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Rádioaktivita v životnom prostredí 

 

DPSIR štruktúra správy vo vzťahu na životné prostredie 
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• Výroba elektrickej energie v 
jadrových elektrárňach (JE) a 
jej spotreba 

• Prírodné zdroje ionizačného 
žiarenia 

• Umelé zdroje ionizačného 
žiarenia 

• Výpuste rádioaktívnych látok do 
ovzdušia a hydrosféry počas 
prevádzky jadrovo-energetických 
zariadení 

• Vznik vyhoretého jadrového 
paliva (VJP) a nakladanie s nim 

• Vznik rádioaktívneho odpadu 
(RAO) a nakladanie s nim 

• Bezpečnosť prevádzky 
jadrových elektrární na 
území SR 
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DOPAD - I   STAV - S  

 

• Základné informácie o 
pôsobení radiácie na 
zdravie obyvateľstva a o 
metódach tohto hodnotenia 

• Vplyv fyzikálnych 
rizikových faktorov 
(vrátane ionizačného 
žiarenia) v pracovnom 
prostredí na vznik chorôb z 
povolania 

• Kolektívne dávky 
pracovníkov v JE 

• Zdravotný stav 
obyvateľstva v okolí 
jadrovej elektrárne 
Mochovce 

• Kontaminácia potravín 
ionizujúcim žiarením 

     

ODOZVA - R  

• Radiačná monitorovacia sieť 
• Legislatívne predpisy na ochranu zdravia obyvateľstva pred pôsobením 

ionizačného žiarenia 
• Odstavenie JE Jaslovské Bohunice (EBO V-1) 
• Koncepcia zadného palivového cyklu nakladania s VJP a 

vysokoaktívnymi RAO 
• Návrh územno-hospodárskeho rozvoja trnavského regiónu pod 

odstavení JE EBO V-1 Jaslovské Bohunice 
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Výroba elektrickej energie v jadrových elektrárňach (JE) a jej spotreba 

Elektrická energia má špecifické postavenie v rámci energetických zdrojov. Toto postavenie 
vyplýva z toho, že rast jej výroby a spotreby nemusí byť sprevádzaný negatívnym dopadom 
na okolité životné prostredie (ŽP) tak, ako je tomu u ostatných druhov palív a energie. 
Elektrickú energiu možno považovať za tzv. čistú energiu, v prípade, ak je táto: 

• vyrábaná a spotrebovávaná s vysokou účinnosťou 
• ak nahrádza výrobu energie zo spaľovania nízko energetických palív v oblastiach 

vyžadujúcich zvýšenú ochranu ŽP, a predovšetkým 
• ak je vyrábaná z obnoviteľných zdrojov energie.  

Jadrová energetika zaujíma osobitné postavenie pri výrobe a krytí spotreby elektrickej energie 
(ako aj v oblasti zásobovania teplom) v SR, nakoľko výroba elektriny v prevádzkovaných 
blokoch jadrových elektrární (JE) pokrývala v roku 2004 cca 57 % celkovej výroby 
elektrickej energie SR. 
SR prevádzkuje 6 blokov jadrových elektrární (JE), ktorých prevádzkovateľom je akciová 
spoločnosť Slovenské elektrárne (SE, a.s.): 

• Atómové elektrárne Bohunice, o. z. SE-EBO: JE EBO V-1, 1.a 2. blok JE EBO V-2, 
3.a 4.blok 

• Atómové elektrárne Mochovce, o. z. SE- EMO: JE EMO 1. a 2. blok 

V súčasnosti je štruktúra výroby elektrickej energie podľa druhov elektrární výhodná a je 
porovnateľná s najvyspelejšími krajinami sveta. 
Základné smerovanie jadrovej energetiky v SR je vytýčené v Energetickej politike SR, 
schválenej vládou SR v roku 2000, ako aj ďalších uzneseniach vlády SR. O smerovaní 
jadrovej energetiky pojednáva aj Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja. 
 
Podiel jednotlivých druhov elektrární na vyrobenej elektrickej energie (%) 

 
Zdroj: SE, a.s. 
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Množstvo vyrobenej elektrickej energie v jednotlivých druhoch elektrární 

 
Zdroj: SE, a.s. 
 
Z podieľu jednotlivých sektorov na konečnej spotrebe palív a energie v SR vyplýva, že jej 
spotreba v rámci sektora "obyvateľstvo" je podpriemerná vzhľadom k vyspelým krajinám 
EÚ a zároveň nadpriemerná v sektore priemyslu a stavebníctva.  
 
Konečná spotreba palív a energie v SR podľa sektorov v roku 2002 

 
Zdroj: ŠÚ SR 
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Spotreba elektrickej energie na obyvateľa v roku 2002 - medzinárodné porovnanie 

 
Zdroj: IEA 
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Prírodné zdroje ionizačného žiarenia 

Ionizujúce žiarenie je nedeliteľnou súčasťou životného prostredia, ktoré je okolo nás. Na 
človeka počas celého života vplývajú rôzne prírodné zdroje ionizujúceho žiarenia. Tieto 
prírodné zdroje môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín:  
- mimozemské zdroje (kozmické žiarenie)  
- pozemské (terestriálne) zdroje žiarenia. K týmto patrí najmä: 
- ionizujúce žiarenie z radónu a jeho dcérskych produktov 
- žiarenie zemského povrchu 
- rádionuklidy prítomné vo vode, atmosfére a v rastlinách.  
Prírodné rádioaktívne látky sa v menšej alebo väčšej miere nachádzajú prakticky vo všetkých 
látkach a materiáloch na zemi, vrátane potravín. Od objavu rádioaktivity a rozvoja jadrovej 
fyziky a techniky je človek vystavený tiež účinkom umelých zdrojov ionizujúceho žiarenia 
(röntgenové prístroje, ožarovacie zariadenia, jadrové reaktory).  

Podľa spôsobu pôsobenia zdrojov ionizujúceho žiarenia na človeka môžeme zdroje rozdeliť 
do dvoch skupín:  

1. zdroje, ktoré spôsobujú vonkajšie ožiarenie (kozmické žiarenie, žiarenie zemského 
povrchu, röntgenové prístroje a pod), a  

2. zdroje, ktoré spôsobujú vnútorné ožiarenie (rádioaktívne látky nachádzajúce sa v 
ľudskom organizme). Rádioaktívne látky sa dostávajú do ľudského organizmu 
konzumáciou potravín a dýchaním.  

Percentuálne zastúpenie jednotlivých zdrojov ožiarenia obyvateľstva v roku 2004 

 

Zdroj: UPKM 
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Umelé zdroje ionizačného žiarenia 

Prírodné rádioaktívne látky sa v menšej alebo väčšej miere nachádzajú prakticky vo všetkých 
látkach a materiáloch na zemi, vrátane potravín. Od objavu rádioaktivity a rozvoja jadrovej 
fyziky a techniky je človek vystavený tiež účinkom umelých zdrojov ionizujúceho žiarenia 
(röntgenové prístroje, ožarovacie zariadenia, skúšky jadrových zbraní, výpuste rádioaktívnych 
látok počas prevádzky jadrovo energetických zariadení a pod.). Určitú rádioaktívnu záťaž 
životného prostredia z umelých zdrojov ionizačného žiarenia spôsobujú i činnosti súvisiace so 
vznikom vyhoretého jadrového paliva (VJP) počas prevádzky jadrovo energetických zariadení 
a počas nakladania s nim, ako aj so vznikom rádioaktívnych odpadov (RAO) vznikajúcich 
taktiež pri prevádzke jadrovo energetických zariadení a iných inštitucionálnych zdrojov 
žiarenia ako aj počas nakladania s nimi. 
Podľa spôsobu pôsobenia zdrojov ionizujúceho žiarenia na človeka môžeme zdroje rozdeliť 
do dvoch skupín: 

1. zdroje, ktoré spôsobujú vonkajšie ožiarenie (kozmické žiarenie, žiarenie zemského 
povrchu, röntgenové prístroje a pod), a 

2. zdroje, ktoré spôsobujú vnútorné ožiarenie (rádioaktívne látky nachádzajúce sa v 
ľudskom organizme). Rádioaktívne látky sa dostávajú do ľudského organizmu 
kontamináciou zložiek životného prostredia a prostredníctvom kontaminácie 
potravinového reťazca konzumáciou potravín a dýchaním. 

Percentuálne zastúpenie jednotlivých zdrojov ožiarenia obyvateľstva v roku 2005 

 
Zdroj: SZU 
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Výpuste rádioaktívnych látok do ovzdušia a hydrosféry počas prevádzky 
jadrovo-energetických zariadení 

Pri prevádzke jadrových elektrární dochádza k emisiám plynných a kvapalných výpustí 
rádioaktívnych látok (RL) do okolitej atmosféry a hydrosféry. Výpuste spomínaných RL majú 
vo všeobecnosti minimálny vplyv na okolité životné prostredie, ktorý je však aj napriek tejto 
skutočnosti merateľný a teda je aj monitorovaný. 
Vývoj plynných výpustí do ovzdušia z JE Jaslovské Bohunice (JE EBO) a JE Mochovce (JE 
EMO) je zdokumentovaný v nižšie uvedených grafoch podľa jednotlivých druhov výpustí a 
ich celkových aktivít. Z výsledkov meraní týchto výpustí vyplýva, že aktivita vzácnych 
plynov, aerosolov a jódov prítomných v plynných výpustiach spomínaných 
jadrovoenergetických zariadení dosahovala v priemere < 1% z ročného limitu čo indikuje 
skutočnosť, že prevádzka spomínaných JE mala len zanedbateľný vplyv na okolité ŽP. K 
miernemu nárastu plynných výpustí do atmosféry dochádza zvyčajne iba pri generálnych 
opravách jednotlivých blokov JE (tak, ako tomu bolo počas generálnej opravy bloku 1 JE 
EBO V-1 v roku 2002), pri výmene paliva, resp. pri drobných prevádzkových poruchách. 
 
Aktivita výpustí vzácnych plynov do ovzdušia z činnosti JE EBO a EMO v roku 2005 

 
* spoločné výpuste SE-EBO a SE-VYZ Zdroj: SE a.s. 
(Limit SE-EBO: 4 000 TBq, Limit SE-EMO: 4 100 TBq) 
 
Aktivita výpustí aerosólov do ovzdušia z činnosti JE EBO a EMO v roku 2005 

 
* spoločné výpuste SE-EBO a SE-VYZ Zdroj: SE a.s. 
(Limit SE-EBO: 130 000 MBq, Limit SE-EMO: 67 000 MBq) 
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Aktivita výpustí jódov do ovzdušia z činnosti JE EBO a EMO v roku 2005 

 
* spoločné výpuste SE-EBO a SE-VYZ Zdroj: SE a.s. 
(Limit SE-EBO: 160 000 MBq, Limit SE-EMO: 170 000 MBq) 
 
Na ďalších grafoch sú uvedené aktivity kvapalných výpustí do hydrosféry z JE Jaslovské 
Bohunice (JE EBO) a JE Mochovce (JE EMO) podľa jednotlivých druhov výpustí. 
Monitorovanie bezpečnosti prevádzky JE z pohľadu dodržiavania schválených limitov pre 
vypúšťanie plynných a kvapalných výpustí do atmosféry a hydrosféry vykonávajú okrem 
iného laboratóriá radiačnej kontroly okolia (LRKO) v okolí JE EMO a JE EBO. Počas 
sledovaných rokov sa ani raz nepodarilo zaznamenať štatisticky významnejšie prekročenie 
hodnoty nad dlhodobý priemer pozadia v ŽP okolia spomínaných JE. 
 
Aktivita výpustí koróznych a štiepnych produktov do hydrosféry z činnosti JE v SR v 
roku 2005 

 
Zdroj: SE a.s. 

(Limit SE-EBO: 38 000 MBq, Limit SE-EMO: 1 100 MBq, Limit SE - VYZ: 38 000 MBq) 
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Aktivita výpustí trícia do hydrosféry z činnosti JE v SR v roku 2005 

 
Zdroj: SE a.s. 

(Limit SE-EBO: 43 700 GBq, Limit SE-EMO: 12 000 GBq, Limit SE - VYZ: 43 700 GBq) 
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(Vznik vyhoretého jadrového paliva (VJP) a nakladanie s nim) 

Rádioaktivita v životnom prostredí 
Umelé zdroje žiarenia sú v dnešnej dobe neodmysliteľnou súčasťou života vo všetkých 
oblastiach hospodárstva, ako aj bežného života obyvateľstva. Spolu s ožiarením z prírodných 
zdrojov je preto potrebné poznať charakteristiky ionizujúceho žiarenia tak, aby ich bolo 
možné zahrnúť do rozhodovacieho procesu pri hospodárskych aktivitách. 
Len málo oblastí ľudského poznania vyvoláva vo verejnosti také kontroverzné postoje ako 
práve oblasť účinkov ionizujúceho žiarenia. Dôkladná informovanosť verejnosti o tejto 
oblasti umožňuje jednak formovať správny vzťah k tejto otázke, formovať správanie 
verejnosti a realizovať také opatrenia, ktoré zabezpečia ochranu zdravia obyvateľstva a 
zároveň zvýšia kvalitu jeho života. 
Jednou z funkcií monitoringu ionizujúceho žiarenia je aj zabezpečiť ochranu obyvateľstva v 
prípade jadrových havárií, počas ktorých môže dôjsť za určitých podmienok k uvoľneniu 
rádioaktívnych látok do okolia. Operatívne informácie z tohto monitoringu sú preto 
nevyhnutné pri organizovaní účinných opatrení na ochranu zdravia a majetku ľudí. 
Zoznam použitej literatúry 
Vypracoval: Ing. Rudolf Gašparovič 
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Vznik rádioaktívneho odpadu (RAO) a nakladanie s nim 

V Slovenskej republike sú ako rádioaktívne odpady (RAO) definované nevyužiteľné 
materiály, ktoré pre obsah rádionuklidov v nich alebo pre kontamináciu rádionuklidmi 
nemožno uviesť do životného prostredia. Limitné koncentrácie umožňujúce uvoľnenie do 
životného prostredia pre jednotlivé rádionuklidy sú uvedené vo vyhláška MZ SR č. 12/2001 
Z. z. 
Súčasná koncepcia nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v SR bola odsúhlasená Uznesením 
vlády SR č. 190/1994, z ktorej vyplývajú nasledovné usmernenia: 
v maximálnej miere využívať súčasné technologické zariadenia na spracovanie a úpravu RAO 
vybudované v lokalite Jaslovské Bohunice. 

• je potrebné zabezpečiť fixáciu kvapalných RAO, rádioaktívnych kalov a vysýtených 
iónomeničov do formy vhodnej pre konečné uloženie, prostredníctvom technológií 
cementácie a bitumenácie. 

• vyžaduje sa minimalizovať objem pevných RAO pomocou ich lisovania, alebo 
spaľovania 

• spracované kvapalné, alebo pevné RAO sa musia v rámci úpravy zalievať aktívnou 
zálievkou do vláknobetónových kontajnerov (VBK) vhodných tak pre prepravu, 
skladovanie, tak aj pre ich uloženie 

• pri spracovaní stredneaktívnych RAO, resp. RAO s vysokým obsahom transuránov 
(špecifické kvapalné RAO zo skladovania vyhoretého paliva z JE A1 ako kaly a 
chrompik) je potrebné využívať vitrifikačnú technológiu 

• nízkokontaminované zeminy a betónovú suť je potrebné riešiť formou vrstvového 
ukladania 
na kontrolovaných skládkach 

• pri spracovávaní a úprave kovových RAO sa musia využívať dostupné technológie, 
akými sú napr. vysokotlaké lisovanie, cementácia, atď.. Z ohľadu nárastu množstva 
kovového RAO je potrebné vybudovať pretavovaciu jednotku pre jeho úpravu. 
Nízkoaktívne kovové odpady sa odporúča spracovať fragmentáciou a 
dekontamináciou, s následným uvoľnením dekontaminovaného materiálu do 
životného prostredia. 

• je potrebné technologicky vyriešiť spôsob uvoľňovania materiálov (najmä stavebných 
hmôt) do životného prostredia. 

• inštitucionálne RAO sa musia spracovať (upraviť) do formy akceptovateľnej pre trvalé 
uloženie a to štandardnými technológiami používanými pre RAO z jadrových 
zariadení. Použité uzavreté žiariče sa majú upraviť do formy vhodnej pre dlhodobé 
centrálne skladovanie, resp. uloženie. 

• dlhodobé skladovanie RAO je možné len v špeciálne upravených priestoroch 
schválených dozornými orgánmi. RAO určené pre dlhodobé skladovanie musia byť 
skladované v pevnej forme vo vhodných obaloch. 

• upravené RAO z prevádzky a vyraďovania JE, ako aj upravené inštitucionálne RAO 
vyhovujúce kritériám prijateľnosti sa musia ukladať v Regionálnom úložisku 
Mochovce. 

• odpady neprijateľné pre úložisko v Mochovciach je potrebné dlhodobo skladovať v 
lokalite jadrových elektrární, v ktorých sa má vybudovať integrálny sklad v lokalite 
Bohunice na skladovanie upravených RAO neuložiteľných v RÚ RAO. 
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• RAO, ktoré nevyhovujú kritériám uloženia v povrchovom úložisku je potrebné uložiť 
v hlbinnom úložisku, ktoré musí byť vybudované. 

• prepravu RAO je možné uskutočňovať len s použitím obalových a transportných 
prostriedkov pre tieto účely schválených. 

• náklady na nakladanie s RAO z vyraďovania jadrovo-energetických zariadení sa majú 
hradiť z prostriedkov ŠFL JEZ. Náklady na nakladanie s RAO z prevádzky JE sa 
musia hradiť z prevádzkových nákladov producentov rádioaktívnych odpadov. 

