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Abstract 
 

Radionuclides in waters of the Slovak Republic 
Determination of radionuclides in drinking water became increasingly important within the 
European Union since the implementation of the European Drinking Water Directive in 1998. 
The limit for the uptake of radionuclides via drinking water has been established in the form 
of a “total indicative dose” of 0.1 mSv per year. Unfortunately, the total indicative dose 
cannot be measured directly but has to be calculated from the summed up contribution of each 
natural or artificial radionuclide, which is present in water - excluding 

3
H, 

40
K, radon and 

radon decay products. The parameters of choice are the gross-alpha and gross-beta activity 
concentration. If the gross-alpha activity in a tap water sample is lower than 0.1 Bq/l and the 
gross-beta activity does not exceed 1.0 Bq/l, it can be assumed that the annual total indicative 
dose of adults is less than 0.1 mSv per year. 
 
Water samples may be initially screened for radioactivity using techniques for gross alpha and 
gross beta activity determinations, subject to the limitations of the method.  
 
If either screening level is exceeded, then the specific radio-nuclides should be identified and 
individual activity concentrations measured. 
 
 
 

Voda obsahuje vždy určité množstvo rádioaktívnych látok prírodného pôvodu – 
rádionuklidy, ktoré sú súčasťou prírodných rádioaktívnych premenových radoch (uránovej, 
tóriovej a aktíniovej). Vznikajú postupnou rádioaktívnou premenou uránu alebo tória 
nachádzajúcich sa v horninách a čiastočne prechádzajúcich do vody. Výskyt prírodných 
rádionuklidov v pitnej vode je aktuálny najmä u vody z podzemných zdrojov (objemová 
aktivita povrchovej vody býva zvyčajne o jeden až dva poriadky nižšia). Najčastejšie sa 
v pitnej vode zisťuje prítomnosť 222Rn, izotopov uránu 238U a 234U a rádia 226Ra. V niektorých 
prípadoch je možné dokázať tiež prítomnosť rádionuklidov 210Pb, 210Po, 224Ra a 228Ra. 
Nemožno tiež vylúčiť prítomnosť 232Th, 228Th, 231Pa a 227Ac.  
 
Aké sú úrovne aktivít v niektorých vodách SR?  
 
 
Rekreačné vodné toky: 
 
Celková objemová aktivita alfa: ( 4 – 230 ) mBq.dm-3 Priemer : 36,5 mBq.dm-3 

Celková objemová aktivita beta: ( 15 – 550 ) mBq.dm-3 Priemer: 143,2 mBq.dm-3 
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Pitné vody: 
 
Celková objemová aktivita alfa: ( 10 – 260 ) mBq.dm-3  

Celková objemová aktivita beta: ( 30 – 500 ) mBq.dm-3  

Objemová aktivita 222Rn: ( 0,4 – 20 ) Bq.dm-3

 
Pitná voda v Bratislave: 
 
Celková objemová aktivita alfa: ( 0,05 – 0,10 ) Bq.dm-3  

Celková objemová aktivita beta: ( 0,06 – 0,15 ) Bq.dm-3  

Objemová aktivita 222Rn: ( 0,3 – 8,6 ) Bq.dm-3

Objemová aktivita 3H: < 8,9 Bq.dm-3

Objemová aktivita 90Sr: < 0,01 Bq.dm-3

 
Termálne vody v Piešťanoch: 
 
Celková objemová aktivita alfa: ( 6 – 13 ) Bq.dm-3  

Celková objemová aktivita beta: ( 0,5 – 2,5 ) Bq.dm-3  

Objemová aktivita 222Rn: ( 20 – 80 ) Bq.dm-3

Objemová aktivita 226Ra: ( 3 – 7 ) Bq.dm-3

 
Minerálne vody: 
 
Celková objemová aktivita alfa: ( 0,10 – 26 ) Bq.dm-3  

Celková objemová aktivita beta: ( 0,30 – 10 ) Bq.dm-3  

Objemová aktivita 226Ra: ( 0,01 – 0,90 ) Bq.dm-3

Objemová aktivita 228Ra: ( 0,10 – 1,40 ) Bq.dm-3

 
Povrchové a pitné vody v okolí JE Jaslovské Bohunice, 
resp. v okolí JE Mochovce  
 
sa pohybujú v nasledovných intervaloch: 
 
