovej siete, kde sa po-

žaduje periodicita odberov 12 x ročne bola vzhľadom na geografickú polohu medzi potencio-

nálnymi zdrojmi rádioaktívnej kontaminácie (atómové elektrárne Jaslovské Bohunice 

a Mochovce) a z hľadiska zníženia nákladov na dopravu väčšieho množstva vzoriek do analy-

tického pracoviska zvolená mliekáreň v Nitre.  

 Vzorky surového ovčieho mlieka boli odoberané z oblastí s vyššou intenzitou ovčiar-

stva, bravčové mäso a svalovina z voľne žijúcich zvierat boli odoberané podľa možnosti rov-

nomerne z celého územia SR. Odbery kŕmnej pšenice boli vykonané v širšom okolí jadrových 

elektrární Jaslovské Bohunice a Mochovce. 
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 Homogenizované vzorky (v prípade mlieka koncentrované z 3 litrov lyofilizáciou) boli 

merané v Marinelliho nádobách v troch rôznych štandardných meracích geometriách s obje-

mom 0,3 litra, 0,45 litra a 1,0 litra 

 Modulárny polovodičový gamaspektrometer (Nuclear Data, Canberra a Ortec) umiest-

nený v meracej miestnosti tvorenej  betónovou kupolou s hrúbkou steny 1 m pracoval  

v energetickom pásme 100 keV až 2000 keV. Štyri HPGe detektory s relatívnou účinnosťou 

19 %, 25%, 25 % a 35% mali rozlišovaciu schopnosť (FWHM) v rozsahu 1,8 keV až 2,0 keV 

na čiare 1332 keV. Detektory boli umiestnené v tieniacich krytoch so stenami z 10 cm vrstvy 

olova a 4 až 10 mm vrstvy elektrolytickej medi. Spekrá boli analyzované upraveným progra-

movým balíkom ASAP (Nuclear Data) a Gamma Vision v.4.1. (Ortec).  Gamaspektrometer  

je metrologicky overený, metóda je akreditovaná SNAS, laboratórium úspešne absolvovalo 

medzilaboratórne porovná-vacie testy IAEA v rokoch 2003 a 2005, ako aj test EÚ organizo-

vaný IRMM Geel (Belgicko) v roku 2005. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

V rámci programu rádiohygienickej kontroly poľnohospodárskych surovín, polotova-

rov a produktov vyrobených na Slovensku bolo v roku 2005 odobratých a gamaspektromet-

ricky analyzovaných spolu 160 vzoriek 6 vybraných komodít. V žiadnej zo vzoriek nebola 

nájdená hmotnostná alebo objemová aktivita rádiocézia, prevyšujúca limit 370 Bq.kg-1 pre 

mlieko a mliečne výrobky, alebo  600 Bq.kg-1, platný v krajinách EÚ pre ostatné potraviny.  

 Súhrn výsledkov stanovenia objemovej alebo hmotnostnej aktivity 137Cs 

v sledovaných komoditách za rok 2005 je uvedený  v tabuľke č.1. Pre porovnanie  je prilože-

ná rovnako členená tabuľka č.2 s výsledkami z rokov 2002 – 2004. 

 Z tabuľky č.2 vyplýva, že pri vyšších počtoch vzoriek a menšej citlivosti merania akti-

vity 137Cs bol v minulých rokoch odhad strednej hodnoty úrovne kontaminácie kravského 

mlieka výrazne posunutý smerom k vyšším hodnotám, čo je možné vysvetliť výberovým 

efektom. Vzorky mlieka boli v rokoch 2002 – 2004 odoberané z jednotlivých fariem a pri 

vyššej hodnote minimálnej detekovateľnej aktivity bola v týchto rokoch nájdená stanoviteľná 

aktivita 137Cs len v 35 až 39 percentách analyzovaných vzoriek (stĺpec označený „ ≤ MDA “ 

udáva percento vzoriek, ktorých aktivita neprevyšovala minimálnu detekovateľnú hodnotu pre 
137Cs). V roku 2005 boli stopy 137Cs nájdené v 87 % vzoriek mlieka, pričom celkové množ-

stvo kontrolovanej suroviny vyššie, nakoľko sa analyzovali priemerné vzorky z dennej zvážky 

do vybraných mliekarní. Z výsledkov pre surové kravské mlieko sa výrazne odlišuje relatívne 
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vysoká aktivita 137Cs nájdená v priemernej vzorke mlieka zo zvoznej cisterny z PD Bzovík. 