 
Nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom 
Vyhoreté jadrové palivo (VJP) sa definuje ako jadrové palivo, ktoré bolo ožiarené v aktívnej 
zóne reaktora a bolo z nej natrvalo vybraté. Základy koncepcie nakladania s vyhoretým 
jadrovým odpadom (VJP) a rádioaktívnymi odpadmi (RAO) sú dané uzneseniami vlády 
SR č. 930/1992, č. 190/1994 a č. 5/2001. 
V rokoch 1997 - 2005 platila Aktualizovaná energetická koncepcia pre SE, a. s., pričom v 
uznesení vlády č. 684/1997 k tejto koncepcii boli ustanovenia týkajúce sa nakladania s VJP. V 
návrhu novej energetickej politiky SR, ktorý bol predložený, sa v oblasti jadrovej energetiky 
predpokladá podniknúť hlavne nasledovné kroky: 
1. Zefektívnenie ekonomiky palivového cyklu 
2. Zvýšenie výkonu jadrových elektrární 
3. Zvyšovanie prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti. 
Pre nakladanie s VJP je charakteristické, že v prevádzke SE, a.s., je aplikovaný otvorený 
palivový cyklus, neuvažuje sa s vývozom VJP na prepracovanie, na krátkodobé a dlhodobé 
skladovanie VJP slúži mokré skladovanie v reaktorových bazénoch a skladovacích 
zariadeniach VJP v Bohuniciach a Mochovciach. V dlhodobej perspektíve sa uvažuje o 
výstavbe hlbinného úložiska VJP v SR. 
Skladovanie VJP sa prevádza v špeciálnych zásobníkoch. Súčasná skladovacia kapacita je 14 
112 ks VJP. V roku 2005 pokračoval program postupného prekladania VJP z pôvodných 
zásobníkov T-12 do skompaktnených zásobníkov KZ-48. 
Nakladanie s rádioaktívnym odpadom 
V Slovenskej republike sú ako rádioaktívne odpady (RAO) definované nevyužiteľné 
materiály, ktoré pre obsah rádionuklidov v nich, alebo pre kontamináciu rádionuklidmi 
nemožno uviesť do životného prostredia. Limitné koncentrácie umožňujúce uvoľnenie do 
životného prostredia pre jednotlivé rádionuklidy sú uvedené vo vyhláške MZ SR č. 12/2001 
Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany. 
Nakladanie s RAO sa rozumie integrovaný systém zahŕňajúci zber, triedenie, skladovanie, 
spracovanie, úpravu, manipulácie a ukladanie RAO. Súčasná stratégia nakladania s RAO v 
SR je založená na nasledovných krokoch: 
? úprava RAO do formy vhodnej na uloženie alebo dlhodobé skladovanie, 
? ukladanie nízko a stredne aktívnych RAO do povrchového úložiska a dlhodobé skladovanie 
RAO neprijateľných do povrchového úložiska, 
? výskum a vývoj hlbinného úložiska na ukladanie vyhoretého jadrového paliva a RAO 
neprijateľných do povrchového úložiska. 
V roku 2005 pokračovala výstavba centra na spracovanie a úpravu kvapalných RAO z 
prevádzky blokov AE Mochovce. V každej JE sa spracováva Komplexný program 
minimalizácie tvorby RAO, ktorý sa hodnotí formou ročných správ. 
Kvapalné RAO tvoria koncentráty, kaly, sorbenty a oleje, pričom koncentráty predstavujú 
ich najdôležitejšiu časť. U kvapalných RAO je evidovaný celkový objem v m3, ktoré vznikli v 
prevádzke blokov jadrovej elektrárne za určité obdobie prepočítaný na zahustenie 120 g/l. 
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Pevné RAO predstavujú filtre, kovové RAO, betónová suť, spáliteľné a lisovateľné RAO. V 
JE sú pevné RAO predbežne triedené v mieste vzniku podľa ich následného spracovania a 
aktivity. 
Skladovanie RAO predstavuje dôležitú činnosť medzi tvorbou RAO a jednotlivými krokmi 
systému nakladania s RAO. Pod skladovaním RAO rozumieme umiestňovanie RAO do 
priestorov, objektov alebo zariadení umožňujúcich ich izoláciu, kontrolu a ochranu životného 
prostredia. 
Vzhľadom na pôvodnú koncepciu nakladania s RAO dochádzalo k hromadeniu RAO v 
skladovacích priestoroch. Po vybudovaní technológií na spracovanie a úpravu RAO, ako aj 
RÚ RAO, množstvo skladovaného RAO začalo postupne klesať. 
V jadrových zariadeniach, ktoré sú vo vyraďovaní (JE A1), vznikajú v súčasnosti sekundárne 
RAO v spojitosti s dekontaminačnými, demontážnymi a demolačnými prácami. 
Z historických dôvodov predstavujú RAO z JE A1 Bohunice osobitný problém, nakoľko 
neboli za prevádzky tohto zariadenia ani dôsledne triedené, ani evidované. Veľká časť 
kvapalných prevádzkových RAO bola už spracovaná a upravená na uloženie, resp. bola 
znížená úroveň aktivity týchto odpadov. Priebežne vznikajúce koncentráty sa každoročne 
spracovávajú bitúmenáciou. 
Spracovanie a úprava RAO zahrňuje činnosti, ktorých cieľom je zvýšiť bezpečnosť a 
ekonomickú účinnosť nakladania s nimi a pripraviť RAO na uloženie, resp. skladovanie. 
Veľká časť týchto činností je sústredená v jadrovom zariadení Technológie na spracovanie a 
úpravu RAO prevádzkovanom SE-VYZ. Spomínané jadrové zariadenie zahŕňa dve 
bitúmenačné linky a Bohunické spracovateľské centrum (BSC) RAO. Bitúmenačné linky s 
kapacitou 120 l/hod. sú určené na bitúmenáciu koncentrátov z JE typu VVER a JE A-1 do 200 
l sudov. Prvá linka je v prevádzke od roku 1994 a v súčasnosti prebieha modifikácia tejto 
linky na zabezpečenie diskuntinuitnej bitúmenácie ionexov a kalov. Druhá bitúmenačná linka 
PS-100 je v prevádzke od roku 2002. 
Preprava RAO umožňuje prepojenie jednotlivých prvkov v systéme nakladania s RAO. 
Postup licencovania prepravy RAO spočíva v dvoch krokoch. Prvým krokom je schválenie 
typu prepravného zariadenia a druhým je vlastné povolenie prepravy RAO v tomto zariadení. 
V roku 2005 bola priebežne predlžovaná platnosť príslušných povolení na ďalšiu prepravu 
RAO v 8 prepravných zariadeniach, schválených v predchádzajúcom období, a taktiež. bol 
schválený nový typ prepravného zariadenia na prepravu kvapalných RAO. Počas roku 2005 
sa prepravovali RAO z miesta ich tvorby alebo skladovania k jednotlivým spracovateľským 
technológiám. 
Na RÚ RAO sa prepravilo viac ako 200 ks vlákno-betónových kontajnerov. V priebehu roku 
2005 sa na zariadeniach na nakladanie s RAO ani pri preprave RAO nevyskytli také udalosti, 
ktoré by viedli k nehode alebo k havárii. 
Záverečným krokom v procese nakladania s RAO je ich ukladanie. Balené formy RAO sa 
trvalo umiestňujú do úložiska RAO. 
Republikové úložisko RAO (RÚ RAO) Mochovce je určené na ukladanie balených foriem 
nízko - až stredneaktívnych RAO. Je to úložisko povrchového typu, určené pre uloženie 
pevných a spevnených nízko a stredne rádioaktívnych odpadov, vznikajúcich pri prevádzke 
jadrových zariadení a v iných inštitúciách, nachádzajúcich sa na území SR a zaoberajúcich sa 
činnosťami, pri ktorých vznikajú rádioaktívne odpady. ÚJD vydal v roku 1999 súhlas na 
uvádzanie tohto JZ do prevádzky, a v septembri 2001 vydal rozhodnutie o súhlase na jeho 
prevádzku. Ku koncu roku 2005 tu bolo celkovo uložených cca 1000 ks vlákno-betónových 
kontajnerov (VBK) slúžiacich na uskladňovanie nízko a stredneaktívnych RAO. Podstatnú 
časť týchto odpadov tvoria koncentráty z prevádzky JE vo forme bitúmenovaného produktu 
alebo súčasti cementovej zálievky VBK a pevné odpady z týchto JE spracované pred zaliatím 
do VBK vysokotlakým lisovaním. 
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Na základe prepočtov sa v súčasnosti predpokladá, že bloky jednotlivých JE za projektovanú 
dobu svojej životnosti vyprodukujú 2 500 t VJP a 3 700 t RAO, ktoré v zmysle platnej 
legislatívy nebude možné uložiť do RÚ RAO. V súčasnosti sa predpokladá, že VJP a tento 
druh RAO sa budú ukladať do hlbinného úložiska (HÚ). Projektové práce na výstavbe 
hlbinného úložiska v SR sa začali v roku 1996. Na základe hodnotenia existujúcich 
geologických údajov bolo identifikovaných 15 území potenciálne vhodných pre HÚ. Ďalšie 
hodnotenie viedlo k redukcii tohto počtu na 4 územia v dvoch možných hostiteľských 
prostrediach, ktoré boli navrhnuté pre detailnejší výskum. Slovenská republika sa však v 
súčasnosti aktívne podieľa aj na spolupráci krajín pri vývoji regionálneho hlbinného úložiska 
v rámci 6. rámcového programu Európskej únie. 
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http://enviroportal.sk/dpsir/dpsir_kapitola.php?id_kap=560&rod=&id_indik=567#1  

Bezpečnosť prevádzky jadrových elektrární na území SR 

S cieľom porozumieť závažnosti udalostí, nehôd a havárií predovšetkým v jadrových 
elektrárňach, ale tiež aj na iných zariadeniach využívajúcich jadrovú energiu bola 
vypracovaná Medzinárodná stupnica na hodnotenie udalostí na jadrových zariadeniach 
"INES" (International Nuclear Event Scale"). Dôvodom na jej zavedenie bola chybná 
interpretácia niektorých udalostí na jadrových elektrárňach, po ktorých obyvateľstvo nemalo 
spoľahlivý návod na zhodnotenie ich skutočného významu vo vzťahu k ich vlastnej 
bezpečnosti. 
Udalosti na JE a jadrových zariadeniach sú hodnotené podľa troch kritérií a to: 

1. Vplyv na okolie jadrovej elektrárne alebo jadrového zariadenia. Hodnotenie podľa 
tohto kritéria vychádza z úniku rádioaktívnych látok zo zariadenia, z rozsahu ožiarenia 
obyvateľstva a životného prostredia a z rozsahu použitia opatrení na ochranu 
obyvateľstva. 

2. Vplyv na jadrovú elektráreň alebo jadrové zariadenie. Hodnotenie podľa tohto kritéria 
vychádza zo stupňa poškodenia zariadení a systémov jadrovej elektrárne alebo 
jadrového zariadenia bez ohľadu na následky na okolie. 

3. Vplyv na hĺbkovú ochranu. Hodnotenie podľa tohto kritéria vychádza zo stupňa 
poškodenie ochranných bariér, bezpečnostných systémov a opatrení, ktoré majú 
zabrániť nekontrolovanému úniku rádioaktívnych látok a poškodenia bariér 
samotných. 

Podľa škály škály INES udalosti na jadrových zariadeniach vyhodnotené: 
- stupňom "0" sa považujú za odchýľky v rámci povolených limitov a podmienok prevádzky 
- stupňom "1 až 3" sú považované za nehody, a 
- stupňom "4 až 7" sú klasifikované ako havárie. 
Prehľad prevádzkových udalostí na JE EBO V-1, EBO V-2 a JE EMO zdokumentovaný v 
nižšie uvedených grafoch poukazuje prakticky na systematický pokles, resp. stabilizáciu 
počtov prevádzkových udalostí v spomínaných JE, z minimálnym počtom udalostí 
hodnotených stupňom INES 1, pričom drvivá väčšina týchto udalostí spadala mimo škálu 
INES. Tieto skutočnosti poukazujú na vysokú prevádzkovú bezpečnosť spomínaných JE. 
Trend v počte udalostí zaznamenaných na blokoch JE EMO 

 
Zdroj: ÚJD SR 



 17

Trend v počte udalostí zaznamenaných na blokoch JE EBO V-1 

 
Zdroj: UJD SR 
 
Trend v počte udalostí zaznamenaných na blokoch JE EBO V-2 

 
Legenda: Hodnotenie udalostí v jadrových zariadeniach podľa medzinárodnej stupnice INES: 
stupeň 0 - odchýlka: situácie, pri ktorých nie sú prekročené prevádzkové limity a podmienky a 
ktoré sú bezpečne zvládnuté vhodnými postupmi 
stupeň 1 - porucha: technické poruchy alebo odchýlky, ktoré neovplyvňujú bezpečnosť 
elektrárne priamo, alebo bezprostredne, ale môžu viesť k následnému prehodnoteniu 
bezpečnostných opatrení. Môžu byť zapríčinené zlyhaním zariadení, chybou obsluhy, alebo 
nevhodným prevádzkovým postupom 
Zdroj: ÚJD SR 
 
Trend v počte rýchlych automatických odstavení podľa jednotlivých blokov JE EBO V-
1 a V - 2 

 
Zdroj: ÚJD SR 
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Trend v počte rýchlych automatických odstavení podľa jednotlivých blokov JE EMO 

 
Zdroj: ÚJD SR 
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http://www.enviroportal.sk/dpsir/dpsir_kapitola.php?id_kap=560&rod=&id_indik=568#1  

Medzinárodná stupnica pre hodnotenie udalostí na jadrových zariadeniach a 
informovanie verejnosti INES 

7 Veľmi 
vážna 
havária s 
účinkami 
na okolie 

- únik veľkého množstva rádioaktívnych látok do 
okolia jadrovej elektrárne alebo jadrového 
zariadenia 
- možnosti okamžitých zdravotných následkov. 
Neskoršie zdravotné následky sa môžu prejaviť aj 
na rozsiahlom území mimo jadrového zariadenia 
- dlhodobé následky pre životné prostredie 
- okamžité zavedenie opatrení podľa plánov na 
ochranu obyvateľstva 

Černobyľ - 
jadrová 
elektráreň, 1996, 
ZSSR (teraz 
Ukrajina): 
rozsiahle 
následky pre 
zamestnancov, 
obyvateľstvo a 
ŽP 

6 Vážna 
havária s 
účinkami 
na okolie 

- únik rádioaktívnych látok do okolia jadrovej 
elektrárne alebo jadrového zariadenia 
- za účelom obmedzenia a zmiernenia následkov na 
zdravie je potrebné zavedenie všetkých opatrení 
podľa plánov na ochranu obyvateľstva 

Kyštym - závod 
na spracovanie 
paliva,1957, 
ZSSR (teraz 
Rusko) 

5 Havária s 
účinkami 
na okolie 

- únik rádioaktívnych látok do okolia jadrovej 
elektrárne alebo jadrového zariadenia 
- hrozí nebezpečenstvo prekročenia povolených 
limitov pre ožiarenie obyvateľstva 
- je potrebné zavedenie časti opatrení podľa plánov 
na ochranu obyvateľstva 

Three Mile 
Island, jadrová 
elektráreň, 1979, 
USA: 
vážne poškodenie 
reaktora, 
kontaminácia v 
rámci elektrárne 

HAVÁRIA 

4 Havária s 
vážnymi 
účinkami 
na jadrové 
zariadenie 

- únik rádioaktívnych látok do okolia jadrovej 
elektrárne alebo jadrového zariadenia nad povolené 
limity, ale v množstvách, pri ktorých nie sú v okolí 
jadrovej elektrárne prekročené povolené limity 
ožiarenia pre obyvateľstvo 
- nie je pravdepodobne potrebné zavedenie opatrení 
na ochranu obyvateľstva, iba ak kontrola 
nechránených potravín a monitorovanie žiarenia v 
okolí 
- z dôvodu vážneho poškodenia jadrového 
zariadenia môže dôjsť k nadmernému ožiareniu 
pracovníkov jadrovej elektrárne 

Buenos Aires, 
výskumný 
reaktor, 1983, 
Argentína: 
nadmerné 
ožiarenie 
viacerých 
pracovníkov 

NEHODA 3 Vážna 
nehoda 

- únik rádioaktívnych látok do okolia jadrovej 
elektrárne alebo jadrového zariadenia nad povolené 
limity. Dávka pre kritickú skupinu obyvateľstva je 
zlomkovou hodnotou z povolených limitov 
- opatrenia na ochranu obyvateľstva v okolí 
jadrovej elektrárne alebo jadrového zariadenia nie 
sú potrebné 

Vandellos, 
jadrová 
elektráreň, 1989, 
Španielsko: 
únik rádioaktivity 
mimo elektráreň.
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2 Nehoda 

technická porucha alebo odchýlka so zlyhaním 
časti bezpečnostných systémov a opatrení, ostáva 
však ešte dostatok bezpečnostných bariér na 
zabránenie ďalšieho zhoršovania stavu. Takáto 
udalosť je signálom k následnému prehodnoteniu 
bezpečnostných opatrení 

Mihama, jadrová 
elektráreň, 
Japonsko: 
technická 
porucha bez 
ovplyvnenia 
bezpečnosti 

 

1 Porucha 

funkčná alebo prevádzková odchýlka od 
povolených limít a podmienok prevádzky, ktorá 
nepredstavuje riziko a je zvládnutá bezpečnostnými 
systémami, ale poukazuje na drobné nedostatky v 
prevádzkových postupoch 

 

 0 
Odchýlka 

odchýlka v rámci povolených limitov a podmienok 
prevádzky, ktorá je bezpečne zvládnutá príslušnými 
prevádzkovými postupmi 
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http://www.enviroportal.sk/dpsir/dpsir_kapitola.php?id_kap=560&rod=&id_indik=569#1  

Základné informácie o pôsobení radiácie na zdravie obyvateľstva a o 
metódach tohto hodnotenia 

V roku 1999 Slovenské elektrárne a.s, OZ Atómové elektrárne Mochovce (EMO) publikoval 
výsledky epidemiologickej štúdie pod názvom "Zdravotný stav obyvateľstva v okolí atómovej 
elektrárne Mochovce". Informácie publikované v tomto dokumente sú kompiláciou 
najvýznamnejších informácií dotýkajúcich sa tejto problematiky uvedených v tejto štúdii. Na 
podrobnejšie informácie odporúčame čitateľom siahnuť po vyššie uvedenom zdroji literatúry. 
Jadrové elektrárne sú zdrojom ekologicky relatívne čistej energie a významným zdrojom 
zamestnanosti pre relatívne veľký počet obyvateľov. Predstavujú však aj potenciálnu hrozbu, 
ktorú obyvatelia žijúci v bezprostrednom okolí jadrovej elektrárne môžu pociťovať vo forme 
strachu/obáv z možnej havárie, resp. ako hroznu z neustáleho pôsobenia neviditeĺného 
žiarenia. Z uvedených dôvodov všetky spomínané subjektívne a objektívne skutočnosti vedú 
k sústavnému štúdiu vplyvu týchto zariadení na zdravie obyvateľstva a životné prostredie 
vôbec. 
V súčasnosti sa predpokladá, že radiácia má vplyv na vnímavé zárodočné bunky, rastúce 
bunky, ako aj bunky pravidelne sa obnovujúcich tkanív. Navyše je možný aj vplyv radiácie na 
úmrtnosť obyvateľstva ako komplexný výsledok interakcie medzi vonkajším a vnútorným 
prostredím organizmov. Z tohto pohľadu je však zrejmé, že účinok radiácie spolu s účinkami 
ďalších rizikových, ale aj protektívnych faktorov môže byť nielen modifikovaný, ale aj úplne 
zrušený. Predpokladá sa taktiež, že nežiadúce pôsobenie znečistenia životného prostredia 
inými produktami ľudskej činnosti má významnejší a zjavnejší účinok, ako samotné 
pôsobenie radiácie. Okrem pôsobenia faktorov vonkajšieho prostredia je ľudské zdravie 
významnou mierou ovplyvnené individuálne pôsobiacimi rizikovými faktormi životného 
štýlu, ako je fajčenie, stravovacie návyky, pohybová aktivita a taktiež profesionálna expozícia 
rôznymi emisiami. 
Charakteristiky ľudského zdravia sú viac či menej priamo ovplyvnené rizikovými faktormi a 
dobou expozície. Rovnako dôležitá je však aj schopnosť organizmu kompenzovať škody v 
organizme, ktoré by viedli k zjavnému (klinickému) poškodeniu či chorobe. 
Pri posudzovaní vplyvu jadrových elektrární na zdravie obyvateľstva sa vychádza zo 
všeobecne akceptovanej hypotézy, že radiácia vo všetkých jej podobách pôsobí na bunkovej 
úrovni. Intenzita pôsobenia radiácie vo všeobecnosti závisí od charakteristiky radiácie, jej 
zdroja a jej vnímania príslušným objektom (t.j., bunkami a vo všeobecnosti všetkými 
organizmami). 
Cieľom environmentálnej epidemiológie je pochopiť zdravotné účinky environmentálnych 
faktorov, ktoré sa nachádzajú mimo bezprostrednej kontroly jednotlivcov. Zahŕňa procesy a 
účinky vystavenia fyzickým a chemickým polutantom nielen vo vonkajšom prostredí, ale aj v 
prostredí kde človek pracuje, spolu so štúdiom šírenia infekčných ukazovateľov 
prostredníctvom zložiek životného prostredia a potravinového reťazca. Okrem toho sú v 
environmentálnej epidemiológií mimoriadne dôležité aj psychosociálne faktory a vnímanie 
environmentálnych zdravotných rizík verejnosťou. 
Environmentálne expozície majú často veľmi malé účinky, ktoré môžu byť zamaskované, 
alebo skreslené inými efektami. Napríklad pozorované zdravotné dôsledky znečisťovania 
vzduchu sa môžu skresliť rizikovými faktormi, akými je fajčenie, alebo expozícia v 
zamestnaní. 
Základom pre environmentálnu epidemiológiu je odhad expozície. Tieto môžu vzniknúť 
rôznym spôsobom, napr. inhaláciou, požitím alebo kožnou absorbciou polutantov, ktoré sa 
nachádzajú v ovzduší, vo vode, v jedle, vegetácii, živočíchoch a pôde. Expozícia môže 
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vzniknúť naraz z viacerých zdrojov a cez niekoľkonásobné cesty. Cesty expozície olovom 
zahŕňajú napríklad vzduch znečistený dopravou a priemyselnými emisiami, pitnú vodu, jedlo, 
fajčenie tabaku, odpady, pôdu, farbivá a iné priemyselne vyrábané komodity. 
Medzi expozíciou a predpokladaným zdravotným účinkom obyčajne dochádza k určitému 
časovému opozdeniu, ktoré v mnohých prípadoch komplikuje odhad expozície. V tomto 
prípade je preto potrebné spájať údaje o súčasných zdravotných následkoch s údajmi o 
minulých expozíciách - čo je nesmierne náročné, ba dokonca niekedy aj nerealizovateĺné. 
Takisto aj zmeny v stupňoch znečistenia v mieste bydliska, v pracovnom prostredí a v 
životnom štýle môžu znamenať, že extrapolácie na základe nedávnych údajov sú nereálne. 
Vzájomné prepojenie environmentálnych ukazovateľov so zdravotnými databázami umožňuje 
predchádzať mnohým nebezpečným následkom a zároveň dáva možnosť včasného 
objavovania možných zdravotných rizík, ktorým sa dá predísť, alebo aspoň zmierniť ich 
následky. 
 
Pôsobenie radiácie na rôzne druhy živých buniek 
Epidemiologické riziká v okolí jadrových elektrární - hlavne z pohľadu výskytu zhubných 
novotvarov 
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http://www.enviroportal.sk/dpsir/dpsir_kapitola.php?id_kap=560&rod=&id_indik=570#1  

Vplyv fyzikálnych rizikových faktorov (vrátane ionizačného žiarenia) v 
pracovnom prostredí na vznik chorôb z povolania 

Údaje a štatistické informácie uvedené v tomto dokumente pochádzajú zo Správ o stave 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vývoji pracovnej úrazovosti, chorôb z povolania a 
iných poškodení zdravia z práce v SR za príslušné kalandárne roky, schválených uzneseniami 
vlády SR.  
 

Vývoj počtov zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce spadajúce do pôsobnosti tzv. 
"fyzikálnych rizikových faktorov" v SR v rokoch 1998 - 2004 

 
Zdroj: ŠZÚ SR 
 

% podiel tzv. "fyzikálnych rizikových faktorov" pôsobiacich v pracovnom prostredí na 
celkovom počte rizikových faktorov ovplyvňujúcich zaradenie činností do tzv. 
rizikových prác 

 
Zdroj: ŠZÚ SR 
Najviac zamestnancov vykonávalo rizikové práce v roku 2004: 

• priemyselnej výrobe (81 733) 
• zdravotníctve (13 299), a 
• poľnohospodárstve a lesníctve (9 151), čo oproti predchádzajúcemu roku poukazuje na mierne 

zníženie počtu zamestnancov vystavených negatívnemu pôsobeniu rizikových prác. 
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Najväčší podiel žien vykonáva rizikové práce v zdravotníctve, kde tvoria až 77 % zo všetkých 
zamestnancov exponovaných rizikovým faktorom. V kategórii 4., v ktorej je najvyššia úroveň 
rizika (hluk, alergény, chemické karcinogény, dermatotropné látky) došlo k miernemu 
poklesu počtu žien, stále je však tento počet vysoký. 
Významnú informáciu o stave pracovného prostredia a pracovných podmienok poskytuje 
vývoj výskytu chorôb z povolania. 
 