Celková objemová aktivita beta: ( 30 – 500 ) mBq.dm-3 Priemer : 180 mBq.dm-3 

Celková objemová aktivita beta: ( 30 – 400 ) mBq.dm-3 Priemer : 142 mBq.dm-3 

 
Dodržiavanie pitného režimu ale tiež veľkého výberu voľne dostupných prírodných 
minerálnych a stolových vôd spôsobuje v posledných rokoch ich zvýšenú spotrebu. Je 
všeobecne známe, že minerálne vody obsahujú zvýšené koncentrácie prírodných 
rádionuklidov najmä 226Ra, 228Ra, 222Rn, 210Po a U nat. 
 
V tabuľke 1 sú uvedené objemové aktivity rádionuklidov  korešpondujúce úrovni efektívnej 
dávky 0,1 mSv pre rôzne typy vôd: 
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Tabuľka 1 Objemové aktivity rádionuklidov  korešpondujúce úrovni efektívnej dávky    
0,1 mSv pre rôzne typy vôd 

 

Voda Rádionuklid Príjem ingesciou 
dm3.rok-1

Objemová aktivita 
na úrovni efektívnej 

dávky 0,1 mSv 

Pitná voda 226Ra 500 0,54 Bq.dm-3

 228Ra  0,20 Bq.dm-3

 U
nat  3,64 Bq.dm-3

Prírodná minerálna x 226Ra 150 1,87 Bq.dm-3

 228Ra  0,70 Bq.dm-3

 U
nat  12,63 Bq.dm-3

Kojenecká xx 226Ra 150 0,14 Bq.dm-3

 228Ra  0,02 Bq.dm-3

 U
nat  1,88 Bq.dm-3

 
x – za predpokladu, že vodu nekonzumujú kojenci 
xx - za predpokladu, že vodu konzumujú len kojenci 
 
V tabuľke 2 sú uvedené objemové aktivity 226Ra a 222Rn v niektorých minerálnych vodách 
kúpeľov Slovenska.  
 

Tabuľka 2  Objemové aktivity 226Ra a 222Rn v niektorých minerálnych vodách 
 

Kúpele Objemová aktivita 226Ra 
(Bq.dm-3) 

Objemová aktivita 222Rn 
(Bq.dm-3) 

Bojnice 0,14 4 

Číž 0,20 3,2 

Dudince 0,35 3,6 

Korytnica 0,04 43 

Kováčová 0,86 22 

Rajecké Teplice 0,06 1,7 

Sliač 0,06 2,0 

Turčianské Teplice 0,52 160 
 
 
Pri hodnotení rizika z príjmu prírodných rádionuklidov z pitnej vody sa doporučuje 
neprekročiť kumulovanú efektívnu dávku 0,1 mSv za jeden kalendárny rok (Smernica Rady 
98 /83 ES z 3. Novembra 1998 ). Mali by sme uvedomiť, že efektívna dávka, resp. jednotlivé 
rádionuklidy  môže vyvolať vážne zmeny v organizme: radón – pľúca, urán – obličky, rádium 
– kosti. 
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Svetová zdravotnícka organizácia doporučuje nasledovné aplikačné vyšetrenia pre 
rádionuklidy v pitnej vode: 
 

Celková objemová α aktivita ≤ 0,5 Bq/l 
alebo 
celková objemová β aktivita ≤ 1 Bq/l 

        Určenie celkovej objemovej α a β aktivity  

Celková objemová aktivita α > 0,5 Bq/l 
alebo 
celková objemová aktivita β > 1 Bq/l 

Určenie koncentrácie individuálneho 
rádionuklidu a porovnanie 
s doporučenou hodnotou 

Dávka ≤ 0,1 mSv Dávka > 0,1 mSv

Voda sa považuje za 
vyhovujúcu 

Je potrebné prijať 
opatrenia na zníženie 
dávky 

 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350 z 10. mája 2006, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia,určuje hodnotenie 
obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej vode, odvodené zásahové úrovne a tiež 
najvyššie prípustné hodnoty obsahu rádionuklidov v dodávanej vode.  
 