Oblasť Štiavnických vrchov (najmä jej juhovýchodná časť) sa aj v 90. rokoch vyznačovala 

lokalitami s vyššou mierou kontaminácie horských lúk a pasienkov, menej údajov je dostup-

ných z Krupinskej planiny. Cézium-137 s polčasom rádioaktívnej premeny 30,2 roka je che-

mickým analógom biogénneho draslíka a najmä v plytkých pôdnych profiloch s prevahou 

organickej zložky v pôdach sa neustále cyklicky vracia do rastlín koreňovým príjmom. Na-

priek tomu, že niektoré oblasti západného Slovenska boli v období tesne po havárii 

v Černobyle viac kontaminované atmosférickým mokrým spadom než oblasti stredného a 

východného Slovenska, nepreniká tam už v súčasnosti rádiocézium v aktivitách nad 0,1 

Bq.dm-3 do mlieka, nakoľko cézium je v prevažujúcich hlbokých pôdnych profiloch nížin 

imobilizované na ílovitých časticiach pôd a je pre korene rastlín neprístupné. 

 Medián aktivity 137Cs  0,049 Bq.dm-3 v ovčom mlieku prevyšoval približne 2x  strednú 

hodnotu aktivity pre kravské mlieko. Hodnoty aktivity 137Cs prevyšujúce viac ako 2x hodnotu 

mediánu boli nájdené vo vzorkách ovčieho mlieka z oblastí stredného Slovenska – Revúca, 

Trstená, Detva. 

Najvyššia nájdená aktivita 137Cs v bravčovom mäse prevyšovala približne 5 x strednú 

hodnota súboru. Hmotnostná aktivita 137Cs v bravčovom mäse sa už dlhšiu dobu výraznejšie 

nemení. 

Najviac deformované rozdelenie pozorovaných aktivít 137Cs bolo u vzoriek svaloviny 

z lovnej zveri. Táto skupina mala nehomogénne druhové zloženie (6 ks srnčej, 8 ks jelenej 

zveri, 21 vzoriek z diviaka, 1 vzorka z muflóna). Pozorované hmotnostné aktivity 137Cs sa 

pohybovali v rozsahu 3 rádov, aktivita najviac kontaminovanej vzorky svaloviny prevyšovala 

najnižšiu detekovanú aktivitu viac ako 320-násobne. Aritmetický priemer nedáva spoľahlivý 

odhad strednej hodnoty súboru, použiteľný je len medián, ktorého hodnota nebola ovplyvnená 

hodnotou najvyššej pozorovanej aktivity v svalovine z diviaka, uloveného v katastri obce Ma-

lý Sulín v okrese Stará Ľubovňa. Hmotnostná aktivita rádiocézia však aj v tejto vzorke len 

mierne presahuje 5% limitu povoleného v krajinách EÚ pre ostatné potraviny. Vysvetlenie 

nálezov relatívne vyšších aktivít 137Cs u voľne žijúcich zvierat spočíva v mozaikovom charak-

tere kontaminácie územia SR po nehode v Černobyle, v spôsobe vyhľadávania a získavania 

potravy u (najmä u diviakov) a vo výrazne vyššej mobilite rádiocézia v lesnom ekosystéme, 

než je tomu v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine.  

Vzhľadom na ojedinelý nález diviaka v lokalite Čremošné v roku 2004 s vysokou kon-

tamináciou svaloviny rádiocéziom, boli na začiatku roku 2005 uskutočnené analýzy v dvoch 

vyžiadaných vzorkách diviakov z tejto oblasti (revír PZ Háj). Vo vzorke svaloviny zo zviera-
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ťa uloveného v katastri obce Čremošné bola nájdená aktivita 137Cs (4,77 ± 0,44)Bq.kg-1, zatiaľ 

čo v susednom katastri obce Háj bol ulovený diviak s aktivitou 137Cs (13,02 ± 0,74) Bq.kg-1.  