Vývoj chorôb z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení zdravia z práce 
podľa diagnóz (príčin ochorenia) v rokoch 1993-2003 

 
Zdroj: ÚZIŠ a KPLaT 
 
V roku 2003 poklesol celkový počet novohlásených chorôb z povolania oproti roku 2002 o 
9.5 % a oproti roku 1993 o 41.3 %. Na celkovom poklese novozistených chorôb z povolania v 
roku 2003 sa oproti roku 2002 najvyššou mierou podieľal pokles hlásení choroby z 
dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín (zo 188 v roku 2002 na 154 v 
roku 2003), ďalej ochorenia kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené pri práci s 
vibrujúcimi nástrojmi a zariadeniami (zo 141 na 120 hlásení), kožných chorôb z povolania (zo 
65 na 49 hlásení) a pokles ochorení zo zaprášenia pľúc prachom obsahujúcim oxid kremičitý 
(z 39 na 28 hlásení). Celkový počet profesionálnych otráv poklesol v roku 2003 oproti roku 
2002 z 38 na 26. Predovšetkým pre pokles novozistených otráv zo sírouhlíka, ktorých počet 
klesol z 15, hlásených v roku 2002, na jednu otravu, hlásenú v roku 2003 Najčastejšie 
hlásenou chorobou z povolania ostáva, podobne ako je to u. od roku 1997 . ochorenie z 
dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín, pričom jeho podiel, rovnako 
ako v roku 2002, dosahuje takmer tretinu všetkých novozistených chorôb z povolania v roku 
2003. V poradí chorôb z povolania, pri porovnaní rokov 2002 a 2003, nedošlo na prvých 
štyroch miestach k žiadnej zmene. Po chorobe z dlhodobého nadmerného a jednostranného 
zaťaženia končatín (počet 154 hlásení) nasleduje choroba z vibrácií (120 hlásení), ochorenia 
na prenosné a parazitárne choroby (94 hlásení) a kožné choroby z povolania (49 hlásení). Na 
piate miesto sa zaradilo poškodenie sluchu hlukom (39 hlásení), ktoré oproti roku 2002 
predstihlo ochorenia na zaprášenie pľúc oxidom kremičitým a azbestom (31 hlásení). 
Najvyšší nárast zistených chorôb z povolania sa v roku 2003 preukázal len v položke č. 38 . 
porucha sluchu spôsobená hlukom o 33.4 % oproti roku 2002 a v položkách 24 . 26 . 
ochorenia na prenosné a parazitárne choroby celkove o 19.1 % oproti roku 2002. 
Podľa oddielov odvetvovej klasifikácie ekonomických činností zamestnávateľa najčastejší 
výskyt chorôb z povolania v roku 2003 bol v priemyselnej výrobe (32.1 %), potom nasleduje 
odvetvie ťažby nerastných surovín (27.8 %) a napokon výrazne vedúcu trojicu uzatvára 
poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné hospodárstvo (20.7 %). 
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Záver 
Ochrana života a zdravia zamestnancov a vytváranie priaznivých pracovných podmienok je 
závažnou ekonomickou a sociálnou skutočnosťou podmieňujúcou hospodársky rozvoj 
Slovenskej republiky. Vychádzajúc zo zistení orgánov inšpekcie práce a dozorných orgánov v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci, ktoré dokumentovali rozsiahle 
porušovanie právnych predpisov, nebola starostlivosť zamestnávateľov o túto oblasť svojich 
povinností na požadovanej úrovni.  
Nedostatky v kontrolovaných subjektoch sa týkali všetkých oblastí, ktoré majú významný 
vplyv na skutočné pracovné podmienky, najmä na ochranu života a zdravia zamestnancov 
pred poškodením zdravia nebezpečnými a škodlivými faktormi vyplývajúcimi z práce a 
pracovného prostredia. Zamestnávatelia veľmi často nerešpektovali najmä predpisy platné pre 
bezpečnú prevádzku technických zariadení a budov, pre vykonávanie činností a 
prevádzkovanie technológií, značný podiel zamestnancov vykonával rizikové práce. 
Nedostatky boli vo výchove k bezpečnej a zdravej práci, v poskytovaní a používaní osobných 
ochranných pracovných prostriedkov, v zdravotnej prevencii. Príčinou bolo predovšetkým 
nekvalitné riadenie tejto oblasti, najmä sa zanedbával systémový prístup a nedostatok financií. 
Taký stav bol príčinou vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení 
zdravia z práce, ktoré majú individuálne i celospoločenské finančné, ľudské a sociálne 
negatívne dosahy. 
Inšpekcia práce a ďalšie orgány dozoru v súlade so svojimi kompetenciami nariaďovali 
odstránenie zistených nedostatkov, v závažných prípadoch zakázali používanie nebezpečných 
zariadení, budov a činností a v záujme nápravy ukladali zamestnávateľom finančné pokuty. 
Na zlepšenie stavu orgány dozoru navrhli opatrenia, na ktorých zabezpečovanie majú 
príslušné ministerstvá možnosti a kompetencie. Dozorné orgány ustanovené právnymi 
predpismi môžu v tejto oblasti efektívnejšie fungovať najmä lepším organizovaním svojej 
činnosti, a tak prekonávať svoje poddimenzované personálne a materiálne vybavenie. 
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http://enviroportal.sk/dpsir/dpsir_kapitola.php?id_kap=560&rod=&id_indik=571#1  

Kolektívne dávky pracovníkov v JE 

Podľa zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov sa 
jadrové elektrárne považujú za pracoviská so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, na ktorých sa 
trvale, alebo prechodne vykonávajú práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Na spomínaných 
pracoviskách sa nachádzajú tzv. kontrolované pásma definované ako priestory pracoviska so 
zdrojmi ionizujúceho žiarenia, v ktorých sa vyžadujú osobitné ochranné opatrenia, vrátane 
kontrolovaného vstupu. 
Na spomínaných pracoviskách vykonávajú činnosť pracovníci so zdrojmi ionizujúceho 
žiarenia, definovaní ako osoby vystavené ožiareniu pri pracovnej činnosti, ktorá môže viesť k 
prekročeniu niektorého z limitov ožiarenia ustanovených pre obyvateľov vyhláškou MZ SR č. 
12/2001. 
Na spomínaných pracoviskách musí byť zabezpečená radiačná ochrana, charakterizovaná 
citovaným zákonom ako systém technických a organizačných opatrení na obmedzenie 
ožiarenia. Napriek tomu však na týchto pracoviských môže dôjsť k: 
- radiačnej nehode - t.j. mimoriadnej udalosti spôsobenej stratou kontroly nad zdrojmi 
ionizujúceho žiarenia triedy 3 až 6, ktorá môže spôsobiť ožiarenie osôb na pracovisku so 
zdrojmi ionizujúceho žiarenia, resp. k 
- radiačnej havárii - t.j. mimoriadnej udalosti spôsobenej stratou kontroly nad zdrojmi 
ionizujúceho žiarenia triedy 3 až 6, následkom ktorej môže dôjsť k úniku rádioaktívnych 
látok, alebo ionizujúceho žiarenia do životného prostredia. 
Spomínané mimoriadne udalosti môžu mať za následok prekročenie limitov ožiarenia 
ustanovených pre obyvateľov vyhláškou MZ SR č. 12/2001. Z týchto dôvodov zákon o 
ochrane zdravia ľudí vyžaduje vykonávať opakované monitorovanie viacerých veličín, 
ktorými, alebo pomocou ktorých sa kontroluje, sleduje a hodnotí ožiarenie osôb, a zároveň 
pomocou ktorých sa zabezpečuje meranie rádioaktívnej kontaminácie pracovníkov so zdrojmi 
ionizujúceho žiarenia a pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. 
Ako ukazovateľ, resp. kritérium na posudzovanie radiačnej ochrany, ktorej prekročenie alebo 
nesplnenie spravidla signalizuje podozrenie nato, že radiačná ochrana nie je optimalizovaná 
bola citovaným zákonom definovaná tzv. smerná hodnota. 
V prípade, že monitorovaním sa preukáže prekročenie tzv. zásahovej úrovne dávky (ponorený 
link: zásahová úroveň je vyjadrená ako priemerná odvrátená dávka v skupine obyvateľov (nie 
ako najvyššia hodnota pre jednotlivca v tejto skupine). Pre najviac ožiarených jednotlivcov sa 
ich ožiarenie udržiava pod hodnotou prahu pre akútne formy poškodenia zdravia ionizujúcim 
žiarením. Odvrátená dávka je časť efektívnej dávky alebo ekvivalentnej dávky, ktorú osoby 
nedostanú, ak budú realizované opatrenia) je potrebné vykonať opatrenia na obmedzenie 
ožiarenia a v prípade radiačnej nehody, radiačnej havárie, alebo ožiarenia z rádioaktívnych 
zvyškov vykonanie zásahu; odvodená zásahová úroveň je hodnota priamo merateľnej 
veličiny, ktorej prekročenie sa považuje za prekročenie zásahovej úrovne. 
Vyššie charakterizované veličiny sú podrobne charakterizované vyhláškou MZ SR č. 12/2001 
Z.z. V tejto vyhláške, menovite v jej prílohe č. 2 je definovaná aj kolektívna dávka ako 
základný parameter/indikátor používaný na charakteristiku stupňa ožiarenia zamestnancov JE 
pri výkone ich povolania. 
Zvýšené hodnoty kolektívnej dávky u zamestnancov JE a pracovníkov dodávateľských 
organizácií sú vo všeobecnosti ovplyvňované charakterom prác, ktoré sa vykonávajú v týchto 
zariadeniach. Vyššie hodnoty kolektívnej dávky sa zvyčajne zaznamenávajú počas 
generálnych opráv (GO) jednotlivých blokov JE. 
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Priemerná kolektívna efektívna dávka  

 
Zdroj: SE a.s. 
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http://www.enviroportal.sk/dpsir/dpsir_kapitola.php?id_kap=560&rod=&id_indik=572#1  

Zdravotný stav obyvateľstva v okolí jadrovej elektrárne Mochovce 

V roku 1999 Slovenské elektrárne a.s, OZ Atómové elektrárne Mochovce (EMO) publikoval 
výsledky epidemiologickej štúdie pod názvom "Zdravotný stav obyvateľstva v okolí atómovej 
elektrárne Mochovce". Z rozsiahleho množstva informácii uvedených v tejto publikácii tu 
uvádzame tie, ktoré boli zhrnuté v kapitolách 11.3. "Výsledky štatistických analýz" a 11.4. 
"Záver". Na podrobnejšie informácie odporúčame čitateľom siahnuť po vyššie uvedenom 
zdroji literatúry. 
V rámci citovanej epidemiologickej štúdie bola preskúmaná oblasť vymedzená JE Mochovce 
ako stred a kruh opísaný vo vzdialenosti 20 km od stredu (EMO+20). 
Najviac obyvateľov v okolí EMO žije v smere na juhovýchod (mesto Levice) a množstvo 
väčších obcí je situovaných smerom na juhozápad. Z výsledkov štúdie vyplynulo, že nikde v 
priestore EMO+20 nebolo zaznamenané zvýšenie počtu nedonosených detí alebo 
spontánnych potratov. 
Hrubá úmrtnosť (t.j. počet úmrtí na počet živých osôb v populácii v príslušnom území) je 
rovnaká v celom okolí. Obdobné konštatovanie možno použiť aj pre ostatné sledované 
parametre úmrtnosti - pričom nerovnomerné rozdelenie sa zistilo iba pri výskyte úmrtí na 
zhubný nádor orgánov krvotvorby, ktorého nadpriemer je situovaný na severovýchod od 
EMO. 
Pomocou priestorovej autokorelácie sa zisťovalo, či obce s podobnými nadpriemernými 
hodnotami jednotlivých parametrov úmrtnosti sa zoskupujú do identifikovateĺných celkov, 
ktoré by naznačovali možnosť, že tieto by mohli byť environmentálneho pôvodu. V prípade 
že tomu tak nie je, potom kolísanie týchto parametrov by bolo zapríčinené pôsobením 
externého faktora zhoršujúceho životné prostredie v danom mieste a na základe toho by tieto 
mohli byť považované za náhodné. 
Výsledky štúdia priestorovej korelácie poukázali na to, že rozloženie skúmaných javov je 
čisto náhodné. 
Pomocou aparátu fuzzy množín (predstavajúcich opak zhlukovej analýzy) sa zisťovala 
podobnosť obcí z hľadiska viacerých parametrov, ak: 
- percento predčasných úmrtí bez rozlíšenia pohlavia 
- percento predčasných úmrtí u mužov 
- percento predčasných úmrtí u žien 
- percento nedonosených detí 
- percento spontánnych potratov 
- incidencia zhubných nádorov. 
Výsledkom tohto skúmania je záver, že v obci Bajka je mimoriadne vysoké percento 
predčasných úmrtí žien a v obciach Iňa, Lula a Krškany je neúmerne vysoká incidencia 
novohlásených nádorov. Všetky ostatné obce sú v okruhu EMO+20 z hľadiska skúmaných 
znakov podobné. 
Pomocou rizikovej analýzy sa ďalej zisťovalo, či v niektorej časti sledovaného územia 
existuje zvýšené riziko výskytu nežiadúcich javov. Výsledky analýzy rovnakého rizika 
ukázali, že pri všetkých testovaných indikátoroch je ich výskyt v oblasti čisto náhodný a teda 
v okolí EMO+20 existuje rovnaké riziko ich výskytu. 
Záverom možno konštatovať, že: 
- celá oblasť EMO+20 má výrazne staršie obyvateľstvo, je tu menej detí, menej obyvateľov v 
produktívnom veku a viac starších ľudí. V spojitosti s tým sa tu dá očakávať zvýšená 
chorobnosť a úmrtnosť na vybrané ochorenia 
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- v celej oblasti je vysoká úmrtnosť na zhubné nádory vcelku, ako aj na vybrané skupiny 
nádorov 
- v celej oblasti existuje vysoká incidencia chronických obštrukčných chorôb pľúc a astmy 
- celá oblasť sa javí ako homogénna z hľadiska vytvárania lokálnych nežiadúcich situácií 
- pomocou priestorovej korelácie, fuzzy množín a analýzy rovnakého rizika sa neodhalili 
žiadne mimoriadne situácie až na nasledovné výnimky: 
- obec Bajka má mimoriadne vysoké percento predčasných úmrtí žien 
- obce Iňa, Lula a Krškany majú neúmerne vysokú incidenciu nevohlásených nádorov 
- z uvedených dôvodov je potrebné tieto obce ďalej sledovať a analyzovať, nakoľko najmä 
Iňa a Lula sú lokalizované v blízkosti EMO! 
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http://www.enviroportal.sk/dpsir/dpsir_kapitola.php?id_kap=560&rod=&id_indik=573#1  

Kontaminácia potravín ionizujúcim žiarením 

Rádionuklidy v potravinách patria medzi nebezpečné cudzorodé látky, lebo predstavujú 
nebezpečenstvo nielen somatické, ale aj genetické. 
Odhad podielu stravy na prívode rádionuklidov do organizmu sa dá uskutočniť z 
nasledovných úvah: človek denne spotrebuje asi 400g glycidov a 70 g bielkovín s obsahom 
2,4g celkového draslíka. Z tejto skutočnosti vyplýva, že denne skonzumujeme 6nCi žiaričov, 
z čoho je asi 3,5 nCi 40K a 1,7 nCi 14C. Okrem toho potraviny obsahujú aj ďalšie 
rádioizotopy v stopových koncentráciách, ako 226Ra a jeho dcérske produkty, ďalej zmes 
štiepnych produktov, najmä prvkov s dlhším polčasom rozpadu ( 90Sr a 1,7 nCi 137Cs). 
V porovnaní s celkovým obsahom žiaričov v ľudskom organizme (18 mg 40K, 0,012?g 14C) 
sa zdá byť obsah rádionuklidov v potravinách nepatrný. Treba si však uvedomiť, že prakticky 
všetky žiariče prichádzajú do organizmu každodennou potravou. Inkorporované žiariče majú 
často dlhý fyzikálny a biologický polčas rozpadu, z čoho vyplýva ich bezprostredný dlhodobý 
účinok - na rozdiel od iných skupín rádioaktívnych záťaží (RTG diagnostika, profesionálna 
expozícia), u ktorých ide zväčša o krátkodobé pôsobenie. 
Kontaminácia rastlín a rastlinných produktov 
Rádionuklidy sa do rastlín dostávajú kontamináciou listov a v menšej miere z pôdy 
koreňovým systémom. 
Hromadenie rádioaktívnych látok v rastlinách sa zvyšuje rastom absolútne, ale obsah na 
jednotku hmoty sa zmenšuje. Pri mladých rastlinách je relatívne množstvo rádionuklidov na 
jednotku hmoty 2 - 3 krát vyššie ako pri zrelých rastlinách. Vo všeobecnosti sa rádionuklidy 
hromadia viac v listoch ako v plodoch. V nadzemnej časti sa kumuluje 90Sr viac ako v 
koreňoch. Kontaminácia sa zvyšuje aj s nadmorskou výškou. 
Vo výžive nášho obyvateľstva je podiel múky a múčnych výrobkov veľmi vysoký (približne 
220 kg za rok). Z hľadiska ľudskej výživy je dôležité, že prevážna časť 90Sr zo zrna pšenice 
sa po mletí koncentruje v časti otrúb (85 - 90%) a len zvyšný podiel prechádza do múky. 
Pri skrmovaní otrúb a kŕmnej múky sa 90Sr v dôsledku metabolizmu zadržuje v kostre zvierat 
a kontaminácia mäsa vo väčšej miere nenastáva. Avšak u dojníc pri skrmovaní kŕmnych 
múčok so zvýšeným obsahom 90Sr existuje zvýšené riziko jeho prechodu do mlieka. 
Pri porovnávaní poľnohospodárskych produktov z hľadiska sorbcie rádionuklidov 131J, 90Sr 
a 137Cs sa dá predpokladať ich najmenší obsah v kukurici. Raž a ovos sú najbohatšie na 
obsah rádioizotopov jódu a stroncia, kým pšenica a raž obsahujú najviac rádioizotopu Cs. 
Pre zeleninu je nadôležitejším zdrojom kontaminácie rádioizotopmi ich kontaminácia zo 
spadu. Pri koreňovej zelenine existuje závislosť medzi obsahom pôdneho vápnika a 
absorbciou 90Sr z pôdy, nakoľko vápnik absorbovaný rastlinou spomaľuje absorbciu stroncia. 
Kontaminácia živočíšnych produktov 
Živočíšne produkty sú popri rastlinných produktoch ďalšou dôležitou zložkou ľudskej výživy, 
ktorou sa dostávajú rádioizotopy do ľudského organizmu. 
Z približne 200 rádioizotopov prídomných v rádioaktívnom spade sa nachádzajú v 
potravinovom reťazci tie, ktoré sú obsiahnuté vo väčšom množstve v potravinách a ktoré 
majú dostatočný polčas rozpadu na to, aby sa zo živočíšnych produktov dostali doľudského 
organizmu. Z uvedených dôvodov sa za najnebezpečnejšie rádioizotopy považujú 131J, 
140Ba, 90Sr a 137Cs. 
Pri hodnotení 90Sr ako cudzorodej látky v potravinách živočíšnej výroby sa skúma 
predovšetkým jeho koncentrácia v mlieku. Zvýšená koncentrácia 90Sr v mlieku sa prejavuje 
spravidla na jar pri prechode na čerstvé krmivo. V prípade dlhodobejšej kontaminácie 
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krmovín 90Sr môže nastať dlhodobá kontaminácia dojníc, ktorá sa prejavuje mliekom 
kontaminovaným 90Sr a jeho zvýšenou koncentráciou v kostiach dojníc. 
Okrem 90Sr sa do mlieka dostávajú aj rádioizotopy 131J, 140Ba a 137Cs. Nakoľko mlieko je 
podstatnou časťou výživy dojčiat a detí, kladie sa veľký dôraz na sledovanie jeho 
rádioaktivity. Mlieko je totiž jediným živočíšnym produktom, ktoré môže významne zvýšiť 
obsah 131J v ľudskej strave. 
Pri hodnotení rádioaktívnej záťaže z mäsa a mäsových výrobkov prichádza do úvahy hlavne 
137Cs, nakoľko takmer všetky jeho zlúčeniny sú dobre rozpustné, v dôsledku čoho sa v 
tráviacom trakte dobre vstrebávajú. V organizme sa 137Cs pomerne rovnomerne rozdeľuje a 
rýchlo sa aj vylučuje. Tak u ľudí, ako aj u zvierat je najvyššia koncentrácia 137Cs vo svalovej 
hmote. 
Pri 131J možno pozorovať mimoriadne silný kumulačný efekt v štítnej žľaze. 
Rádionuklid 14C v dôsledku výbuchov jadrových zbraní vstupuje do biologického cyklu a 
vstrebáva sa inhaláciou na cca 95% a pri ingescii na 72%. Kritické orgány na jeho kumuláciu 
sú predovšetkým tukové tkanivo a kosti. Aj keď 14C je žiarič s veľmi malou energiou, môže 
spôsobiť nepriaznivé genetické účinky vyvolávajúce mutáciu - spravidla s nepriaznivými 
genetickými vlastnosťami. K zvýšenému mutačnému efektu vplyvom 14C môže dôjsť v 
prípade, že rádiouhlík sa inkorporuje do molekuly DNA (tzv. transmutačný efekt). 
Kontaminácia vody 
Povrchové vody sú predovšetkým v dôsledku skúšok jadrových zbraní rôznym spôsobom 
zaťažené rádionuklidmi. Vzhľadom k tomu, že človek za rok skonzumuje viac ako 550 l 
pitnej vody za rok, voda sa stáva významným médiom na inkorporáciu rádionuklidov do 
ľudského organizmu. Tie isté rádioizotopy sa dostávajú do ľudského organizmu aj nepriamo - 
jeho predchádzajúcou depozíciou v rybom mäse, v rastllinách cez ich zavlažovanie a 
domácich zvieratách - napájaných vodou. 
Sladké vody obsahujú rádionuklidy rozmanitého pôvodu. Prirodzené rádioizotopy z atmosféry 
(3H, 14C) a izotopy vylúhované z pôdnych vrstiev (40K, 226Ra, 232Th a 238U) sú stálou 
zložkou povrchových a pitných vôd. 
Pohyb kontaminácií rádionuklidov je do určitej miery ovplyvnený aj schopnosťou vodnej 
fauny a flóry absorbovať rádionuklidy, pričom koncentračný faktor (definovaný ako pomer 
rádioaktivity organizmu ku rádioaktivite vody) dosahuje u rias hodnoty 104 až 106, u hmyzu 
102 až 105 a u rýb 101 až 105. 
 