Podľa uvedenej vyhlášky je frekvencia meraní v dojčenskej a stolovej vode raz za tri mesiace; 
v prírodnej minerálnej stolovej vode a balenej pitnej vode raz za šesť mesiacov a vo vode 
dodávanej do verejných vodovodov raz za rok, pričom rozsah meraní je nasledovný: 
 

• Celková objemová aktivita alfa 
 

• Celková objemová aktivita beta 
 

• Objemová aktivita 222Rn z podzemného zdroja vody dodávanej do verejných 
vodovodov 

 

• Objemová aktivita 226Ra, ak celková objemová aktivita alfa prekročí odvodenú 
zásahovú úroveň 

 

• Objemové aktivity ďalších rádionuklidov emitujúcich žiarenie alfa, ak celková 
objemová aktivita alfa po odčítaní príspevku 226Ra a uránu prekročí odvodenú 
zásahovú úroveň 

 

• Objemová aktivita 40K, ak celková objemová aktivita beta prekročí odvodenú 
zásahovú úroveň 
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• Objemové aktivity ďalších rádionuklidov emitujúcich žiarenie beta, ak celková 
objemová aktivita beta po odčítaní príspevku 40K prekročí odvodenú zásahovú 
úroveň – tabuľke 3. 

 
 

Tabuľka  3 Odvodené zásahové úrovne 
 

Druh dodávanej 
vody 

Celková objemová 
aktivita alfa, Bq.dm-3

Celková objemová 
aktivita beta, 

Bq.dm-3

Objemová aktivita 
222Rn , Bq.dm-3

Pramenitá voda 
„vhodná na prípravu 
stravy na výživu 
dojčiat“ 

0,1 0,2 20 

Prírodná minerálna 
voda  1,0 2,0 100 

Pramenitá voda, 
balená pitná voda, 
voda dodávaná do 
verejných vodovodov

0,2 0,5 50 

 
 
V tabuľke 4 sú uvedené najvyššie prípustné hodnoty obsahu rádionuklidov v dodávanej vode.  
 
 

Tabuľka 4  Najvyššie prípustné hodnoty obsahu rádionuklidov v dodávanej vode. 
 

Rádionuklid 

Pramenitá voda „vhodná 
na prípravu stravy na 

výživu dojčiat“ 
(Bq.dm-3) 

Prírodná 
minerálna voda 

(Bq.dm-3) 

Pramenitá voda, balená 
pitná voda, voda dodávaná 

do verejných vodovodov 
(Bq.dm-3) 

210Pb 0,1 0,8 0,3 
210Po 0,1 0,5 0,2 
222Rn - 600 300 
223Ra 0,2 5,0 1,5 
224Ra 0,3 7,5 2,3 
226Ra 0,2 1,9 0,6 
228Ra 0,1 0,7 0,3 
234U 1,8 12,1 3,9 
235U 1,9 12,6 4,1 
238U 2,08 13,2 4,3 

 
 
Pri výpočte najvyšších prípustných hodnôt pre minerálne vody sa vychádza z odporúčaní 
smernice 96/29 EURATOM z 13. mája 1996 a smernice 98/83 EC o kvalite vody určenej pre 
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ľudskú spotrebu. Uvažovaná priemerná spotreba minerálnej vody je 0,4 dm3.deň-1. pri 
výpočte sa uvažuje proporcionálne zloženie obyvateľstva. Najvyššie prípustné hodnoty 
korešpondujúce úväzku efektívnej dávky 0,1 mSv sa môžu vypočítať nasledovne (za 
predpokladu, že dojčatá nekonzumujú minerálne vody): 
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(DKP17     – dávkový konverzný faktor pre ≥17 rokov;  
DKP<7-12> – dávkový konverzný faktor pre 7 – 12 rokov. 
Pri posudzovaní vody z hľadiska rádioaktivity musí ďalej platiť: 
 

1≤∑
i i

i

RC
C

 

 
kde Ci je nameraná aktivita rádionuklidu „i„ a RCi je najvyššia prípustná hodnota 
rádionuklidu „i„. 
 
V tabuľke 5 sú uvedené konverzné faktory pre príjem ingesciou vybraných prírodných 
rádionuklidov. 
 
 

Tabuľka 5  Konverzné faktory pre príjem ingesciou vybraných prírodných rádionuklidov. 
 