Uvedené hodnoty naznačujú, že v danej oblasti sa môžu vyskytovať podmienky na zvýšený 

príjem rádiocézia do organizmu voľne žijúcich zvierat. Na možnosť výskytu nadlimitných 

aktivít rádiocézia v divine upozorňuje aj Odporúčanie Európskej komisie č. 2003/274/EC [3], 

v ktoré vyzýva členské štáty, aby v záujme ochrany spotrebiteľa podnikli kroky na zabezpe-

čenie rešpektovania limitov stanovených Smernicou č.737/90/EEC [4] pri umiestňovaní divi-

ny, lesných bobuľovitých plodov, voľne rastúcich húb a dravých jazerných rýb na trhu. Záro-

veň odporúča informovať obyvateľstvo v regiónoch, kde by sa mohli vyskytovať  prípady 

nadlimitnej kontaminácie komodít pochádzajúcich z voľnej prírody o možnosti ohrozenia 

zdravia ich konzumáciou. Od členských štátov sa požaduje spätná informácia pre Európsku 

komisiu a ostatné členské štáty o opatreniach, ktoré boli na základe tohoto odporúčania vyko-

nané.  Uvedené výsledky kontroly aktivity v divine (aj keď na veľmi malom počte vzoriek) 

však dovoľujú predpokladať, že na Slovensku je výskyt nadlimitnej aktivity rádiocézia 

v svalovine voľne žijúcich zvierat málo pravdepodobný. 

Vzorky kŕmnej pšenice boli odobrané z okolia jadrových elektrární Jaslovské Bohuni-

ce a Mochovce. Výsledky nenaznačujú príspevok týchto nukleárnych zariadení ku kontami-

nácii okolia merateľnými aktivitami umelých rádionuklidov, stanoviteľných gamaspektromet-

ricky. 

 V žiadnej zo vzoriek programu rádiohygienickej kontroly Slovenska v roku 2005 ne-

bola detekovaná aktivita antropogénnych rádionuklidov s kratšími polčasmi rádioaktívnej 

premeny: 134Cs (polčas rádioaktívnej premeny 2,06 roka), 131I (polčas rádioaktívnej premeny 

8,02 dňa), a ani iný umelý rádionuklid vyžarujúci fotóny gama žiarenia s energiami v rozsahu 

100 keV až 2000 keV. 

 

ZÁVER 

 

 Dlhodobé sledovanie kontaminácie vybraných komodít poľnohospodárskych surovín, 

polotovarov a produktov dovoľuje tvrdiť, že ak nenastane nová  kontaminácia životého pro-

stredia umelými rádionuklidmi, produkty poľnohospodárskej výroby pochádzajúce z územia 

Slovenska sú z hľadiska obsahu rádiocézia bezpečne pod dovolenými limitnými hodnotami, 

platnými v krajinách EÚ. 

 V prípade surovín, polotovarov a produktov, pochádzajúcich úplne, alebo čiastočne 

z lesného ekosystému je treba pripustiť možnosť výskytu zvýšených úrovní kontaminácie 
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rádiocéziom aj pri nezmenení súčasnej radiačnej situácie na Slovensku. Z tohoto dôvodu by 

bolo vhodné v ďaľších rokoch posilniť monitorovanie výskytu antropogénnych rádionuklidov 

v svalovine voľne žijúcich zvierat, v dravých rybách, ako aj v jedlých hubách a ďaľších les-

ných plodoch, najmä bobuliach brusnice čučoriedkovej. 
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Tab.1: Aktivita 137Cs vo vzorkách odobratých v rámci programu RHK v ro ku 2005 

Median Min. Najvyššia zistená aktivita   

Komodita N 

≤ 

MDA  

(%) Bq.kg-1 Bq.kg-1 Bq.kg-1 Č.vz. 
Pôvod 

(okres) 

Mlieko krav.surové* 54 13,0 0,023 ≤ MDA = 0,011 0,951 ± 0,055 30549 Krupina 

Mlieko ovčie surové* 11 27,3 0,049 0,027 ± 0,010 0,178 ± 0,042 30498 Revúca 

Mäso bravčové 38 47,4 0,085 0,061 ± 0,034 0,448 ± 0,086 30480 Humenné 

Mäso hovädzie 13 69,2 0,068 0,048 ± 0,038 0,305 ± 0,076 30484 Malacky 

Voľne žijúca zver 36 11,1 0,510 0,098 ± 0,040 32,71 ± 1,88 30606 St.Ľubovňa 

Pšenica kŕmna 8 87,5 ≤0,113 0,045 ± 0,035 ≤ MDA = 0,139     

Spolu: 160                     
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(*) objemová aktivita vo vzorkách kravského a ovčieho mlieka je v jednotkách Bq.dm-3   

Svalovina z voľne žijúcej zveri: diviak (21), jelenia (8), srnčia (6), muflon(1)     