Aktivita 137Cs (Bq.kg-1, Bq.l-1) v potrave a poľnohospodárskych produktoch v roku 2005 
Produkt Typ Min. Max. 
mlieko čerstvé <0,016 0,146+/-0,02 
mäso bravčové čerstvé <0,293  
ryby čerstvé  0,21+/-0,07 

obilniny sušina <MDA  
zelenina sušina <MDA 0,32+/-0,11 
ovocie sušina <MDA 0,15+/-0,05 
lesné plody čerstvé  1,05+/-0,21 

tráva čerstvé <MDA 2,99+/-0,8 
huby čerstvé  1,43+/-0,11 

Zdroj: SURMS 
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http://www.enviroportal.sk/dpsir/dpsir_kapitola.php?id_kap=560&rod=&id_indik=574#1  

Radiačná monitorovacia sieť 

Zabezpečenie radiačnej ochrany a bezpečnosti zdrojov ionizujúceho žiarenia spadá v SR do 
pôsobnosti viacerých orgánov a organizácií. Z uvedených dôvodov sa vypracoval návrh na 
vytvorenie Jednotnej databázy radiačných údajov v SR, ktorým sa zaoberá Komisia vlády SR 
(KRH SR) pre radiačné havárie, ktorý bol prejednaný a schválený na XVIII. zasadnutí KRH 
SR v roku 2001 a ktorého skúšobná prevádzka sa zahájila 1.1.2002.  
Na radiačnej ochrane a bezpečnosti zdrojov ionizujúceho žiarenia v SR sa v súčasnosti 
podieľajú nasledovné organizácie: 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Táto organizácia bola na základe uznesenia 
vlády SR č. 7/2000 poverená budovať stredisko Čiastkového monitorovacieho systému 
(ČMS) "Rádioaktivita životného prostredia". SHMÚ v rámci prevádzkovania tohto strediska 
vytvoril databázu, ktorá obsahuje dáta: 
- z vlastnej siete meracích miest kontaminácie ovzdušia 
- zo siete meracích miest kontaminácie ovzdušia Armády SR 
- zo systémov včasného varovania Rakúskej republiky (príkon dávkového ekvivalentu gama 
žiarenia v ovzduší) 
- z databázy Joint Research Centre Európskej komisie so sídlom v Ispre (Taliansko), v ktorej 
sa nachádzajú dáta o príkone dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší z viacerých 
štátov Európskej únie. 
Veličinou, ktorá sa v súčasnosti meria v sieti meracích miest kontaminácie ovzdušia je príkon 
absorbovanej dávky, ktorý slúži pre stanovenie príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia 
v ovzduší. 
Úrad civilnej ochrany (ÚCO SR), ktorý disponuje sieťou sond umiestnených na strechách 
krajských a okresných úradoch, vybavených vysokocitlivými kontinuálnymi detektormi 
ionizujúceho žiarenia zapojených do "on-line", ako aj "off-line" režimu. Meranou veličinou je 
príkon absorbovanej dávky, ktorý slúži pre stanovenie príkonu dávkového ekvivalentu gama 
žiarenia v ovzduší. 
Armáda Slovenskej republiky (ASR), ktorá prevádzkuje Armádny radiačný informačný 
systém (ARIS), ktorý je v prevádzke od roku 1996, sa skladá z 11 meracích bodov. Namerané 
údaje sa on-line prenášajú do Radiačného strediska Armády SR Trenčín. Sieť je pozostáva z 
dozimetrických sond slúžiacich na detekciu nízkych úrovní príkonu absorbovanej dávky a 
detekciu vysokych úrovní absorbovanej dávky. Do systému ARIS patrí aj Prenosné prijímacie 
a vyhodnocovacie stredisko vybavené špeciálnou sondou umožňujúcou meranie dávkového 
príkonu vo výške 1 m. 
Slovenské elektrárne, a.s. (SE). Na základe platnej legislatívy sú SE a.s. prevádzkovateľom 
jadrových zariadení - jadrových elektrární Jaslovské Bohunice (JE EBO) a Mochovce (JE 
EMO). Jadrové zariadenia sú povinné monitorovať radiačnú situáciu v ich okolí, ktoré sa 
zabezpečuje kombináciou pevných a mobilných monitorovacích staníc. 
Úrad jadrového dozoru (ÚJD). Podľa platnej legislatívy sú prevádzkovatelia a orgány štátnej 
správy povinné poskytovať ÚJD údaje potrebné na hodnotenie nehôd a havárií a prognóz ich 
vývoja (technologické údaje jadrového zariadenia, údaje z radiačného monitorovania, 
meteorologické údaje a ďalšie údaje). 
Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR). Rezort MZ SR disponuje viacerými informačnými 
zdrojmi, ktoré majú charakter off-line údajov: 
1. Teritoriálna sieť meračov príkonu ekvivalentnej dávky v ovzduší vybudovaná na báze 
integrálnych termoluminiscenčných dozimetrov. Túto sieť prevádzkuje rezort MZ 
prostredníctvom ŠZÚ v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach. ÚPKM rozmiestnil 
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termoluminiscenčné dozimetre na 65 stálych meracích miestach kontaminácie ovzdušia a 
zabezpečuje ich štvrťročnú výmenu a vyhodnotenie. 
2. Sieť laboratórií MZ SR spolu s Laboratóriami radiačnej kontroly okolia (LRKO) LRKO 
EMO, LRKO EBO, Kontrolného chemického laboratória (KCHL) Úradu CO zabezpečuje 
monitorovanie obsahu rádionuklidov v životnom prostredí, v potravinovom reťazci a v 
biologických vzorkách. 
3. Rezort MZ ktorému zároveň vyplýva povinnosť ochrany zdravia obyvateľstva a 
pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v rámci štátneho dozoru, disponuje údajmi 
prakticky o všetkých zdrojoch ionizujúceho žiarenia na celom území SR. Rovnako je 
vlastníkom údajov o prírodných zdrojoch ionizujúceho žiarenia a úrovni radiačnej ochrany na 
všetkých pracoviskách. 
4. Veľkým súborom možných údajov o koncentrácii rádionuklidov v životnom prostredí sú 
údaje o rádioaktivite stavebných materiálov a surovín vyhodnotené z hľadiska hygieny 
žiarenia pre právnické a fyzické osoby v zmysle novelizovaného zákona NR SR č. 272.Z.z. 
5. Potenciálnym zdrojom informácií o prírodnej rádioaktivite v životnom prostredí sú 
výsledky výskumných prác v rezorte zdravotníctva o úrovni prírodného žiarenia v pobytových 
a pracovných priestoroch v SR (radón). 
6. Štátny zdravotný ústav v Bratislave udržiava Centrálny register dávok. 
7. Slovenské ústredie radiačnej monitorovacej siete (SÚRMS). Predpokladá sa, že pri 
budovaní Jednotnej DB radiačných údajov SÚRMS bude na jednej strane plniť úlohu 
odborného garanta a metodického konzultanta a na druhej strane bude využívať možnosť 
vytvárať syntetizujúce pohľady z výstupov tejto databázy pre svoju činnosť. 
DPSIR štruktúra správy vo vzťahu na životné prostredie
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http://www.enviroportal.sk/dpsir/dpsir_kapitola.php?id_kap=560&rod=&id_indik=575#1  
Legislatívne predpisy na ochranu zdravia obyvateľstva pred pôsobením ionizačného žiarenia 

Legislatívne predpisy na ochranu zdravia obyvateľstva pred pôsobením 
ionizačného žiarenia 

Základnou právnou úpravou na úseku ochrany zdravia obyvateľstva pred nepriaznivými 
účinkami ionizačného žiarenia je v súčasnosti zákon NR SR 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia 
ľudí v znení neskorších predpisov a vyhláška MZ SR č. 12/2001 Z.z. o požiadavkách na 
zabezpečenie radiačnej ochrany k spomínanému zákonu. Spomínané právne predpisy v 
zásadnej miere sprísnili požiadavky upravujúce ochranu obyvateľstva pred pôsobením 
ionizačného žiarenia, pod ktorým sa rozumie žiarenie prenášajúce energiu vo forme častíc 
alebo elektromagnetických vĺn s vlnovou dĺžkou do 100nm alebo frekvenciou nad 3.1015 Hz 
schopné priamo, alebo nepriamo utvárať ióny. 
Vyššie spomínané legislatívne predpisy mali významný dopad aj na ochrany obyvateľstva 
pred pôsobením tak: 
- prírodného ionizujúceho žiarenia, ktorého najvýznamnejším zdrojom je radón a produkty 
jeho rádioaktívnej premeny, ako aj 
- umelého ionizujúceho žiarenia (napr. na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, na 
ktorom sa trvale alebo prechodne vykonávajú práce so spomínanými zdrojmi). 
Podľa zákona NR SR o ochrane zdravia ľudí sa vyžaduje zabezpečovať ochranu zdravia 
obyvateľstva, pod ktorým sa rozumie súhrn opatrení spočívajúcich v predchádzaní vzniku a 
šíreniu ochorení a v obmedzovaní ich výskytu a iných porúch zdravia, v zlepšovaní zdravia 
prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné podmienky, pracovné podmienky a zdravý 
spôsob života a vo výkone štátneho zdravotného dozoru. 
Citovaný zákon vyžaduje realizovať opatreniami na predchádzanie vzniku ochorení 
podmienených prácou a na obmedzovanie ich výskytu, pričom v prípade ochrany zdravia 
obyvateľstva pred nepriaznivými účinkami ionizačného žiarenia sa jedná hlavne: 
- obmedzovanie pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia na 
pracovníkov 
- určovanie prác spojených so zvýšeným ohrozením zdravia vyplývajúcich z pracovných 
podmienok 
- vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok. 
Predmetný zákon rieši aj opatrenia v prípade havárií a iných mimoriadnych situácií (napr. 
v jadrovoenergetických zariadeniach), ktorými sú najmä: 
- zákaz alebo obmedzenie výroby a prevádzky 
- bezodkladné informovanie verejnosti a racovníkov príslušnej organizácie o havárii alebo 
inej mimoriadnej situácii a o prostriedkoch a spôsobe ochrany pred ich možnými škodlivými 
vplyvmi na zdravie 
- jódová profylaxia a pod. 
Citovaný zákon konkretizuje aj opatrenia na obmedzovanie žiarenia, pod ktorými sa rozumejú 
opatrenia zamerané na obmedzovanie ožiarenia osôb, alebo pravdepodobnosť ožiarenia 
ovplyvnením jeho príčin, zmenou ciest ožiarenia, alebo obmedzovaním počtu ožiarených 
osôb. 
V základných princípoch radiačnej ochrany ustanovených týmto zákonom sa konštatuje, že 
každý, kto vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu, je povinný obmedzovať ožiarenie tak, aby 
ožiarenie osôb zo všetkých vykonávaných činností neprekročilo limity ožiarenia ustanovené 
vyhláškou MZ SR č. 12/2001. Podľa toho istého zákona ani ožiarenie osôb podieľajúcich sa 
na záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri radiačnej havárii - okrem prípadov 
záchrany ľudských životov a zabránenia rozvoja radiačnej havárie s možnými závažnými 
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spoločenskými a hospodárskymi dôsledkami - sa nesmie prekročiť limit ožiarenia, ktorý pre 
tieto osoby ustanovuje vyhláška MZ SR č. 12/2001. Navyše, osoby podieľajúce sa na 
spomínaných záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach musia byť o rizikách 
spojených so zásahom preukázateľne oboznámené. 
Limity ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 
 
Limity ožiarenia obyvateľov 
 
Limity ožiarenia žiakov a študentov 
 
Ožiarenie osobitných skupín osôb 
 
Meranie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej vode 
 
Odvodené zásahové úrovne 
 
Meranie hmotnostných aktivít prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch 
 
ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 272/1994 Z.z. z 24. augusta 
1994 o ochrane zdravia ľudí 
VYHLÁŠKA č. 12/2001 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o 
požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany 

 

http://enviroportal.sk/images/dpsir/0005/575/limity_oz_prac.doc  

§ 5 
Limity ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

(1) Limity ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sú:  
a) efektívna dávka 100 mSv počas piatich za sebou nasledujúcich kalendárnych rokov, pričom 

efektívna dávka v žiadnom kalendárnom roku nesmie prekročiť 50 mSv,  

b) ekvivalentná dávka v očnej šošovke 150 mSv v kalendárnom roku,  

c) ekvivalentná dávka v koži 500 mSv v kalendárnom roku, ktorá sa stanovuje ako priemerná 

dávka na ploche 1 cm2 najviac ožiarenej kože bez ohľadu na veľkosť ožiarenej plochy kože,  

d) ekvivalentná dávka v rukách od prstov až po predlaktie a v nohách od chodidiel až po členky 

500 mSv v kalendárnom roku. 

(2) Limit ožiarenia tehotných žien pracujúcich na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sa 

stanovuje tak, aby od času, keď tehotná žena oznámi zamestnávateľovi tehotenstvo, až do konca 

tehotenstva súčet efektívnych dávok z vonkajšieho ožiarenia a úväzkov efektívnych dávok z 

vnútorného ožiarenia plodu neprekročil 1 mSv.  

(3) Limity ožiarenia podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahujú na súčet dávok zo všetkých ciest 

ožiarenia a pri všetkých pracovných činnostiach, ktoré pracovník so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia vykonáva u jedného alebo súbežne u viacerých držiteľov 
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povolení na činnosti vedúce k ožiareniu,9 alebo ktoré vykonáva ako držiteľ 

povolenia sám.  

 

http://enviroportal.sk/images/dpsir/0005/575/limity_obyv.doc  

§ 6 
Limity ožiarenia obyvateľov 

(1) Limity ožiarenia obyvateľov sú  
a) efektívna dávka 1 mSv v kalendárnom roku,  

b) ekvivalentná dávka v očnej šošovke 15 mSv v kalendárnom roku,  

c) ekvivalentná dávka v koži 50 mSv v kalendárnom roku, ktorá sa stanovuje ako priemerná dávka 

na ploche 1 cm2 najviac ožiarenej kože bez ohľadu na veľkosť ožiarenej plochy kože. 

(2) Limity ožiarenia podľa odseku 1 sa pre obyvateľov v okolí pracoviska so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia vzťahujú na priemerné ožiarenie kritickej skupiny obyvateľov 

vypočítané pre všetky cesty ožiarenia zo všetkých zdrojov ionizujúceho žiarenia a pre 

všetky možné činnosti vedúce k ožiareniu.9  

 
http://enviroportal.sk/images/dpsir/0005/575/limity_os_skup.doc  

§ 8 
Ožiarenie osobitných skupín osôb 

(1) Limity ožiarenia osôb, ktoré sa dobrovoľne, okrem svojich pracovných povinností vyplývajúcich z 

výkonu povolania alebo z pracovného pomeru, starajú o pacientov vystavených lekárskemu 

ožiareniu alebo týchto pacientov navštevujú alebo žijú v spoločnej domácnosti s pacientmi, ktorí boli 

po aplikácii rádionuklidov prepustení zo zdravotníckeho zariadenia, sú 1 mSv u osôb mladších ako 

18 rokov veku a 5 mSv u ostatných osôb počas celého vyšetrovania alebo liečenia pacienta.  

(2) Limity ožiarenia osôb, ktoré vykonávajú záchranné a lokalizačné práce pri 

radiačnej havárii,14 sú kumulovaná efektívna dávka 100 mSv a kumulovaná 

ekvivalentná dávka v koži 500 mSv počas celého výkonu prác na zariadení, na 

ktorom došlo k radiačnej havárii.14  
(3) Limity ožiarenia osôb, ktoré vykonávajú likvidačné práce na obnove havarovaného zariadenia a v 

jeho okolí, sú rovnaké ako limity ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia (§ 5 ods. 

1).  

(4) Limity ožiarenia podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú na prípady záchrany ľudských 

životov a zabránenia rozvoja radiačnej havárie s možnými závažnými 

spoločenskými a hospodárskymi dôsledkami.  
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(5) Limity ožiarenia zamestnancov na pracoviskách so zvýšeným ožiarením 

prírodným ionizujúcim žiarením7 sú rovnaké ako limity ožiarenia pracovníkov so 

zdrojmi ionizujúceho žiarenia (§ 5).  

(6) Výnimočné ožiarenie 2 nesmie prekročiť efektívnu dávku 250 mSv.  

 

Na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred jeho ožiarením prírodným 
ionizujúcim žiarením predmetný zákon špecifikuje povinnosti, ktoré musia 

dodržiavať fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby vyrábajúce a 

dovážajúce stavebné výrobky, vyrábajúce a dovážajúce balenú pitnú vodu a 

využívajúce vodné zdroje na zásobovanie vodou. Spomínané osoby sú povinné 

zabezpečovať systematické meranie a hodnotenie obsahu prírodných 
rádionuklidov v citovaných komoditách, viesť evidenciu výsledkov merania a 

uchovávať ju najmenej päť rokov od skončenia výroby alebo od uskutočnenia 

dovozu. V prípade prekročenia odvodených zásahových úrovní určených vo 

vyhláške MZ SR č. 12/2001 sú týto povinní vykonať opatrenia na zníženie obsahu 

prírodných rádionuklidov v spomínaných komoditách. 

 

http://enviroportal.sk/images/dpsir/0005/575/meranie_prir_rad_voda.doc  

Meranie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej vode 
Príloha č. 6 vyhlášky MZ SR č. 12/2001 
Dodávaná voda Frekvencia 

meraní 
Rozsah meraní 

Dojčenecká a 
stolová voda 

Raz za tri 
mesiace 

Prírodná 
minerálna stolová 
voda a balená 
pitná voda 

Raz za šesť 
mesiacov 

a) celková objemová aktivita alfa 
b) celková objemová aktivita beta 
c) objemová aktivita 222Rn z podzemného 

zdroja vody dodávanej do verejných 
vodovodov 

d) objemová aktivita 226Ra, ak celková 
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Voda dodávaná 
do verejných 
vodovodov 

Raz za rok 

objemová aktivita alfa prekročí odvodenú 
zásahovú úroveň  

e) obsah uránu, ak celková objemová aktivita 
alfa po odpočítaní príspevku od 226Ra 
prekročí odvodenú zásahovú úroveň 

f) objemové aktivity ďalších rádionuklidov 
emitujúcich žiarenie alfa, ak celková 
objemová aktivita alfa po odpočítaní 
príspevku 226Ra a uránu prekročí odvodenú 
zásahovú úroveň 

g) objemová aktivita 40K, ak celková objemová 
aktivita beta prekročí odvodenú zásahovú 
úroveň 

h) objemové aktivity ďalších rádionuklidov 
emitujúcich žiarenie beta, ak celková 
objemová aktivita beta po odpočítaní 
príspevku 40K prekročí odvodenú zásahovú 
úroveň 

 
Odvodené zásahové úrovne 

Príloha č. 6 vyhlášky MZ SR č. 12/2001 
Druh dodávanej vody Celková 

objemová 
aktivita alfa (Bq.l-

1) 

Celková 
objemová 

aktivita beta 
(Bq.l-1) 

Objemová 
aktivita 222Rn 

(Bq.l-1) 

Dojčenecká voda 0,1 0,2 20 
Prírodná minerálna stolová 
voda a ostatná stolová voda 1,0 2,0 20 

Ostatná balená pitná voda a 
voda dodávaná do 
verejných vodovodov 

0,2 0,5 50* 

Voda na individuálne 
zásobovanie 1,0 2,0 200 

*) nevzťahuje sa na balenú pitnú vodu 
Najvyššie prípustné hodnoty obsahu rádionuklidov v dodávanej vode 

Príloha č. 6 vyhlášky MZ SR č. 12/2001 
Rádionukl

id 
Objemová 

aktivita 
v dojčeneck

ej vode 
(Bq.l-1) 

Objemová aktivita v 
prírodnej minerálnej 

stolovej vode a ostatnej 
stolovej vode 

 (Bq.l-1) 

Objemová aktivita v ostatnej 
balenej pitnej vode a vode 
dodávanej do verejných 

vodovodov 
 (Bq.l-1) 

210 Pb 0,1 0,8 0,3 
210Po 0,1 0,5 0,2 
222 Rn - - 200* 
233 Ra 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 



 39

227Ac 0,1 0,6 0,2 
228Th 0,2 7,7 2,4 
230Th 0,2 3,1 1,0 
232Th 0,2 2,7 0,9 
231Pa 0,1 0,9 0,3 
234U 1,8 12,1 3,9 
235U 1,9 12,6 4,1 
238U 2,0 13,2 4,3 

*) nevzťahuje sa na balenú pitnú vodu 

 
V prípade, že je prekročená odvodená zásahová úroveň, možno používať stavebné 

výrobky len na výstavbu nebytových budov určených na pobyt osôb dlhší ako 1000 h počas 

kalendárneho roka a výstavbu bytových budov, distribúciu balenej pitnej vody a využívanie vodných 

zdrojov na zásobovanie vodou je možné uskutočňovať len na základe súhlasu príslušného orgánu na 

ochranu zdravia.  
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http://enviroportal.sk/images/dpsir/0005/575/zasah_urovne.doc  

Odvodené zásahové úrovne 

Príloha č. 12 vyhlášky MZ SR č. 12/2001 
Zásahové úrovne a odvodené zásahové úrovne na neodkladné a následné protiradiačné opatrenia 

 

Tabuľka č. 1: Zásahové úrovne na vykonanie zásahu 

Orgán, tkanivo Efektívna alebo ekvivalentná dávka * (Gy) 
Celé telo 1** 
Pľúca 6 
Koža 3 
Štítna žľaza 5 
Očná šošovka 2 
Gonády 1 
*  Hodnota, o ktorej sa predpokladá, že bude prijatá v priebehu menej ako dvoch dní 

**Pri predpokladaných dávkach väčších ako 0,1Gy sa pri odôvodňovaní a optimalizácii zásahu zohľadňuje 

možnosť bezprostredného poškodenia plodu 

 

Tabuľka č. 2: Zásahové úrovne na neodkladné a následné protiradiačné opatrenia 

Neodkladné protiradiačné opatrenia a zásahové úrovne pre ich nariadenie 
Opatrenie Zásahová úroveň *, ** Poznámka 

Ukrytie v ochranných stavbách CO 10 mSv Odvrátená efektívna dávka za 
48 hod. 