Označenie 
rádionuklidu 

Doba 
polpremeny Typ premeny

Výskyt vo vode 
(Bq.dm-3) 

Dospelí (≥ 17) 
(μSv.Bq-1) 

238U 4,47.109 r alfa 10-3 – 10-1 0,045 
234Th 24,1 d beta 10-3 – 10-1 0,003 
234U 2,45.105 r alfa 10-3 – 10-1 0,049 

230Th 7,7.104 r alfa do 10-2 0,21 
226Ra 1,60.103 r alfa 10-3 – 10-2 0,28 
222Rn 3,82 d alfa 1 – 100 0,010 
210Po 138 d alfa 10-3 – 10-2 1,2 
210Pb 22,3 r beta 10-3 – 10-2 0,69 
232Th 1,40.1010 r alfa do 10-2 0,23 
228Ra 5,75 r beta 10-3 – 10-2 0,69 
228Th 1,91 r alfa do 10-2 0,072 
224Ra 3,66 d alfa 10-3 – 10-2 0,065 
235U 7,04.108 r alfa 10-4 – 10-2 0,047 
231Pa 3,28.104 r alfa do 10-3 0,71 
227Ac 21,8 r beta do 10-3 1,1 
227Th 18,7 d alfa do 10-3 0,009 
223Ra 11,4 d alfa do 10-2 0,10 
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V tabuľke 6 sú uvedené minimálne kritéria pre metódy stanovenia rádiologických 
ukazovateľov pre vodu podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 350 z 10. mája 2006. 
 
 
Tabuľka 6  Minimálne kritéria pre metódy stanovenia rádiologických ukazovateľov pre vodu 
 
Stanovovaný ukazovateľ Citlivosť xx Presnosť xxx

Celková objemová aktivita alfa 0,04 Bq.dm-3 30 % 
Celková objemová aktivita beta 0,15 Bq.dm-3 20 % 
Objemová aktivita 222Rn 5,0 Bq.dm-3 10 % 
Objemová aktivita ostatných rádionuklidov 10 % x 15 % 
Hmotnostná koncentrácia draslíka 1 mg.dm-3 15 % 
Hmotnostná koncentrácia uránu 0,002 mg.dm-3 15 % 

 
x   – Z najvyššej prípustnej hodnoty podľa prílohy č. 4 
xx  – Vyjadrená ako najmenšia detegovateľná objemová aktivita alebo najmenšia stanoviteľná 

hmotnostná koncentrácia na hladine významnosti 90 % 
xxx – Presnosť sa vyjadruje pre celkové objemové aktivity, hmotnostné aktivity a hmotnostné 

koncentrácie rovné alebo prekračujúce odvodenú zásahovú úroveň ako kombinovaná štandardná 
neistota merania. 

 
 
V nariadení vlády Slovenskej republiky č. 354 z 10 mája 2006, ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na vodu určenú pre ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú 
spotrebu sú uvedené nasledovné rádiologické ukazovatele – tabuľka 7. 
 
 

Tabuľka 7 rádiologické ukazovatele 
 
Ukazovateľ Symbol 

ukazovateľa Limit Jednotka Druh 
limitu Poznámka 

Trícium 3H 100 Bq.dm-3 IH x

Postačujúca frekvencia moni-
torovania je 1 x ročne; nemusí 
sa monitorovať, ak sa na 
základe iných monitorovacích 
programov zistí, že aktivita 
trícia je hlboko pod stanovenú 
IH 

Celkový úväzok 
efektívnej dávky 
z príjmu rádio-
nuklidov za rok 

E ( τ ) 0,10 mSv / rok IH x
 

 

x - IH – indikačná hodnota 
 
V tabuľke 8 sú uvedené koncentrácie rádionuklidov korešpondujúce s dávkou 0,1 mSv za 
príjem 1 rok pre pitnú vodu. 
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Tabuľka 8 Koncentrácie rádionuklidov korešpondujúce s dávkou 0,1 mSv za príjem 1 rok 
pre pitnú vodu 

 

Rádionuklid Dávkový konverzný faktor 
( Sv/Bq) 

Aktivitná koncentrácia 
(Bq.dm-3 ) 