Tabuľka č.2  Porovnanie výsledkov RHK v rokoch 2002 – 2004 

Aktivita 137Cs vo vzorkách odobratých v rámci programu RHK v ro ku 2002 

Median Min. Najvyššia zistená aktivita   

Komodita 
Počet 

vzoriek  

≤ 

MDA  

(%) 
Bq.kg-1 Bq.kg-1 Bq.kg-1 Č.vz. Pôvod (okres) 

Mlieko kravské surové 155 64,5 

≤ 

0,078 0,020 ± 0,017 0,194 ± 0,057 28315 Rožňava 

Mlieko ovčie surové 30 36,7 0,080 

≤ 

MDA = 0,023 0,402 ± 0,074 28182 Gelnica 

Mäso bravčové 64 39,1 0,127 0,057 ± 0,053 0,295 ± 0,091 28398 Galanta 

Vajcia slepačie čerstvé 31 93,5 

≤ 

0,204 

≤ 

MDA = 0,120 0,322 ± 0,117 27820 Trebišov 

Med včelí 10 70,0 

≤ 

0,124 

≤ 

MDA = 0,062 0,625 ± 0,087 28375 Levoča 

Voľne žijúca zver 7 28,6 0,464 

≤ 

MDA = 0,141 1,361 ± 0,153 28339 Ružomberok 

Pšenica kŕmna 6 100,0 

≤ 

0,138 

≤ 

MDA = 0,080 ≤ MDA = 0,160  -        -  

Spolu: 303                     

Svalovina z voľne žijúcej zveri: srnčia (6), jelenia (1)        

Aktivita 137Cs vo vzorkách odobratých v rámci programu RHK v ro ku 2003 

Median Min. Najvyššia zistená aktivita   

Komodita 
Počet 

vzoriek  

≤ 

MDA  

(%) 
Bq.kg-1 Bq.kg-1 Bq.kg-1 Č.vz. Pôvod (okres) 

Mlieko kravské surové 271 61,3 0,090 

≤ 

MDA = 0,030 0,395 ± 0,068 29123 Ban. Bystrica 

Mlieko ovčie surové 28 21,4 0,105 0,039 ± 0,026 1,702 ± 0,106 28890 Ban. Bystrica 

Mäso bravčové 99 36,4 0,147 0,064 ± 0,059 5,676 ± 0,371 29027 Zvolen 

Vajcia slepačie čerstvé 33 97,0 

≤ 

0,132 

≤ 

MDA = 0,054 6,164 ± 0,398 29056 Galanta 

Med včelí 43 60,5 

≤ 

0,088 0,035 ± 0,031 0,419 ± 0,072 29220 Rožňava 

Voľne žijúca zver 35 20,0 0,376 0,086 ± 0,081 92,37 ± 5,14 29798 Ružomberok 

Pšenica kŕmna 8 75,0 

≤ 

0,098 

≤ 

MDA = 0,074 ≤ MDA = 0,147     

Spolu: 517                     

Svalovina z voľne žijúcej zveri: srnčia (24), jelenia (7), daniel (1), diviak (2), jazvec (1)  
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Aktivita 137Cs vo vzorkách odobratých v rámci programu RHK v ro ku 2004 

Median Min. Najvyššia zistená aktivita   

Komodita 
Počet 

vzoriek  

≤ 

MDA  

(%) 
Bq.kg-1 Bq.kg-1 Bq.kg-1 Č.vz. Pôvod (okres) 

Mlieko kravské surové 104 61,5 0,083 0,032 ± 0,030 0,249 ± 0,050 29923 Ban. Štiavnica 

Mlieko ovčie surové 28 27,6 0,119 0,048 ± 0,043 1,137 ± 0,087 30086 Ban. Bystrica 

Mäso bravčové 51 35,3 0,129 

≤ 

MDA = 0,063 0,266 ± 0,068 30037 Lučenec 

Med včelí 45 68,9 0,104 

≤ 

MDA = 0,057 4,136 ± 0,365 30305 Rožňava 

Voľne žijúca zver 34 20,6 0,321 0,077 ± 0,058 279,30 ± 15,40 30340 Turč.Teplice *  

Pšenica kŕmna 8 62,5 ≤0,086 0,056 ± 0,040 ≤ MDA = 0,112     

Spolu: 270                     

Svalovina z voľne žijúcej zveri: srnčia (16), jelenia (11), daniel (1), diviak (6)    

(*)  Vzorka svaloviny č.30340 pochádzala z diviaka z lokality Čremošné     

 