Jódová profylaxia pre všetky skupiny 
obyvateľstva 100 mSv Odvrátený úväzok ekvivalentnej 

dávky v štítnej žľaze 
Evakuácia pre všetky skupiny 
obyvateľstva 50 mSv Odvrátená efektívna dávka za 7 

dní 
Následné protiradiačné opatrenia a zásahové úrovne pre ich nariadenie 

Presídlenie Zásahová úroveň* Poznámka 

Prvý mesiac 30 mSv Odvrátená efektívna dávka za 
prvých 30 dní po havárii * 

Následný mesiac 10 mSv 
Odvrátená efektívna dávka za 
každých 30 dní po prvom 
mesiaci * 

Celý život 1 000 mSv Odvrátená efektívna dávka za 
celý život * 

*  Zásahová úroveň je vyjadrená ako priemerná odvrátená dávka v skupine obyvateľov (nie ako najvyššia 

hodnota pre jednotlivca v tejto skupine). Pre najviac ožiarených jednotlivcov sa ich ožiarenie udržiava pod 

hodnotou prahu pre akútne formy poškodenia zdravia ionizujúcim žiarením. 

** Odvrátená dávka je časť efektívnej dávky alebo ekvivalentnej dávky, ktorú osoby nedostanú, ak budú 

realizované opatrenia 
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Tabuľka č. 3: Odvodené zásahové úrovne pre príkon dávky z mraku 

Podklad 
Odvodená 
zásahová 

úroveň - číslo 

Hodnota 
odvodenej 

zásahovej úrovne 
Ochranné opatrenia 

1 1 mSv.h-1  * 

Evakuovať alebo poskytnúť 
dostatočný úkryt (**). Evakuáciu 
uskutočniť až po inštruovaní osôb o 
priebehu evakuácie a jej spôsobe. 
Do evakuácie osoby zostanú 
v budovách. 

Príkon dávky z mraku 

2 0,1 mSv.h-1   Vykonať profylaxiu štítnej žľazy 
*   Ak nie sú žiadne príznaky poškodenia aktívnej zóny, hodnota odvodenej zásahovej úrovne je 101 mSv.h-1  

**  Za dostatočný úkryt sa považujú zariadenia CO, v ktorých sa ukrytie plánuje na 24-48 hod. Ich účinnosť sa 

preukazuje monitorovaním. 

 
Tabuľka č. 4: Odvodené zásahové úrovne pre príkon dávky po prechode mraku a pre 
rádioaktívnu kontamináciu potravín 

Podklad 
Odvodená 
zásahová 
úroveň - 
číslo 

Hodnota odvodenej zásahovej 
úrovne Ochranné opatrenia 

3 1 mSv.h-1   

Evakuovať alebo poskytnúť 
dostatočný úkryt (a). Evakuáciu 
uskutočniť až po inštruovaní 
osôb o priebehu evakuácie a 
jej spôsobe. Do evakuácie 
osoby zostanú v budovách. 

4 0,2 mSv.h-1 (b) Presídlenie na 30 dní 

Príkon dávky od 
rádioaktívne 
kontaminovaného 
zemského povrchu 

5 0,001 mSv.h-1  (c) 

Zákaz spotreby potenciálne 
rádioaktívne kontaminovaných 
potravín a mlieka v okolí, kým 
nebudú vyhodnotené vzorky 

Rádioaktívna 
kontaminácia 
pastvy alebo 
povrchov potravín 

 Základné 
potraviny Mlieko a voda  

I131  (f) 6 10 kBq.m-2 (d,e) 2 kBq.m-2 (d,e)  
Cs137  (f) 7 2 kBq.m-2 (d,e) 10 kBq.m-2 (d,e)  
Rádioaktívna 
kontaminácia 
potravy, mlieka a 
vody 

 Základné 
potraviny Mlieko a voda Zákaz konzumovania 

I131  (f) 8 1 kBq.kg-1 (d,e) 0,1 kBq.kg-1 (d,e)  
Cs137  (f) 9 0,2 kBq.kg-1 (d,e) 0,2 kBq.kg-1 (d,e)  
(a) Za dostatočný úkryt sa považujú zariadenia CO, v ktorých sa ukrytie plánuje na 24-48 hod. Ich účinnosť sa 

preukazuje monitorovaním. 

(b) Hodnota odvodenej zásahovej úrovne pre 2. až 7. deň po havárii. 

(c) Hodnota odvodenej zásahovej úrovne pre určenie oblastí s dávkovými príkonmi jasne nad rádioaktívnym 

pozadím. 

(d) Hodnota odvodenej zásahovej úrovne sa nevzťahuje na balené potraviny a potraviny, ktoré sa pred 

spotrebovaním upravujú (napr. umývaním, ošúpaním). 

(e)  Hodnota odvodenej zásahovej úrovne pre kozie mlieko a ovčie mlieko sa delí desiatimi. 

(f)   Odvodené zásahové úrovne pre I131 a Cs137 sú určené a porovnávané samostatne. 
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Tabuľka č. 5: Zásahové úrovne pre odvodené zásahové úrovne 
1. Hmotnostná aktivita rádionuklidov v potravinách 

Rádionuklid Zelenina, ovocie, obilniny Mlieko, mliečne výrobky, mäso 
 Osoby nad 10 rokov veku (kBq.kg-1) 
Sr89, Ru106, I134, Cs134, Cs137 1,0 3,0 
Sr90, 0,1 0,3 
Pu238, Pu239, Am241, 0,01 0,03 
 Deti do 10 rokov veku (kBq.kg-1) 
Sr89, Cs134, Cs137 1,0 1,0 
Sr90, Ru106, I131, 0,1 0,1 
Pu238, Pu239, Am241, 0,001 0,001 
 

2. Plošná aktivita rádionuklidov v pastve a hmotnostná aktivita rádionuklidov v krmive (a, b, c) 

Rádionuklid I131 Cs134 Cs137 Sr90 
50 (d) 750 (d) 1 000 (d) 200 (d) Pastva 

(kBq.m-2) 650 (e) 1 500 (e) 2 000 e) 750 (e) 
20 (d) 300 (d) 500 (d) 100 (d) Krmivo 

(kBq.m-2) 250 (e) 600 (e) 700 (e) 300 (e) 
(a) Hodnoty plošnej aktivity rádionuklidov v pastve a hmotnostnej aktivity rádionuklidov v krmive sú stanovené tak, 

aby pri konzumovaní čerstvého kravského mlieka ekvivalentná dávka v štítnej žľaze nebola väčšia ako 150 

mSv a efektívna dávka v celom tele nebola väčšia ako 50 mSv. 

(b)  Pre konzumovanie kozieho mlieka a ovčieho mlieka sa stanovené hodnoty delia desiatimi. 

(c) Pre kŕmenie zvierat na účely chovu bez využívania mlieka sa stanovené hodnoty násobia desiatimi. 

(d) Pre mlieko určené pre deti mladšie ako 10 rokov veku. 

(e) Pre mlieko určené pre deti staršie ako 10 rokov veku a pre dospelé osoby. 

 

3. Plošná aktivita  na zemskom povrchu pre trvalé presídlenie 

Rádionuklid Plošná aktivita (kBq.m-3) 
Cs137 10 000 
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http://enviroportal.sk/images/dpsir/0005/575/meranie_prir_rad_staveb.doc  

Meranie hmotnostných aktivít prírodných rádionuklidov v stavebných 
výrobkoch 

Príloha č. 5 vyhlášky MZ SR č. 12/2001 
Stavebný výrobok Frekvencia meraní Rozsah meraní 

Prísady a prímesy do betónu 
Betón triedy C 12/ 15 (B15) a vyšších tried *)
Striekaný betón *) 
Prefabrikované stavebné dielce z betónu, zo 
železobetónu, z predpätého betónu, zo 
sklobetónu a z pórobetónu *) 
Pálené murovacie materiály 
Nepálené murovacie materiály 
Stenové dielce a bloky *) 
Obkladové betónové a železobetónové 
dosky *) 

Raz za šesť 
týždňov 

Cementy a iné spojivá 
Kamenivo do betónových, živničných a 
maltových zmesí 
Stavebné vápno 
Betónové, terazzové a granitové dlaždice a 
dlaždice z vibrolisovaného betónu 
Tehlové a iné pálené dlaždice a obkladačky 
Prírodný kameň na murovanie 
Sadrové tvarovky 
Priemyselne vyrábaná malta z maltárne 
Skladané strechové krytiny (keramické a 
betónové škridle) 
Keramické obkladové prvky 
Výrobky z prírodného kameňa (obklady, 
dlažba, schodiskové prvky, obrubníky a iné) 
Vláknocementové dosky 
Sadrokartónové a sadrové dosky 

Raz za rok 

Meranie 
hmotnostnej 

aktivity 226Ra, 40K 
a 232Th 

 
*)  Meranie sa nevykonáva, ak nie je možné preukázať vlastnosti vstupných surovín 

 
Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sú stavebníkom stavieb 

uvedených sú povinné: 

 pred výstavbou stavieb zabezpečiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity 
radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného 

pozemku, viesť evidenciu výsledkov merania a uchovávať ju najmenej päť rokov 

od skončenia výstavby 
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 údaje z tejto evidencie oznamovať príslušnému štátnemu zdravotnému ústavu, 

 pred odovzdaním stavieb do užívania vykonať opatrenia proti prenikaniu radónu z 

podložia stavby pri prekročení odvodenej zásahovej úrovne ustanovenej 

vyhláškou MZ SR č. 12/2001. 

 
Postup stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových 
pôd stavebného pozemku  Príloha č. 7 vyhlášky MZ SR č. 12/2001 

 

Objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu sa stanovuje zo súboru meraní najmenej 15 vzoriek 

odobratých z rôznych miest z hĺbky 0,8m. Pri hodnotení plochy väčšej ako 800m2 sa odboery vzoriek 

vykonávajú v základnej sieti 10 x 10 m na budúcej zastavenej ploche a v najbližšom okolí. V prípade 

zistenej vyššej objemovej aktivity radónu v jednotlivých častiach základnej siete sa odbery vzoriek 

vykonávajú v sieti 5 x 5 m. Objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu sa vypočíta ako tretí kvartil 

[0,75-kvantil*] súboru nameraných hodnôt s vylúčením hodnôt menších ako 1 kBq.m-3. 

Priepustnosť základových pôd stavebného pozemku sa stanovuje na základe opisu in situ 

zdokumentovaním vertikálneho profilu a podielu jemných častíc** v zeminách a rozložených horninách 

podľa tabuľky alebo priamym meraním plynopriepustnosti***. Na hodnotenie radónového rizika sa 

použije zistená maximálna priepustnosť vo vertikálnom profile do hĺbky základovej ryhy objektu 

s vylúčením vrchného pôdneho horizontu a s vyhodnotením horizontálnej variability hodnôt 

priepustnosti na skúmanom stavebnom pozemku. Ak sa na hodnotenej ploche vyskytujú iba spevnené 

skalné horniny, stupeň radónového rizika sa stanoví individuálnym postupom pomocou vedľajších 

veličín a parametrov. 

Stavebný pozemok pre jednotlivé stavby s pobytovými priestormi sa charakterizuje jednou výslednou 

hodnotou objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a jednou kategóriou priepustnosti základových 

pôd. Pri stanovovaní objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd 

stavebného pozemku pre súbor stavieb s pobytovými priestormi sa berie do úvahy ich plošné 

rozdelenie na danej lokalite. 

 

Priepustnosť základových pôd stavebného pozemku podľa jemných častíc f 

Priepustnosť Podiel jemných častíc Trieda podľa STN** 
slabá f > 65% F5, F6, F7, F8 

stredná 15% < f < 65% F1, F2, F3, F4, S4, S5, G4, G5 
dobrá f < 15% S1, S2, S3, G1, G2, G3 

*   STN 01 0104 Teória pravdepodobnosti a aplikovaná štatistika. Termíny, definície a označenia 

** STN 73 1001 Zakladanie stavieb. Základová pôda pod plošnými základmi. 

***STN 73 6532 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie hydrogeológie. 

 

Na zabezpečenie ochrany zamestnancov pred pôsobením prírodného 
ionizujúceho žiarenia je zamestnávateľ na pracoviskách s výskytom prírodného 

ionizujúceho žiarenia povinný pri prekročení zásahovej úrovne, alebo odvodenej 
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zásahovej úrovne ustanovených vo vyhláške MZ SR č. 12/2001 vykonať opatrenia na 

obmedzenie ožiarenia zamestnancov. Tie pracoviská s výskytom prírodného 

ionizujúceho žiarenia, na ktorých je prekročená zásahová úroveň, alebo odvodená 

zásahová úroveň aj po vykonaní príslušných opatrení, sa považujú za pracoviská 
so zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením, na ktorých je 

zamestnávateľ povinný  
 vypracovať monitorovací plán, zabezpečiť jeho plnenie a výsledky monitorovania oznamovať 

príslušnému štátnemu zdravotnému ústavu,  

 dodržiavať limity ožiarenia, zásady hodnotenia ožiarenia a požiadavky na hodnotenie ožiarenia 

zamestnancov ustanovené vo vyhláške MZ SR č. 12/2001, viesť záznamy o úrovni ožiarenia 

zamestnancov,  

 určiť zodpovednú osobu za dodržiavanie radiačnej ochrany. 

Zákon NR SR č. 272/1994 Zb. veľmi prísne reguluje povinnosti, ktoré musia byť splnené 

na uvedenie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia do prevádzky/prípadne na jeho zrušenie. 

Podľa tried zdrojov žiarenia sa vyššie uvedené činnosti vyžaduje vždy buď povolenie ministerstva 

zdravotníctva, prípadne štátneho krajského hygienika. Tieto súhlasy sa vyžadujú aj v prípade výstavby 

a uskutočňovania stavebných a technologických zmien počas výstavby jadrového zariadenia, jeho 

uvádzania do prevádzky, jeho samotnej prevádzky, vyraďovanie z prevádzky a na stavebné a 

technologické zmeny realizované počas uvádzania do prevádzky, prevádzky jadrového zariadenia a 

počas jeho vyraďovania z prevádzky. Súhlad MZ SR je potrebný taktiež na vykonávanie údržby a 

opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 2 až 6! 

So zdrojmi ionizujúceho žiarenia môžu pracovať a s inštitucionálnymi rádioaktívnymi 

odpadmi môžu nakladať len odborne a zdravotne spôsobilé osoby, ktoré dosiahli 18 rokov veku (s 

výnimkou osôb vo veku od 16 rokov do 18 rokov, ktoré môžu s nimi pracovať a nakladať s 

inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi len z dôvodu prípravy na povolanie, ak majú zabezpečené 

odborné vedenie a dozor).  

Pracovať so zdrojmi ionizujúceho žiarenia možno len na pracoviskách so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia, ktoré spĺňajú požiadavky na bezpečnú prevádzku pracovísk. 

Na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sa musí povrchová 

rádioaktívna kontaminácia trvalo udržiavať na čo najnižšej úrovni, pričom jej úroveň 

nesmie prekročiť najvyššie prípustné hodnoty, ustanovené vo vyhláške MZ SR č. 

12/2001 Z.z..  

Na takomto pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia musí byť 

vymedzené kontrolované pásmo, ak existuje predpoklad, že počas bežnej 

prevádzky, alebo za predvídateľných odchýlok od bežnej prevádzky, ožiarenie 

prekročí tri desatiny limitov ožiarenia ustanovených pre pracovníkov so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia vyhláškou MZ SR č. 12/2001. Kontrolované pásmo musí byť 
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zreteľne a viditeľne označené varovným symbolom a zabezpečené pred vstupom 
neoprávnených osôb.  

V kontrolovanom pásme môžu pracovať len vymedzené skupiny osôb 

vybavených osobnými dozimetrami, zaradených do kategórie A, pričom držiteľ 

povolenia je povinný zabezpečiť pravidelné vyhodnocovanie osobných dozimetrov; a 

ak je podozrenie vzniku radiačnej nehody, radiačnej havárie, alebo pri ich vzniku je 

povinný zabezpečiť ich bezodkladné vyhodnotenie. 

Na prechodných pracoviskách možno pracovať so zdrojmi ionizujúceho 

žiarenia, len ak sa s nimi vykonávajú krátkodobé práce, ktoré sú vopred časovo 

obmedzené. Termín začatia prác a predpokladaný čas výkonu prác na prechodnom 

pracovisku je držiteľ povolenia povinný písomne oznámiť príslušnému štátnemu 

zdravotnému ústavu najmenej jeden deň vopred, skončenie prác bezodkladne po ich 

skončení. Pracovná skupina na prechodnom pracovisku musí byť najmenej 

dvojčlenná.  
Na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sa musí preukázať zdravotná spôsobilosť 

osôb, a to na základe výsledkov lekárskych preventívnych prehliadok. V prípade podozrenia, že 

pracovník so zdrojmi ionizujúceho žiarenia prijal jednorazovú efektívnu dávku ožiarenia väčšiu ako 

100 mSv, a pri podozrení na ochorenie alebo poškodenie zdravia, ktoré môže viesť k zmene jeho 

zdravotnej spôsobilosti na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, orgán na ochranu zdravia môže 

nariadiť vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky.  

Pracovníci, ktorí riadia práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, musia spĺňať 

kvalifikačné predpoklady a požiadavky na odbornú prax v rozsahu ustanovenom v zákone NR SR 

č. 272/1994 Z.z. a musia mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa druhu vykonávanej činnosti. 

Odborný zástupca a pracovníci uvedení v citovanom zákone sú povinní absolvovať základnú odbornú 
prípravu a každých päť rokov musia absolvovať periodickú odbornú prípravu podľa druhu 

vykonávanej činnosti na udržanie odbornej spôsobilosti. Odborné vedomosti ostatných pracovníkov so 

zdrojmi ionizujúceho žiarenia overuje odborný zástupca skúškou pred zaradením na pracovisko so 

zdrojmi ionizujúceho žiarenia a ďalej najmenej raz za rok; pričom o vykonaných skúškach vedú 

záznamy. 

Držitelia povolení na činnosti vedúce k ožiareniu sú povinní v prípade radiačnej nehody 

a radiačnej havárie: 

 zabezpečiť, aby do miesta radiačnej nehody a radiačnej havárie mali prístup len 

osoby vykonávajúce záchranné, lokalizačné a likvidačné práce, ďalej osoby 

vykonávajúce štátny zdravotný dozor a inšpektori jadrovej bezpečnosti 
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  poučiť (okrem osôb vykonávajúcich štátny zdravotný dozor a inšpektorov jadrovej 

bezpečnost) o spôsoboch radiačnej ochrany v mieste radiačnej nehody a 

radiačnej havárie a o možných rizikách ožiarenia 

 spomínaným osobám sa musia poskytnúť špeciálne prostriedky individuálnej 

ochrany a vybaviť ich osobnými dozimetrami 

 ihneď vykonať zásah 

 neodkladne oznámiť radiačnú nehodu a radiačnú haváriu príslušnému orgánu 

štátneho zdravotného dozoru a ďalším dotknutým orgánom uvedeným v 

havarijnom pláne pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

 zistiť a vyhodnotiť rozsah, príčiny a možné následky radiačnej nehody a radiačnej 

havárie 

 informovať orgány uvedené  vyššie najmä o spôsobe vykonania zásahu, o 

výsledkoch monitorovania, o skutočnom a očakávanom vývoji radiačnej nehody a 

radiačnej havárie a o skutočnom a očakávanom ožiarení osôb 

 zabezpečiť likvidáciu následkov radiačnej nehody 

 vypracovať písomnú správu o radiačnej nehode a predložiť ju orgánu na ochranu 

zdravia, ktorý povolenie vydal, najneskôr do šiestich týždňov od jej vzniku. 
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http://enviroportal.sk/dpsir/doc/Radio2-zak.doc  

ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 272/1994 Z.z. z 24. augusta 
1994 o ochrane zdravia ľudí 

(iba vyber) 

272/1994 Z.z. 
ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

z 24. augusta 1994 o ochrane zdravia ľudí 
(so zmenami: 222/1996 Z.z., 290/1996 Z.z., 95/2000 Z.z., 470/2000 Z.z., 514/2001 

Z.z., 553/2001 Z.z.) 

 

Štruktúra časti zákona dotýkajúcej sa radiačnej ochrany: 

 
PIATA ČASŤ:  RADIAČNÁ OCHRANA  
 
§ 17a Základné princípy radiačnej ochrany  
§ 17b  Kritériá na zaradenie zdrojov ionizujúceho žiarenia do tried 
§ 17c  Ožiarenie osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
§17d   Ožiarenie obyvateľstva prírodným ionizujúcim žiarením 
§17e   Ožiarenie zamestnancov prírodným ionizujúcim žiarením 
§17f  Podmienky na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska 

radiačnej ochrany 
§ 17g 
§ 17h Podmienky na vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu a 

činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany 
§ 17i  Žiadosť o vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti 

dôležité z hľadiska radiačnej ochrany 
§ 17i  Žiadosť o vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti 

dôležité z hľadiska radiačnej ochrany 
§ 17j Vydávanie povolení na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z 

hľadiska radiačnej ochrany, ich zmeny, zrušenie a strata platnosti 
§ 17k 
§ 17l 
§ 17m 
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§17n Základné požiadavky na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a na 
nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi 

§17o  Zdravotná spôsobilosť na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 
§17p  Odborná spôsobilosť na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 
§17r   Nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi 
§17s  Uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia 
§17t   Nakladanie s rádioaktívnymi zvyškami 
§17u  Zabezpečovanie kvality radiačnej ochrany 
§17v Povinnosti držiteľov povolení na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti 

dôležité z hľadiska radiačnej ochrany 
§17x Povinnosti držiteľov povolení na činnosti vedúce k ožiareniu v prípade 

radiačnej nehody a radiačnej havárie 
§17y Splnomocňovacie ustanovenia 
 

PIATA ČASŤ 

RADIAČNÁ OCHRANA  
 

§ 17a  
Základné princípy radiačnej ochrany  

(1) Činnosť vedúca k ožiareniu je akákoľvek ľudská činnosť, ktorá môže zvýšiť ožiarenie osôb z 

existujúcich zdrojov ionizujúceho žiarenia okrem procesu ožiarenia v prípade radiačnej nehody 

alebo radiačnej havárie; musí byť odôvodnená a riziko ožiarenia musí byť vyvážené 

predpokladaným prínosom pre osobu alebo pre spoločnosť.  