3H 1,8 x 10-11 7 800 
90Sr 2,8 x 10-8 5 

137Cs 1,3 x 10-8 10 
210Pb 1,3 x 10-6 0,1 
210Po 6,2 x 10-7 0,2 
224Ra 8,0 x 10-8 2 
228Ra 2,7 x 10-7 1 
226Ra 2,2 x 10-7 1 
232Th 1,8 x 10-6 0,1 
234U 3,9 x 10-8 4 
238U 3,6 x 10-8 4 
239Pu 5,6 x 10-7 0,3 

 
 
Hovoriť o ionizujúcom žiarení, rádioaktivite v životnom prostredí o radiačnom riziku vnáša 
vždy určité obavy. Obavy laickej verejnosti a nedôvera k výrobe elektrickej energie 
v jadrových elektrárňach, ukladaniu jadrového odpadu, nehodám v jadrovoenergetických 
komplexoch sú často výsledkom chybnej komunikácie medzi odborníkmi a verejnosťou, resp. 
chybnej alebo nedostatočnej informovanosti. Uvedené príklady obsahu  vybraných ( hlavne 
prírodných ) rádionuklidov vo vode, bez toho aby sme uvažovali vplyv jadrovoenergetických 
komplexov a ich udalostí vynárajú hlavne dve otázky: 
 

• Sú uvedené hodnoty aktivít prípustné, neprípustné ( na základe čoho )? 
• Sú uvedené aktivity nebezpečné a ak áno, akou mierou?   

 
Na otázky možno „zodpovedať „prostredníctvom platnej legislatívy“.  
 
Štát dbá o starostlivosť o životné prostredie v parciálnom vymedzení kompetencií 
a zodpovednosti aj prostredníctvom ďalších orgánov štátnej správy a vydaním právnych 
predpisov. Sú to najmä: 
 

 Smernica rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú 
spotrebu. 

 

 Zákon č. 126 z 2. februára 2006 o verejnom zdravotníctve a doplnení niektorých 
zákonov. 

 

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345 z 10. mája 2006 o základných 
bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred 
ionizujúcim žiarením. 
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 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350 z 10. mája 2006, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. 

 

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354 z 10. mája 2006, ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na vodu určenú pre ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na 
ľudskú spotrebu. 

 
 
Zabezpečenie – aplikácia  
 
Rádiochemická metódy: 
 
• ISO, STN, resp. iné 
 
• MDA  
 
Sumárna alfa  0,04 Bq.dm-3 

 
Sumárna beta 0,04 Bq.dm-3

 
Autorizácia podľa ISO/IEC 17025:2005 
 
 
V súčasnosti existuje viacero štandardných rádiochemických postupov, ktoré sú sústredené 
najmä v rádiochemických príručkách. Príkladom štandardných metód môžu byť napr. pre 
metódy pre stanovenie sumárnej alfa a beta aktivity:  
 
ASTN D 1890-96 Standard test method for beta particle radioactivity of water 
 
ASTN D 1943-96: Standard test method for alpha particle radioactivity of water 
 
EPA 00-01:  Radiochemical determination of gross alpha and beta particle activity in 

water. Radiochemistry procedure manual. USEPA 520/5-84-006 
 
ISO 9696: Measurement of gross alpha activity in non saline water. Thich source 

method (1992) 
 
ISO 9696: Measurement of gross beta activity in non saline water. Thich source 

method (1992) 
 
RP 710 Laboratory method for gross alpha and beta activity determination. DOE 

methods for evaluating environmental and waste management Samples. 
Pacific Northwest National Laboratory. 1997. 

 
RP 720 Rapid determination of gross alpha, gross beta and tritium in water using 

a liquid scintilation counter. DOE methods for evaluating environmental 
and waste management Samples. Pacific Northwest National Laboratory. 
1997. 
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ER 100 Gross alpha and beta activity in environmental matrices-gas flow 
proportional counting. Health and environmental chemistry: Analytical 
techniques, data management, and quality assurence.  
LA – 10300-M, Vol.II.  

 
WR150 Gross alpha, beta, and gamma activity in waste water, soil, filter cake, 

and organic materials – gas flow proportional couting. Health and 
environmental chemistry: Analytical techniques, data management, and 
quality assurence. LA – 10300-M, Vol.III.  

 
ACW 11 Gross alpha radioactivity in water. Eichrom technologies, Inc. Analytical 

procedures. 2003.  
 (Actinide resin, LSC – UltimaGold). 
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