(2) Každý, kto vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu, je povinný zabezpečiť, aby 

počet ožiarených osôb, úroveň a pravdepodobnosť ich ožiarenia boli trvalo 

udržiavané tak nízko, ako je možné racionálne dosiahnuť pri zvážení 

ekonomických a spoločenských hľadísk. Technické a organizačné požiadavky, 

smerné hodnoty a postupy na preukazovanie racionálne dosiahnuteľnej úrovne 

radiačnej ochrany ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 

17y písm. b).  
(3) Každý, kto vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu, je povinný obmedzovať ožiarenie tak, aby 

ožiarenie osôb zo všetkých vykonávaných činností neprekročilo limity ožiarenia ustanovené 

všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 17y písm. c), ak ďalej nie je 

ustanovené inak.  

(4) Limity ožiarenia podľa odseku 3 sa nevzťahujú na ožiarenie:  
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a)  osôb, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť,6a)  

b) osôb prírodným ionizujúcim žiarením okrem ožiarenia na pracoviskách so 

zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením (§ 17e ods.2),  

c) pracovníkov kategórie A, ak vykonávajú vopred plánované mimoriadne, 

jednorazové alebo krátkodobé práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia (ďalej len 

"výnimočné ožiarenie").  
(5) Výnimočné ožiarenie môže podstúpiť len pracovník kategórie A dobrovoľne a po predchádzajúcom 

preukázateľnom poučení o rizikách spojených s výnimočným ožiarením. Výnimočné ožiarenie 

nesmie prekročiť hodnoty ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 

17y písm. c). Dávky ožiarenia pri výnimočnom ožiarení sa zaznamenávajú v zdravotnej 

dokumentácii pracovníka kategórie A. Také dávky nie sú dôvodom na vyradenie pracovníka 

kategórie A z práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Výnimočné ožiarenie nie je prípustné u 

tehotných a dojčiacich žien.  

(6) Zásah môže byť vykonaný len vtedy, ak poškodenie na zdraví spôsobené 

ionizujúcim žiarením odôvodňuje riziko a náklady spojené s jeho vykonaním. 

Spôsob, rozsah a trvanie zásahu musia byť optimalizované tak, aby jeho prínos 

pre ochranu zdravia pri zohľadnení všetkých škôd, ktoré v dôsledku zásahu môžu 

vzniknúť, a nákladov spojených s jeho vykonaním bol čo najväčší.  
(7) Ožiarenie osôb podieľajúcich sa na záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach 6b) pri 

radiačnej havárii okrem prípadov záchrany ľudských životov a zabránenia rozvoja radiačnej havárie 

s možnými závažnými spoločenskými a hospodárskymi dôsledkami nesmie prekročiť limit 

ožiarenia, ktorý pre tieto osoby ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 17y 

písm. c). Osoby podieľajúce sa na záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach6b) musia 

byť o rizikách spojených so zásahom preukázateľne oboznámené.  

 

§ 17b 
Kritériá na zaradenie zdrojov ionizujúceho žiarenia do tried 

 
Zaradenie zdrojov ionizujúceho žiarenia do tried 1 až 6 podľa závažnosti možného 

ohrozenia zdravia ľudí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá 

ministerstvo zdravotníctva podľa § 17y písm. e). Kritériá na zaradenie zdrojov 

ionizujúceho žiarenia do tried 1 až 6:  

a) príkon dávkového ekvivalentu, energia a druh ionizujúceho žiarenia,  

b) technická úprava a spôsob konštrukcie zdroja ionizujúceho žiarenia,  

c) druh činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a s tým súvisiaca miera možného 

ohrozenia zdravia ľudí,  
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d) možné riziko vyplývajúce z predvídateľných porúch a odchýlok od bežnej 

prevádzky,  
e) aktivita a hmotnostná aktivita, ak ide o rádioaktívny žiarič.  

 

§ 17c 
Ožiarenie osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

(1) Ožiarenie osôb, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť, 6a) sa môže 

vykonávať len na základe indikácie ošetrujúceho lekára.  
(2) Pri rádiodiagnostických vyšetreniach, vyšetreniach metódami nukleárnej medicíny a pri 

rádioterapeutických výkonoch sa musia vyšetrovacie a liečebné metódy zvoliť tak, aby pri: 

a) rádiodiagnostických vyšetreniach dávky ožiarenia v tkanivách vo vyšetrovanej časti tela a dávky 

ožiarenia v tkanivách a orgánoch, ktoré nie sú vyšetrované, boli čo najnižšie, pričom zníženie 

týchto dávok nesmie obmedzovať úroveň rádiodiagnostických informácií,  

b) vyšetreniach metódami nukleárnej medicíny bolo aplikované len nevyhnutne potrebné množstvo 

rádioaktívnej látky požadovanej čistoty a aktivity, ktorá zaručuje dostatočnú diagnostickú 

informáciu pri čo najnižšej radiačnej záťaži pacienta,  

c) rádioterapeutických výkonoch a pri terapeutickej aplikácii rádionuklidov sa 

ožiarenie liečenej časti tela vykonávalo v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie 

požadovaného terapeutického účinku a ožiarenie tkanív ostatných častí tela 

bolo také nízke, ako možno racionálne dosiahnuť bez obmedzenia liečby.  

(3) Rádiodiagnostické vyšetrenia u tehotných žien, vyšetrenia metódami nukleárnej 

medicíny a terapeutické aplikácie rádionuklidov u tehotných žien a dojčiacich žien 

možno vykonávať len v neodkladných prípadoch; u tehotných žien aj z dôvodov 

pôrodníckej indikácie. Pri vyšetreniach a pri terapeutickej aplikácii rádionuklidov sa 

zvolí technika zameraná na ochranu plodu a dojčaťa.  
(4) Ožiarenie osôb, ktoré sa dobrovoľne, mimo rámca svojich pracovných povinností vyplývajúcich z 

výkonu povolania alebo z pracovného pomeru starajú o pacientov vystavených ožiareniu pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti,6a) ktoré týchto pacientov navštevujú alebo ktoré žijú v 

spoločnej domácnosti s pacientmi, ktorí boli po aplikácii rádionuklidov prepustení zo 

zdravotníckeho zariadenia, nesmie prekročiť limity ožiarenia ustanovené všeobecne záväzným 

právnym predpisom vydaným podľa § 17y písm. c). Údaje o dávkach ožiarenia sa zaznamenávajú 

v zdravotnej dokumentácii pacienta.  

 

§ 17d 
Ožiarenie obyvateľstva prírodným ionizujúcim žiarením 



 52

(1) Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré vyrábajú a dovážajú stavebné 

výrobky,6c) vyrábajú a dovážajú balenú pitnú vodu a využívajú vodné zdroje na zásobovanie 

vodou, sú povinné: 

a) zabezpečiť systematické meranie a hodnotenie obsahu prírodných 

rádionuklidov v stavebných výrobkoch 6c) a v dodávanej vode, viesť evidenciu 

výsledkov merania a uchovávať ju najmenej päť rokov od skončenia výroby 

alebo od uskutočnenia dovozu, 

b) údaje z evidencie podľa písmena a) oznamovať príslušnému štátnemu 

zdravotnému ústavu (§25),  

c) vykonať opatrenia na zníženie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných 

výrobkoch 6c) a v dodávanej vode pri prekročení odvodených zásahových 

úrovní ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa 

§ 17y písm. f).  

(2) Ak je odvodená zásahová úroveň prekročená, možno používať stavebné 

výrobky6c) na výstavbu nebytových budov určených na pobyt osôb dlhší ako 1000 

h počas kalendárneho roka a na výstavbu bytových budov, distribuovať balenú 

pitnú vodu a využívať vodné zdroje na zásobovanie vodou len na základe súhlasu 

orgánu na ochranu zdravia.  

(3) Stavebný výrobok 6c) sa nesmie použiť na výstavbu stavieb, ak je ekvivalentná 

aktivita rádia v stavebnom výrobku 6c) väčšia, ako ustanovuje všeobecne záväzný 

právny predpis vydaný podľa § 17y písm. h). 
(4) Objemové aktivity vybraných prírodných rádionuklidov v dodávanej vode nesmú prekročiť hodnoty, 

ktoré ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 17y písm. h). Ak voda 

obsahuje viac rádionuklidov, nesmie byť súčet podielov objemových aktivít jednotlivých 

rádionuklidov a hodnôt, ktoré ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 17y 

písm. h), väčší ako jeden.  

(5) Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sú 

stavebníkom6ab) stavieb uvedených v odseku 2, sú povinné: 

a) pred výstavbou stavieb zabezpečiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity 

radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného 

pozemku, viesť evidenciu výsledkov merania a uchovávať ju najmenej päť 

rokov od skončenia výstavby,  

b) údaje z evidencie podľa písmena a) oznamovať príslušnému štátnemu 

zdravotnému ústavu (§25),  
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c) pred odovzdaním stavieb do užívania vykonať opatrenia proti prenikaniu radónu z podložia 

stavby pri prekročení odvodenej zásahovej úrovne ustanovenej všeobecne záväzným právnym 

predpisom vydaným podľa § 17y písm. f).  

 

§ 17e 
Ožiarenie zamestnancov prírodným ionizujúcim žiarením 

 
(1) Na pracoviskách s výskytom prírodného ionizujúceho žiarenia je zamestnávateľ povinný pri 

prekročení zásahovej úrovne alebo odvodenej zásahovej úrovne, ktoré ustanovuje všeobecne 

záväzný právny predpis vydaný podľa § 17y písm. j), vykonať opatrenia na obmedzenie ožiarenia 

zamestnancov.  

(2) Pracoviská s výskytom prírodného ionizujúceho žiarenia, na ktorých je 

prekročená zásahová úroveň alebo odvodená zásahová úroveň aj po vykonaní 

opatrení podľa odseku 1, sa považujú za pracoviská so zvýšeným ožiarením 

prírodným ionizujúcim žiarením. 

(3) Na pracoviskách uvedených v odseku 2 je zamestnávateľ povinný: 
a) vypracovať monitorovací plán, zabezpečiť jeho plnenie a výsledky monitorovania oznamovať 

príslušnému štátnemu zdravotnému ústavu (§ 25),  

b) dodržiavať limity ožiarenia, zásady hodnotenia ožiarenia a požiadavky na 

hodnotenie ožiarenia zamestnancov ustanovené všeobecne záväzným 

právnym predpisom vydaným podľa § 17y písm. c) a k),  

c) viesť záznamy o úrovni ožiarenia zamestnancov,  

d) určiť zodpovednú osobu za dodržiavanie radiačnej ochrany v rozsahu 

uvedenom v písmenách a) až c).  

 

§ 17f 
Podmienky na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska 

radiačnej ochrany 

 
(1) Na činnosti vedúce k ožiareniu uvedené v odsekoch 2 a 4 a činnosti dôležité z hľadiska radiačnej 

ochrany uvedené v odseku 3 sa vyžaduje povolenie orgánu na ochranu zdravia, ak ďalej nie je 

ustanovené inak.  

(2) Povolenie ministerstva zdravotníctva je potrebné na: 

a) uvedenie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6 do prevádzky,  

b) zrušenie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6,  
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c) stavebné a technologické zmeny pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6, ktoré sú 

významné z hľadiska radiačnej ochrany, 

d) používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6,  

e) odber zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6, ktoré sú rádioaktívnymi žiaričmi,  

f) prepravu zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6, ktoré sú rádioaktívnymi žiaričmi rádioaktívnych 

látok, rádioaktívne kontaminovaných materiálov, predmetov a zariadení z pracovísk so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia triedy 6, 

g) výrobu zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 1 až 6,  

h) dovoz, vývoz, distribúciu, predaj a prenájom zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 2 až 6 okrem 

zdrojov ionizujúceho žiarenia označených značkou zhody,6d)  

i) vykonávanie údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 2 až 6,  

j) vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 2 až 6,  

k) vykonávanie skúšok tesnosti zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 2 až 6, ktoré sú uzavretými 

žiaričmi,  

l) vydávanie sprievodných listov pre zdroje ionizujúceho žiarenia triedy 2 až 6, ktoré sú otvorenými 

žiaričmi, a osvedčení pre zdroje ionizujúceho žiarenia triedy 2 až 6, ktoré sú uzavretými 

žiaričmi,  

m) uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia2) z pracoviska so zdrojmi ionizujúceho 

žiarenia triedy 6,  

n) nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi6e) vznikajúcimi na pracovisku so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia triedy 6,  

o) nakladanie s rádioaktívnymi zvyškami,  

p) nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi,6e) ktorých pôvodca nie je známy,  

r) používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na overovanie nových medicínskych poznatkov na 

človeku,6a)  

s) používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na sterilizáciu predmetov,  

t) používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín,  

u) terapeutickú aplikáciu rádionuklidov formou ambulantnej zdravotnej starostlivosti.6a)  

(3) Povolenie ministerstva zdravotníctva je ďalej potrebné na: 

a) vykonávanie monitorovania pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6,  

b) vykonávanie služieb osobnej dozimetrie,  

c) meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových 

pôd stavebného pozemku a objemovej aktivity radónu v ovzduší stavieb,  

d) meranie a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch6c) a vo vode,  

e) odbornú prípravu na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu,  

f) odbornú prípravu na vykonávanie činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany.  

(4) Povolenie štátneho krajského hygienika je potrebné na: 

a) uvedenie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5 do prevádzky,  

b) zrušenie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5,  
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c) stavebné a technologické zmeny pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5, ktoré 

sú významné z hľadiska radiačnej ochrany,  

d) používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5 okrem používania zdrojov ionizujúceho 

žiarenia na účely uvedené v odseku 2 písm. r) až t),  

e) odber zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5, ktoré sú rádioaktívnymi žiaričmi,  

f) prepravu zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5, ktoré sú rádioaktívnymi žiaričmi 

rádioaktívnych látok, rádioaktívne kontaminovaných materiálov, predmetov a zariadení z 

pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5,  

g) uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia2) z pracoviska so zdrojmi ionizujúceho 

žiarenia triedy 4 a 5,  

h) nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi6e) vznikajúcimi na pracovisku so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5.  

(5) Povolenia orgánov na ochranu zdravia podľa odsekov 2 až 4 nenahrádzajú povolenia, oprávnenia 

a súhlasy vydané podľa osobitných predpisov. 6f)  

(6) Kladný posudok ministerstva zdravotníctva je potrebný na: 

a) výstavbu a na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas 

výstavby jadrového zariadenia,  

b) uvádzanie do prevádzky, na prevádzku jadrového zariadenia, na vyraďovanie jadrového 

zariadenia z prevádzky a na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej 

ochrany počas uvádzania do prevádzky, počas prevádzky jadrového zariadenia a počas 

vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky,  

c) výstavbu pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6 okrem jadrového reaktora a 

rádionuklidov, ktoré vznikajú pri jeho činnosti.  

(7) Kladný posudok krajského štátneho hygienika je potrebný na výstavbu pracoviska so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5.  

(8) Žiadateľ o vydanie posudku podľa odsekov 6 a 7 predloží k žiadosti dokumentáciu, ktorá je 

uvedená v prílohe k tomuto zákonu. Súčasťou posudku je schválená dokumentácia.  

(9) Pridávať rádioaktívne látky pri výrobe hračiek a predmetov osobnej spotreby a dovoz a vývoz 

takého tovaru je zakázaný.  

 

§ 17g 
(1) Činnosti vedúce k ožiareniu, na ktoré sa nevyžaduje povolenie alebo posudok orgánu na ochranu 

zdravia podľa § 17f, sú fyzické osoby a právnické osoby povinné oznámiť štátnemu krajskému 

hygienikovi, ak ďalej nie je ustanovené inak. Oznámenie musí byť doručené najneskôr posledný 

deň pred začatím plánovanej činnosti. Oznámenie musí obsahovať: 

a) meno, priezvisko, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a štátne občianstvo, ak ide o fyzickú 

osobu, a názov (obchodné meno), sídlo a právnu formu, meno, priezvisko, rodné číslo a miesto 

trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak ide o právnickú osobu,  

b) opis činnosti,  

c) dátum začatia činnosti,  
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d) špecifikáciu zdrojov ionizujúceho žiarenia, ich počet a predpokladaný spôsob 

skončenia činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,  

e) miesto používania zdrojov ionizujúceho žiarenia.  
(2) Oznámenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje na činnosti vedúce k ožiareniu so zdrojmi ionizujúceho 

žiarenia triedy 1.  

(3) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu 

na základe oznámenia, sú povinné: 

a) používať zdroje ionizujúceho žiarenia podľa návodu na používanie,  
b) viesť a uchovávať evidenciu zdrojov ionizujúceho žiarenia v predpísanom rozsahu päť rokov od 

skončenia činnosti,  

c) bezodkladne oznámiť štátnemu krajskému hygienikovi každú zmenu údajov 

uvedených v odseku 1 a skončenie činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia do 

troch dní po skončení činnosti,  

d) oznamovať každé nadobudnutie zdroja ionizujúceho žiarenia, jeho odovzdanie 

inej osobe a skončenie činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia do troch dní po 

skončení činnosti do centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia (§ 22 

ods. 3),  

e) zabezpečiť bezpečné skončenie činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.  

 
§ 17h 

Podmienky na vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska 
radiačnej ochrany 

 (1) Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 

vydá povolenie fyzickej osobe a právnickej osobe, ak spĺňajú podmienky 

ustanovené týmto zákonom.  
(2) Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 vydá povolenie 

fyzickej osobe, ak: 

a) má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,  

b) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,  

c) má požadovanú kvalifikáciu a odbornú prax,  

d) má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosť, na ktorú žiada vydať 

povolenie,  

e) je zdravotne spôsobilá,  

f) je bezúhonná.  
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(3) Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou na vykonávanie činností uvedených v § 17f ods. 2 

sa rozumie: 

a) skončené vysokoškolské vzdelanie v lekárskom, farmaceutickom, technickom 

alebo v prírodovednom odbore štúdia a najmenej trojročná odborná prax alebo 

b) skončené bakalárske štúdium v technickom alebo v prírodovednom odbore 

štúdia a najmenej päťročná odborná prax alebo 
c) skončené stredné odborné vzdelanie a najmenej sedemročná odborná prax.  

(4) Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou na vykonávanie činností uvedených v § 17f ods. 3 a  

sa rozumie: 

a) skončené stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenej sedemročná odborná prax 

alebo  

b) skončené úplné stredné odborné alebo vyššie odborné vzdelanie na strednej 

zdravotníckej škole a najmenej sedemročná odborná prax. 
 (5) Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 vydá povolenie 

právnickej osobe, ak má: 

a) v doklade o zriadení alebo založení právnickej osoby uvedenú činnosť, na ktorú 

žiada vydať povolenie,  

b) určeného odborného zástupcu. 
(6) Odborný zástupca musí spĺňať podmienky ustanovené v odseku 2 a musí byť v pracovnom 

pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k držiteľovi povolenia. Odborný zástupca zodpovedá 

za zabezpečenie radiačnej ochrany.  

 
§ 17i 

Žiadosť o vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité 
z hľadiska radiačnej ochrany 

(1) Žiadosť o vydanie povolenia predkladá žiadateľ ministerstvu zdravotníctva alebo štátnemu 

krajskému hygienikovi. 

(2) Ak je žiadateľ fyzická osoba, v žiadosti uvedie: 

a) meno, priezvisko, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a štátne občianstvo, 

b) činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie,  

c) miesto výkonu činnosti. 

(3) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pripojí: 

a) povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak ide o cudzinca,6g) 

b) doklad o dosiahnutom vzdelaní, 

c) doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe, 

d) osvedčenie o odbornej spôsobilosti, 
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e) doklad o zdravotnej spôsobilosti, 

f) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako šesť mesiacov, 

g) dokumentáciu, ktorá je uvedená v prílohe k tomuto zákonu. 

(4) Ak je žiadateľ právnická osoba, v žiadosti uvedie: 

a) názov (obchodné meno), sídlo a právnu formu, meno, priezvisko, rodné číslo a 

miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, 

b) meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu odborného zástupcu, 

c) činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie,  

d) miesto výkonu činnosti.  

(5) K žiadosti podľa odseku 4 žiadateľ pripojí: 

a) doklad o zriadení alebo založení právnickej osoby a v prípade právnickej osoby, 

ktorá je zapísaná do obchodného registra, aj výpis z obchodného registra, 

b) výpis z registra trestov osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom; výpis 

nesmie byť starší ako šesť mesiacov,  

c) doklad o dosiahnutom vzdelaní, doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke 

odbornej praxe, osvedčenie o odbornej spôsobilosti, doklad o zdravotnej 

spôsobilosti a výpis z registra trestov odborného zástupcu; výpis nesmie byť 

starší ako šesť mesiacov, 

d) dokumentáciu, ktorá je uvedená v prílohe k tomuto zákonu. 

 

§ 17j 
Vydávanie povolení na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z 

hľadiska radiačnej ochrany, ich zmeny, zrušenie a strata platnosti 
(1) Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 

vydá povolenie, ak žiadateľ preukázal splnenie podmienok podľa tohto zákona. 

(2) Povolenie obsahuje: 

a) údaje uvedené v § 17i ods. 2, ak ide o povolenie vydané fyzickej osobe, a údaje 

uvedené v § 17i ods. 4, ak ide o povolenie vydané právnickej osobe,  

b) čas platnosti povolenia, 

c) podmienky na vykonávanie činnosti z hľadiska radiačnej ochrany,  

d) schválenú dokumentáciu. 

(3) Ak nie je v povolení určený kratší čas platnosti, povolenie platí päť rokov od jeho 

vydania. 



 59

(4) Na žiadosť držiteľa povolenia môže orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia 

podľa § 17f ods. 2 až 4 predĺžiť platnosť povolenia najviac o päť rokov, ak držiteľ povolenia v 

uplynulom období vykonával činnosť, na ktorú bolo povolenie vydané.  

 

§ 17k 
(1) Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 povolenie zmení, 

ak držiteľ povolenia požiada o zmenu: 

a) osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,  
b) odborného zástupcu.  

(2) Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 

môže povolenie zmeniť, ak sa zmenia podmienky na vykonávanie činnosti, na 

ktorú bolo povolenie vydané. 
(3) Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 na základe 

oznámenia držiteľa povolenia vyznačí v povolení zmenu skutočností, na ktorých základe bolo 

povolenie vydané, ak nejde o prípady uvedené v odsekoch 1 a 2 a ak nejde o zmenu takých 

skutočností, ktoré vedú k zrušeniu povolenia podľa § 17l.  

 
§ 17l 

(1) Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 povolenie zruší, 

ak držiteľ povolenia: 

a) požiada o zrušenie povolenia,  

b) prestal spĺňať podmienky ustanovené na vydanie povolenia (§ 17h),  

c) závažným spôsobom alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne 

predpisy súvisiace s vykonávanou činnosťou a podmienky uvedené v povolení. 
(2) Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 môže povolenie 

zrušiť, ak držiteľ povolenia neoznámi do 15 dní zmenu skutočností, na ktorých základe bolo 

povolenie vydané (§ 17k ods. 3).  

 

§ 17m 
(1) Povolenie stráca platnosť: 

a) smrťou osoby, ktorej bolo vydané povolenie, jej vyhlásením za mŕtvu alebo zánikom právnickej 

osoby,  

b) uplynutím času, na ktorý bolo povolenie vydané.  
(2) Ak držiteľ povolenia požiada o predĺženie platnosti povolenia do 30 dní pred uplynutím platnosti 

povolenia, povolenie stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bola platnosť povolenia predĺžená.  
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§ 17n 
Základné požiadavky na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a na 

nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi 
(1) Pracovať so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a nakladať s inštitucionálnymi rádioaktívnymi 

odpadmi6e) môžu len osoby, ktoré sú odborne spôsobilé a zdravotne spôsobilé a ktoré dosiahli 18 

rokov veku; osoby vo veku od 16 rokov do 18 rokov môžu pracovať so zdrojmi ionizujúceho 

žiarenia a nakladať s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi6e) len z dôvodu prípravy na 

povolanie, ak majú zabezpečené odborné vedenie a dozor.  

(2) Pracovať so zdrojmi ionizujúceho žiarenia možno len na pracoviskách so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia, ktoré spĺňajú požiadavky na bezpečnú prevádzku pracovísk. 

(3) Na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sa musí povrchová rádioaktívna 

kontaminácia trvalo udržiavať na čo najnižšej úrovni, pričom jej úroveň nesmie 

prekročiť najvyššie prípustné hodnoty, ktoré ustanovuje všeobecne záväzný 

právny predpis vydaný podľa § 17y písm. m).  

(4) Na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia musí byť vymedzené 

kontrolované pásmo, ak je predpoklad, že počas bežnej prevádzky alebo za 

predvídateľných odchýlok od bežnej prevádzky ožiarenie prekročí tri desatiny 

limitov ožiarenia ustanovených pre pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 17y písm. c). Na 

prechodnom pracovisku sa kontrolované pásmo vymedzuje v priestoroch 

pracoviska, v ktorých možno očakávať príkon efektívnej dávky z vonkajšieho 

ožiarenia na pracovnom mieste väčší ako 2,5 mikroSv/h. Kontrolované pásmo 

musí byť zreteľne a viditeľne označené varovným symbolom a zabezpečené pred 

vstupom neoprávnených osôb.  

(5) V kontrolovanom pásme môžu pracovať len osoby uvedené v odseku 1, ak sú 

vybavené osobnými dozimetrami. Pracovníci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, 

ktorí pracujú v kontrolovanom pásme, sa zaraďujú do kategórie A. Držiteľ 

povolenia je povinný zabezpečiť pravidelné vyhodnocovanie osobných 

dozimetrov; ak je podozrenie vzniku radiačnej nehody, radiačnej havárie, alebo pri 

ich vzniku je povinný zabezpečiť ich bezodkladné vyhodnotenie. 

(6) Do kontrolovaného pásma nesmú vstupovať okrem osôb uvedených v odseku 5 a 

osôb, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť,6a) osoby mladšie ako 18 rokov 

veku a tehotné ženy. Ak sa v kontrolovanom pásme vykonávajú práce s 
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otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi, do kontrolovaného pásma nesmú vstupovať 

ani matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy. 

(7) Osoby, na ktoré sa nevzťahuje zákaz vstupu do kontrolovaného pásma podľa 

odseku 6, môžu vstupovať do kontrolovaného pásma len so súhlasom držiteľa 

povolenia alebo odborného zástupcu; pred vstupom do kontrolovaného pásma 

musia byť preukázateľne poučené o zásadách bezpečného správania a vybavené 

osobnými dozimetrami. Osobné dávky ožiarenia musia byť vyhodnotené a s ich 

výsledkami musia byť také osoby pri odchode z kontrolovaného pásma 

preukázateľne oboznámené. 

(8) Poučenie podľa odseku 7 sa nevyžaduje u osôb vykonávajúcich štátny zdravotný 

dozor (§26) a u inšpektorov jadrovej bezpečnosti.6h) 
(9) Pracovisko so zdrojmi ionizujúceho žiarenia môže byť zrušené až po odstránení všetkých zdrojov 

ionizujúceho žiarenia a po dekontaminácii pracoviska. 

(10) Na prechodných pracoviskách možno pracovať so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, 

len ak sa s nimi vykonávajú krátkodobé práce, ktoré sú vopred časovo 

obmedzené. Termín začatia prác a predpokladaný čas výkonu prác na 

prechodnom pracovisku je držiteľ povolenia povinný písomne oznámiť 

príslušnému štátnemu zdravotnému ústavu (§25) najmenej jeden deň vopred, 

skončenie prác bezodkladne po ich skončení. Pracovná skupina na prechodnom 

pracovisku musí byť najmenej dvojčlenná.  

 
§ 17o 

Zdravotná spôsobilosť na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 
(1) Zdravotná spôsobilosť na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sa preukazuje výsledkami 

lekárskych preventívnych prehliadok. 

(2) Pri podozrení, že pracovník so zdrojmi ionizujúceho žiarenia prijal jednorazovú efektívnu dávku 

ožiarenia väčšiu ako 100 mSv, a pri podozrení na ochorenie alebo poškodenie zdravia, ktoré môže 

viesť k zmene jeho zdravotnej spôsobilosti na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, orgán na 

ochranu zdravia nariadi vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky [(§ 6 písm. d)].  

 

§ 17p 
Odborná spôsobilosť na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

(1) Pracovníci, ktorí riadia práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, musia: 

a) spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na odbornú prax v rozsahu 

ustanovenom v § 17h ods. 3 alebo ods. 4,  
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b) mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa druhu vykonávanej činnosti. 
(2) Odborný zástupca a pracovníci uvedení v odseku 1 sú povinní absolvovať základnú odbornú 

prípravu a každých päť rokov periodickú odbornú prípravu podľa druhu vykonávanej činnosti na 

udržanie odbornej spôsobilosti. 

(3) Odborné vedomosti ostatných pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

overuje odborný zástupca skúškou pred zaradením na pracovisko so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia a ďalej najmenej raz za rok; o vykonaných skúškach vedie 

záznamy. 

 

§ 17r 
Nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi 

(1) Nakladaním s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi 6e) sa rozumie zber, triedenie, 

spracovanie, príprava na skladovanie, skladovanie a preprava inštitucionálnych rádioaktívnych 

odpadov okrem prepravy z miesta úpravy na ukladanie na miesto ukladania. 

(2) S inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi sa môže nakladať len na účely 

zvýšenia bezpečnosti ďalšieho nakladania s nimi a umožnenia ich bezpečného 

ukladania, oddelenia využiteľných materiálov a zlepšenia hospodárnosti ďalšieho 

nakladania s nimi zmenou ich hmotnosti, objemu alebo formy. 
(3) Pri nakladaní s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi sa musí prihliadať aj na iné nebezpečné 

vlastnosti týchto odpadov, najmä na ich toxicitu, horľavosť, výbušnosť, infekčnosť, samovoľnú 

štiepiteľnosť a zvyškové teplo, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečné nakladanie s nimi. 

(4) Na nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi sa nevzťahujú osobitné 

predpisy.6i)  
(5) Pri nakladaní s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi sa musia používať také zariadenia, ktoré: 

a) zabezpečia ochranu osôb pred rádioaktívnou kontamináciou a vonkajším 

ožiarením,  

b) zabránia neodôvodnenému úniku rádioaktívnych látok alebo zabezpečia ich 

zbieranie,  

c) zabezpečia, aby množstvo a aktivita uvádzaných rádioaktívnych látok do 

životného prostredia bola na úrovni, ktorú možno racionálne dosiahnuť,  

d) umožnia ich bezpečnú údržbu a opravy a spoľahlivú dekontamináciu. 

(6) Zariadenia používané pri nakladaní s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi 

musia umožniť pravidelné meranie veličín preukazujúcich ich prevádzkovú 

schopnosť. 
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(7) Zariadenia používané pri spracovaní a príprave na skladovanie inštitucionálnych 

rádioaktívnych odpadov, ktoré obsahujú výbušné alebo horľavé látky, musia byť 

odolné proti možným účinkom výbuchu alebo požiaru. 

(8) Za bezpečné nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi od ich vzniku 

až po ich prevzatie na úpravu na ukladanie zodpovedá pôvodca inštitucionálnych 

rádioaktívnych odpadov. 

(9) Náklady spojené s nakladaním s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi od ich 

vzniku až po ich ukladanie vrátane ukladania uhrádza pôvodca inštitucionálnych 

rádioaktívnych odpadov. 
(10) Nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy, môže 

vykonávať len právnická osoba a fyzická osoba na základe povolenia ministerstva zdravotníctva [(§ 

17f ods. 2 písm. p)]. Ministerstvo zdravotníctva určí právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá má 

povolenie na nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je 

známy; v rozhodnutí vymedzí rozsah nakladania s takýmito inštitucionálnymi rádioaktívnymi 

odpadmi a spôsob jeho úhrady. 

(11) Držiteľ povolenia podľa odseku 10 prepravuje inštitucionálne rádioaktívne 

odpady, ktorých pôvodca nie je známy, právnickej osobe alebo fyzickej osobe 

určenej podľa osobitných predpisov.6j) 
(12) Náklady na nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je 

známy, uhrádza Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým 

jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.6k) Ak sa pôvodca inštitucionálnych rádioaktívnych 

odpadov dodatočne zistí, je povinný uhradiť náklady vzniknuté pri nakladaní s inštitucionálnymi 

rádioaktívnymi odpadmi tomuto fondu. 

 

§ 17s 
Uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia 

Rádioaktívne látky a materiály, predmety a zariadenia, ktoré obsahujú rádionuklidy 

alebo sú povrchovo rádioaktívne kontaminované, možno vynášať z kontrolovaného 

pásma, používať mimo pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, vypúšťať do vôd 

alebo do ovzdušia, ukladať do pôdy alebo do podzemia alebo inak uvádzať do 

životného prostredia 2) bez povolenia orgánu na ochranu zdravia [(§ 17f ods. 2 písm. 

m) a ods. 4 písm. g)], len ak ich obsah rádionuklidov alebo ich povrchová 

rádioaktívna kontaminácia neprekračuje mieru, ktorú ustanovuje všeobecne záväzný 

právny predpis vydaný podľa § 17y písm. m) a r).  
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§ 17t 
Nakladanie s rádioaktívnymi zvyškami 

(1) Rádioaktívnym zvyškom sa rozumie rádioaktívna kontaminácia pretrvávajúca v životnom prostredí 

2) ako pozostatok ľudskej činnosti. 

(2) Nakladanie s rádioaktívnymi zvyškami sa musí vykonávať v súlade so základnými 

princípmi radiačnej ochrany (§ 17a). 

(3) Na nakladanie s rádioaktívnymi zvyškami sa primerane vzťahujú ustanovenia § 

17r.  

 
§ 17u 

Zabezpečovanie kvality radiačnej ochrany 
(1) Na zabezpečovanie kvality radiačnej ochrany je držiteľ povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu (§ 

17f ods. 2 a 4) povinný utvoriť v rozsahu zodpovedajúcom závažnosti vykonávanej činnosti 

technické a organizačné podmienky. 

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje na všetky pracoviská so zdrojmi ionizujúceho 

žiarenia triedy 4 až 6 okrem prechodných pracovísk. 

(3) Zabezpečovanie kvality jadrových zariadení a činností pre všetky etapy životnosti 

jadrového zariadenia upravuje osobitný predpis.6l)  

 

§ 17v 
Povinnosti držiteľov povolení na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité 

z hľadiska radiačnej ochrany 
(1) Držitelia povolení na činnosti vedúce k ožiareniu (§ 17f ods. 2 a 4) sú povinní: 

a) dodržiavať základné princípy radiačnej ochrany (§ 17a), sústavne hodnotiť 

súlad vykonávaných činností s nimi, uplatňovať výsledky hodnotenia v praxi a 

zabezpečiť sústavný dozor nad dodržiavaním požiadaviek na radiačnú ochranu, 

b) postupovať v súlade s dokumentáciou schválenou pri vydaní povolenia, 

c) označovať zdroje ionizujúceho žiarenia a viesť a uchovávať dokumentáciu v 

rozsahu uvedenom vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa 

§ 17y písm. o),  

d) sledovať, merať, hodnotiť, overovať a evidovať veličiny, parametre a skutočnosti 

dôležité z hľadiska radiačnej ochrany, 
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e) oznámiť orgánu na ochranu zdravia príslušnému na vydanie povolenia v lehote 

uvedenej v § 17l ods. 2 každú zmenu skutočností, na ktorých základe bolo 

povolenie vydané, 

f) zasielať doklady a oznamovať evidované údaje orgánu na ochranu zdravia, 

ktorý povolenie vydal, do centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia a 

centrálneho registra dávok v rozsahu uvedenom vo všeobecne záväznom 

právnom predpise vydanom podľa § 17y písm. o), 

g) vykonávať činnosti vedúce k ožiareniu podľa ustanovení tohto zákona a 

dodržiavať podmienky určené v povolení,  

h) zabezpečiť monitorovanie v súlade s monitorovacím plánom schváleným pri 

vydaní povolenia a na požiadanie pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

ich informovať o výsledkoch monitorovania, 

i) bezodkladne oznámiť orgánu na ochranu zdravia príslušnému na vydanie 

povolenia každé prekročenie limitov ožiarenia a každú mimoriadnu udalosť 

spôsobenú stratou kontroly nad zdrojom ionizujúceho žiarenia, 

j) dodržiavať požiadavky na bezpečnú prevádzku zdrojov ionizujúceho žiarenia a 

pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a osobitné požiadavky na jednotnosť 

a správnosť meraní a meradiel, 

k) činnosti vedúce k ožiareniu vykonávať len so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, 

ktoré sú označené predpísaným spôsobom a ktoré majú predpísanú 

dokumentáciu, 

l) umožniť vykonávanie činností so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a nakladanie s 

inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi len osobám oprávneným podľa tohto 

zákona, 

m) obmedzovať produkciu inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov na 

nevyhnutnú mieru,  

n) viesť evidenciu inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov podľa druhov odpadov 

tak, aby bola zrejmá ich charakteristika pre bezpečné nakladanie s nimi,  

o) dodržiavať podmienky bezpečného nakladania s inštitucionálnymi 

rádioaktívnymi odpadmi a pravidelne vyhodnocovať ich dodržiavanie, najmenej 

však raz za rok, 
p) odstrániť všetky zdroje ionizujúceho žiarenia a inštitucionálne rádioaktívne odpady z pracoviska 

a vykonať dekontamináciu pracovných plôch a priestorov, technologických a technických 
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zariadení, v ktorých sa vykonávali činnosti s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi, pred zrušením 

pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, 

r) poskytovať informácie o zabezpečení radiačnej ochrany, ktoré nie sú 

predmetom štátneho, služobného alebo obchodného tajomstva, 

s) uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú iným osobám v 

súvislosti s vykonávanou činnosťou, na ktorú bolo vydané povolenie; toto 

poistenie musí trvať po celý čas platnosti povolenia, 

t) zabezpečiť odborné vzdelávanie pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a 

základnú a periodickú odbornú prípravu odborného zástupcu a pracovníkov, 

ktorí riadia práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,  

u) poskytovať zdravotníckym zariadeniam údaje o osobných dávkach ožiarenia 

pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a iné údaje potrebné na 

posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu, 

v) zabezpečiť zdroje ionizujúceho žiarenia proti ich odcudzeniu.  
(2) Držitelia povolení na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany (§ 17f ods. 3) sú povinní 

dodržiavať povinnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až f), písm. s) a t) a podmienky určené v 

povolení.  

 
§ 17x 

Povinnosti držiteľov povolení na činnosti vedúce k ožiareniu v prípade 
radiačnej nehody a radiačnej havárie 

 
Držitelia povolení na činnosti vedúce k ožiareniu (§ 17f ods. 2 a 4) sú povinní v prípade radiačnej 

nehody a radiačnej havárie: 

a) zabezpečiť, aby do miesta radiačnej nehody a radiačnej havárie mali prístup len 

osoby vykonávajúce záchranné, lokalizačné a likvidačné práce,6b) osoby, ktoré 

vykonávajú štátny zdravotný dozor (§26) a inšpektori jadrovej bezpečnosti, 6h) 

b) poučiť osoby uvedené v písmene a) okrem osôb vykonávajúcich štátny 

zdravotný dozor (§26) a inšpektorov jadrovej bezpečnosti6h) o spôsoboch 

radiačnej ochrany v mieste radiačnej nehody a radiačnej havárie a o možných 

rizikách ožiarenia, 
c) osobám uvedeným v písmene a) poskytnúť špeciálne prostriedky individuálnej ochrany a vybaviť 

ich osobnými dozimetrami, 

d) ihneď vykonať zásah,  



 67

e) neodkladne oznámiť radiačnú nehodu a radiačnú haváriu príslušnému orgánu 

štátneho zdravotného dozoru (§ 24 a 25) a ďalším dotknutým orgánom 

uvedeným v havarijnom pláne pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, 

f) zistiť a vyhodnotiť rozsah, príčiny a možné následky radiačnej nehody a 

radiačnej havárie,  

g) informovať orgány uvedené v písmene e) najmä o spôsobe vykonania zásahu, 

o výsledkoch monitorovania, o skutočnom a očakávanom vývoji radiačnej 

nehody a radiačnej havárie a o skutočnom a očakávanom ožiarení osôb, 

h) zabezpečiť likvidáciu následkov radiačnej nehody,  

i) vypracovať písomnú správu o radiačnej nehode a predložiť ju orgánu na 

ochranu zdravia, ktorý povolenie vydal, najneskôr do šiestich týždňov od jej 

vzniku. 

 
§ 17y 

Splnomocňovacie ustanovenia 
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva, ustanoví: 

a) mieru obsahu rádionuklidov, pri ktorej prekročení je rádioaktívna látka 

rádioaktívny žiarič,  

b) technické a organizačné požiadavky, smerné hodnoty a postupy na 

preukazovanie racionálne dosiahnuteľnej úrovne radiačnej ochrany, 

c) limity ožiarenia, prípustné hodnoty výnimočného ožiarenia a zásady hodnotenia 

ožiarenia, 

d) smerné hodnoty ožiarenia osôb, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť,6a) 

e) zaradenie zdrojov ionizujúceho žiarenia do tried, 

f) odvodené zásahové úrovne na obmedzenie ožiarenia obyvateľstva prírodným 

ionizujúcim žiarením,  

g) požiadavky na meranie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných 

výrobkoch6c) a v dodávanej vode a rozsah evidencie výsledkov merania, 

h) najvyššie prípustné hodnoty ekvivalentnej aktivity rádia v stavebných 

výrobkoch6c) a objemových aktivít vybraných prírodných rádionuklidov v 

dodávanej vode, 

i) postup určenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a v priepustnosti 

základových pôd stavebného pozemku pri výstavbe stavieb uvedených v § 17d 

ods. 2, 
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j) zásahové úrovne a odvodené zásahové úrovne na obmedzenie ožiarenia 

zamestnancov prírodným ionizujúcim žiarením,  

k) požiadavky na hodnotenie ožiarenia zamestnancov na pracoviskách so 

zvýšeným ožiarením zamestnancov prírodným ionizujúcim žiarením, 

l) požiadavky na bezpečnú prevádzku pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, 

m) najvyššie prípustné hodnoty povrchovej rádioaktívnej kontaminácie na 

pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a na uvádzanie rádioaktívnych látok 

do životného prostredia, 

n) požiadavky na odbornú prípravu na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti 

dôležité z hľadiska radiačnej ochrany, 

o) požiadavky na označovanie zdrojov ionizujúceho žiarenia, na rozsah vedenia a 

uchovávania dokumentácie a rozsah zasielania dokladov a oznamovania 

evidovaných údajov orgánu na ochranu zdravia, ktorý povolenie vydal, do 

centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia a centrálneho registra dávok, 
p) požiadavky na nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi6e) a rozsah 

evidencie inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov, 

q) požiadavky na prepravu zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6, ktoré sú 

rádioaktívnymi žiaričmi,  

r) mieru obsahu rádionuklidov, ktorá umožňuje uvádzanie rádioaktívnych látok do 

životného prostredia2) bez povolenia a na základe povolenia orgánu na 

ochranu zdravia, 

s) požiadavky na sledovanie, meranie, hodnotenie, overovanie a evidenciu veličín, 

parametrov a skutočností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany, 

t) požiadavky na monitorovanie a monitorovací plán,  

u) požiadavky na vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia a služieb 

osobnej dozimetrie, 

v) požiadavky na radiačnú ochranu pri zásahoch pri radiačnej havárii, 

x) zásahové úrovne a odvodené zásahové úrovne na neodkladné a následné 

protiradiačné opatrenia,  

y) požiadavky na havarijný plán pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,  

z) podrobnosti o požiadavkách na zabezpečovanie kvality radiačnej ochrany. 
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Odkazy: 

2) Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. 

6a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov. 

6ab) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 

6b) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 173/1995 Z.z. o zabezpečovaní záchranných, 

lokalizačných a likvidačných prác v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 383/1998 Z.z. 

6c) Zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 264/1999 Z.z. 

6d) Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

6e) § 2 písm. e) a § 17 ods. 1 zákona č. 130/1998 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a 

doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z.z. 

6f) Napríklad zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov, zákon č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 130/1998 Z.z. 

6g) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z.z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky 

v znení zákona č. 70/1997 Z.z. a zákona č. 69/2000 Z.z. 

6h) § 34 zákona č. 130/1998 Z.z. 

6i) Zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z.z. 

6j) § 17 ods. 9 zákona č. 130/1998 Z.z. 

6k) § 4 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z.z. o Štátnom fonde likvidácie 

jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení 

zákona č. 78/2000 Z.z. 

6l) § 22 zákona č. 130/1998 Z.z. 
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VYHLÁŠKA č. 12/2001 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o 
požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany 

VYHLÁŠKA č. 12/2001 Z.z. 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na 
zabezpečenie radiačnej ochrany 

 
Štruktúra vyhlášky: 

 
§ 1  Predmet úpravy 
§ 2  Vymedzenie pojmov 
§3 Miera obsahu  rádionuklidov,  pri  ktorej  prekročení  je  rádioaktívna  látka  

rádioaktívny žiarič 

§4 Technické a organizačné požiadavky, smerné hodnoty a postupy na 
preukazovanie  
racionálne dosiahnuteľnej úrovne radiačnej ochrany 

§5   Limity ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 
§6   Limity ožiarenia obyvateľov 
§ 7  Limity ožiarenia žiakov a študentov 
§ 8  Ožiarenie osobitných skupín osôb 
§ 9  Zásady hodnotenia ožiarenia 
§10 Smerné hodnoty lekárskeho ožiarenia 
§11 Zaradenie zdrojov ionizujúceho žiarenia do tried 
 
DRUHÁ ČASŤ: OBMEDZOVANIE OŽIARENIA PRÍRODNÝM IONIZUJÚCIM 

ŽIARENÍM 

 
§12 Obmedzovanie ožiarenia prírodnými rádionuklidmi v stavebných výrobkoch 
§13 Obmedzovanie ožiarenia prírodnými rádionuklidmi v dodávanej vode 
§14 Obmedzovanie ožiarenia radónom pri výstavbe stavieb s pobytovými 
priestormi 
§15 Obmedzovanie ožiarenia na pracovisku s výskytom radónu v ovzduší 
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§16 Obmedzovanie ožiarenia na pracovisku s materiálmi a skládkach materiálov, ktoré obsahujú 

prírodné rádionuklidy 

§17 Obmedzovanie ožiarenia z kozmického žiarenia 
 
TRETIA ČASŤ: POŽIADAVKY NA BEZPEČNÚ PREVÁDZKU PRACOVÍSK SO 

ZDROJMI IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA 

Prvý diel 

Všeobecné požiadavky 

§18 Spoločné ustanovenia 
§19 Kontrolované pásmo 
§20 Požiadavky na odbornú prípravu 
§21 Zabezpečovanie kvality radiačnej ochrany 
§22 Dokumentácia  pracoviska  so  zdrojmi  ionizujúceho žiarenia, uchovávanie a oznamovanie 

evidovaných údajov 

Druhý diel 

Osobitné požiadavky 

§23 Rádiodiagnostické a rádioterapeutické pracoviská 
§24 Pracoviská s generátormi ionizujúceho žiarenia 
§25 Pracoviská s uzavretými rádioaktívnymi žiaričmi 
§26 Pracoviská s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi 
 
ŠTVRTÁ ČASŤ: POŽIADAVKY NA NAKLADANIE S RÁDIOAKTÍVNYMI ODPADMI 

A NA PREPRAVU RÁDIOAKTÍVNYCH ŽIARIČOV 
 
§27 Všeobecné požiadavky 
§28 Zber a triedenie rádioaktívnych odpadov 
§29 Spracovanie rádioaktívnych odpadov 
§30 Príprava na skladovanie rádioaktívnych odpadov 
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§31 Skladovanie rádioaktívnych odpadov 
§32 Preprava rádioaktívnych odpadov 
§33 Evidencia rádioaktívnych odpadov 
§34 Sprievodný list rádioaktívnych odpadov 
§35 Preprava rádioaktívnych žiaričov 
 
PIATA ČASŤ: UVÁDZANIE RÁDIOAKTÍVNYCH LÁTOK DO ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA 

 
§36 Miera obsahu rádionuklidov, ktorá umožňuje uvádzanie rádioaktívnych látok do životného 

prostredia bez povolenia 

§37 Miera  obsahu  rádionuklidov, ktorá umožňuje uvádzanie rádioaktívnych materiálov do  

životného prostredia na základe povolenia 

 

ŠIESTA ČASŤ: SLEDOVANIE, MERANIE, HODNOTENIE, 
OVEROVANIE A EVIDENCIA VELIČÍN, PARAMETROV A 
SKUTOČNOSTÍ DÔLEŽITÝCH Z HĽADISKA RADIAČNEJ OCHRANY 

 

§38 Veličiny, parametre a skutočnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany 
§39 Rozsah  sledovania,  merania,  hodnotenia,  overovania  a  evidencie  veličín, parametrov a 

skutočností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany 

§40 Vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia 
§41 Preberacia skúška 
§42 Skúška dlhodobej stability 
§43 Skúška prevádzkovej stálosti 
§44 Monitorovanie a monitorovací plán 
§45 Hodnotenie veličín v rámci monitorovania 
§46 Referenčné úrovne 
§47 Monitorovanie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 
§48 Monitorovanie okolia pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 
§49 Osobné monitorovanie 
§50 Monitorovanie vypúšťania rádioaktívnych látok do životného prostredia 
§51 Vykonávanie služieb osobnej dozimetrie 
§52 Evidencia zdrojov ionizujúceho žiarenia držiteľa povolenia 
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§53 Evidencia zdrojov ionizujúceho žiarenia oznamovateľa 
§54 Osvedčenie uzavretého rádioaktívneho žiariča 
§55 Sprievodný list otvoreného rádioaktívneho žiariča 
 

SIEDMA ČASŤ: RADIAČNÁ OCHRANA PRI ZÁSAHOCH PRI 
RADIAČNEJ HAVÁRII 

 
§56 Radiačná  ochrana  osôb,  ktoré  vykonávajú  záchranné, lokalizačné a likvidačné práce a 

protiradiačné opatrenia 

§57 Havarijný plán 
 
ÔSMA ČASŤ: ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
§58 Zrušovacie ustanovenia 
§59 Účinnosť 
 
PRÍLOHY: 
 
Príloha č. 2 k vyhláške č. 12/2001 Z.z. 
Príloha č. 3 k vyhláške č. 12/2001 Z.z. 
Príloha č. 5 k vyhláške č. 12/2001 Z.z. 
Príloha č. 6 k vyhláške č. 12/2001 Z.z. 
Príloha č. 7 k vyhláške č. 12/2001 Z.z. 
Príloha č. 12 k vyhláške č. 12/2001 Z.z. 
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VYHLÁŠKA č. 12/2001 Z.z. 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na 
zabezpečenie radiačnej ochrany 

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 17y zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 

470/2000 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:  

 

PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

§ 1 
Predmet úpravy 

Táto vyhláška ustanovuje  
a) mieru obsahu rádionuklidov, pri ktorej prekročení je rádioaktívna látka rádioaktívny žiarič,1  

b) technické a organizačné požiadavky, smerné hodnoty a postupy na preukazovanie racionálne 

dosiahnuteľnej úrovne radiačnej ochrany,  

c) limity ožiarenia, prípustné hodnoty výnimočného ožiarenia2 a zásady hodnotenia ožiarenia,  

d) smerné hodnoty ožiarenia osôb, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť3 (ďalej len „lekárske 

ožiarenie“),  

e) zaradenie zdrojov ionizujúceho žiarenia do tried,  

f) odvodené zásahové úrovne na obmedzenie ožiarenia obyvateľstva prírodným ionizujúcim 

žiarením,  

g) požiadavky na meranie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch4 a v dodávanej 

vode a rozsah evidencie výsledkov merania,  

h) najvyššie prípustné hodnoty ekvivalentnej aktivity rádia v stavebných výrobkoch4 a objemových 

aktivít vybraných prírodných rádionuklidov v dodávanej vode,  

i) postup stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd 

stavebného pozemku pri výstavbe nebytových budov5 určených na pobyt osôb dlhší ako 1000 

hodín počas kalendárneho roka a pri výstavbe bytových budov6 (ďalej len „stavby s pobytovými 

priestormi“),  

j) zásahové úrovne a odvodené zásahové úrovne na obmedzenie ožiarenia zamestnancov 

prírodným ionizujúcim žiarením, 

k) požiadavky na hodnotenie ožiarenia zamestnancov na pracoviskách so zvýšeným ožiarením 

zamestnancov prírodným ionizujúcim žiarením,7  

l) požiadavky na bezpečnú prevádzku pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,  

m) najvyššie prípustné hodnoty povrchovej rádioaktívnej kontaminácie na pracovisku so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia a na uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia,8 
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n) požiadavky na odbornú prípravu na činnosti vedúce k ožiareniu9 a činnosti dôležité z hľadiska 

radiačnej ochrany,10  

o) požiadavky na označovanie zdrojov ionizujúceho žiarenia, na rozsah vedenia a uchovávania 

dokumentácie a rozsah zasielania dokladov a oznamovania evidovaných údajov orgánu na 

ochranu zdravia,11 ktorý povolenie vydal, do centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia a 

centrálneho registra dávok,12  

p) požiadavky na nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi13 (ďalej len „rádioaktívne 

odpady“) a rozsah evidencie rádioaktívnych odpadov,  

q) požiadavky na prepravu zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6, ktoré sú rádioaktívnymi 

žiaričmi (ďalej len „preprava rádioaktívnych žiaričov“),  

r) mieru obsahu rádionuklidov, ktorá umožňuje uvádzanie rádioaktívnych látok do životného 

prostredia8 bez povolenia a na základe povolenia orgánu na ochranu zdravia,  

s) požiadavky na sledovanie, meranie, hodnotenie, overovanie a evidenciu veličín, parametrov a 

skutočností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany,  

t) požiadavky na monitorovanie a monitorovací plán, 

u) požiadavky na vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia a služieb osobnej dozimetrie,  

v) požiadavky na radiačnú ochranu pri zásahoch pri radiačnej havárii,14  

x) zásahové úrovne a odvodené zásahové úrovne na neodkladné a následné protiradiačné 

opatrenia,  

y) požiadavky na havarijný plán pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia (ďalej len „havarijný 

plán“),  

z) podrobnosti o požiadavkách na zabezpečovanie kvality radiačnej ochrany. 

§ 2 
Vymedzenie pojmov 

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie  
a) rádionuklidom druh atómov, ktoré majú rovnaký počet protónov, rovnaký počet neutrónov, 

rovnaký energetický stav a ktoré podliehajú samovoľnej premene v zložení alebo v stave 

atómových jadier,  

b) prírodným rádionuklidom rádionuklid, ktorý vznikol alebo vzniká v prírode samovoľne, bez 

zásahu človeka,  

c) vnútorným ožiarením ožiarenie osoby z rádionuklidov vyskytujúcich sa v jej tele,  

d) vonkajším ožiarením ožiarenie osoby ionizujúcim žiarením, ktoré má pôvod mimo jej tela,  

e) pracovným miestom časť pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia jednoznačne 

charakterizovaná ochrannými (izolačnými, ventilačnými a tieniacimi) vlastnosťami, vymedzená 

priestorovo alebo technologicky (napr. pracovný stôl, aplikačný alebo vyšetrovací box, digestor, 

hermetizovaná podtlaková skriňa),  

f) osobnými dávkami veličiny charakterizujúce mieru vonkajšieho i vnútorného ožiarenia osoby, 

najmä efektívna dávka, ekvivalentná dávka, úväzok efektívnej dávky a úväzok ekvivalentnej 

dávky v jednotlivých orgánoch alebo tkanivách,  
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g) kritickou skupinou obyvateľov skupina osôb vo vzťahu k určitému zdroju ionizujúceho žiarenia do 

značnej miery homogénna a reprezentatívna pre obyvateľstvo, ktoré je najviac z tohto zdroja 

ionizujúceho žiarenia ožiarené,  

h) bežnou prevádzkou činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v súlade s podmienkami určenými v 

povolení na činnosti vedúce k ožiareniu9 vrátane plánovanej kontroly a údržby zdrojov 

ionizujúceho žiarenia a technologických zariadení pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,  

i) medznou dávkou efektívna dávka alebo ekvivalentná dávka určená pre jeden zdroj ionizujúceho 

žiarenia alebo pre jednu činnosť vedúcu k ožiareniu9 ako horná hranica optimalizácie radiačnej 

ochrany,  

j) man sievertom (ďalej len „man Sv“) jednotka kolektívnej efektívnej dávky. 

§ 3 
Miera obsahu rádionuklidov, pri ktorej prekročení je rádioaktívna látka  

rádioaktívny žiarič 
 

Rádioaktívna látka je rádioaktívny žiarič,1 ak obsahuje  
a) jeden rádionuklid, ktorého aktivita a súčasne hmotnostná aktivita sú väčšie ako hodnoty aktivity a 

hmotnostnej aktivity uvedené v prílohe č. 1, alebo  

b) niekoľko rádionuklidov, ktorých súčet podielov aktivít a hodnôt aktivít uvedených v prílohe č. 1 a 

súčasne súčet podielov hmotnostných aktivít a hodnôt hmotnostných aktivít uvedených v prílohe 

č. 1 je väčší ako jeden. 

 

§ 4 
Technické a organizačné požiadavky, smerné hodnoty a postupy na 

preukazovanie  
racionálne dosiahnuteľnej úrovne radiačnej ochrany 

 

(1) Technické a organizačné požiadavky na preukazovanie racionálne dosiahnuteľnej 

úrovne radiačnej ochrany zahŕňajú  
a) pred začatím činnosti vedúcej k ožiareniu9 posúdenie a porovnanie variantných riešení radiačnej 

ochrany, ktoré pri zamýšľanej činnosti prichádzajú do úvahy, distribúcie osobných dávok, 

kolektívnych dávok a dávok v príslušných kritických skupinách obyvateľov s nákladmi na 

ochranné opatrenia, spravidla podľa postupov uvedených v odseku 4,  

b) pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu9 pravidelný rozbor prijatých dávok vo vzťahu k 

vykonávaným úkonom, zváženie ďalších možných opatrení na zabezpečenie radiačnej ochrany 

a porovnanie s obdobnými už vykonávanými a pritom spoločensky prijateľnými činnosťami,  

c) pred začatím a pri vykonávaní zásahu15 posúdenie možných variantných riešení a voľbu takého 

opatrenia, ktoré svojím spôsobom vykonania, rozsahom a trvaním prinesie s použitím postupov 

uvedených v odseku 4 čo najväčší čistý prínos. 
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(2) Smerné hodnoty ožiarenia na preukazovanie racionálne dosiahnuteľnej úrovne 

radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu9 sú  
a) kolektívna efektívna dávka pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 20 man mSv pre 

jednotlivú pracovnú činnosť alebo 100 man mSv v kalendárnom roku a kolektívna efektívna 

dávka obyvateľov 1 man Sv v kalendárnom roku pri uvádzaní rádioaktívnych látok do životného 

prostredia,8  

b) efektívna dávka pracovníka so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 1 mSv v kalendárnom roku,  

c) efektívna dávka inej osoby, ako je uvedená v písmene b), 10 mSv v kalendárnom roku. 

(3) Racionálne dosiahnuteľná úroveň radiačnej ochrany sa považuje za dostatočne 

preukázanú, ak ani za predvídateľných odchýlok od bežnej prevádzky [§ 2 písm. 

h)] nemôže byť žiadna zo smerných hodnôt uvedených v odseku 2 prekročená, a 

to ani u jednej osoby.  

(4) Racionálne dosiahnuteľná úroveň radiačnej ochrany sa preukazuje postupom, pri 

ktorom sa porovnávajú náklady na alternatívne opatrenia na zvýšenie radiačnej 

ochrany s nákladmi na očakávané zníženie ožiarenia (ďalej len „prínos opatrenia“). 

Racionálne dosiahnuteľná úroveň radiačnej ochrany sa považuje za preukázanú a 

opatrenie sa nemusí vykonať, ak by náklady boli vyššie ako prínos opatrenia. 

Prínos opatrenia sa pri tomto postupe vyčísli tak, že zníženie kolektívnej efektívnej 

dávky ožiarených pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia alebo obyvateľov 

sa vynásobí súčiniteľom, ktorý nie je nižší ako  
a) 2 mil. Sk ö man Sv-1 pre činnosti vedúce k ožiareniu,9 kde efektívna dávka pracovníka so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia neprekročí v priemere 2 mSv v kalendárnom roku,  

b) 5 mil. Sk ö man Sv-1 pre činnosti vedúce k ožiareniu,9 kde efektívna dávka pracovníka so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia je v priemere 2 až 5 mSv v kalendárnom roku,  

c) 15 mil. Sk ö man Sv-1 pre činnosti vedúce k ožiareniu,9 kde efektívna dávka pracovníka so 

zdrojmi ionizujúceho žiarenia je v priemere 5 až 15 mSv v kalendárnom roku,  

d) 20 mil. Sk ö man Sv-1 pre činnosti vedúce k ožiareniu,9 kde efektívna dávka pracovníka so 

zdrojmi ionizujúceho žiarenia je v priemere 15 až 30 mSv v kalendárnom roku,  

e) 25 mil. Sk ö man Sv-1 pre činnosti vedúce k ožiareniu,9 kde efektívna dávka pracovníka so 

zdrojmi ionizujúceho žiarenia je v priemere 30 až 50 mSv v kalendárnom roku,  

f) 20 mil. Sk ö man Sv-1 pre činnosti vedúce k ožiareniu,9 kde efektívna dávka kritickej skupiny 

obyvateľov pre danú činnosť je v priemere 0,02 až 0,1 mSv v kalendárnom roku,  

g) 25 mil. Sk ö man Sv-1 pre činnosti vedúce k ožiareniu,9 kde efektívna dávka kritickej skupiny 

obyvateľov pre danú činnosť je v priemere 0,1 až 0,3 mSv v kalendárnom roku,  

h) 30 mil. Sk ö man Sv-1 pre činnosti vedúce k ožiareniu,9 kde efektívna dávka kritickej skupiny 

obyvateľov pre danú činnosť je v priemere 0,3 až 1 mSv v kalendárnom roku, 

i) 2 mil. Sk ö man Sv-1 pre lekárske ožiarenie,  

j) 2 mil. Sk ö man Sv-1 pre ožiarenie prírodným ionizujúcim žiarením,16  
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k) 10 mil. Sk ö man Sv-1 pre ožiarenie pri radiačných nehodách.17 

(5) V roku 2001 sa použijú súčinitele uvedené v odseku 4; v ďalších kalendárnych 

rokoch sa násobia indexom spotrebiteľských cien vyjadrujúcim všeobecnú mieru 

inflácie. Indexy spotrebiteľských cien uverejňuje Štatistický úrad Slovenskej 

republiky v Indexe spotrebiteľských cien Slovenskej republiky.  

 
§ 5 

Limity ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 
 

(1) Limity ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sú  
a) efektívna dávka 100 mSv počas piatich za sebou nasledujúcich kalendárnych rokov, pričom 

efektívna dávka v žiadnom kalendárnom roku nesmie prekročiť 50 mSv,  

b) ekvivalentná dávka v očnej šošovke 150 mSv v kalendárnom roku,  

c) ekvivalentná dávka v koži 500 mSv v kalendárnom roku, ktorá sa stanovuje ako priemerná dávka 

na ploche 1 cm2 najviac ožiarenej kože bez ohľadu na veľkosť ožiarenej plochy kože,  

d) ekvivalentná dávka v rukách od prstov až po predlaktie a v nohách od chodidiel až po členky 500 

mSv v kalendárnom roku. 

(2) Limit ožiarenia tehotných žien pracujúcich na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho 

žiarenia sa stanovuje tak, aby od času, keď tehotná žena oznámi zamestnávateľovi 

tehotenstvo, až do konca tehotenstva súčet efektívnych dávok z vonkajšieho 

ožiarenia a úväzkov efektívnych dávok z vnútorného ožiarenia plodu neprekročil 1 

mSv.  

(3) Limity ožiarenia podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahujú na súčet dávok zo všetkých ciest 

ožiarenia a pri všetkých pracovných činnostiach, ktoré pracovník so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia vykonáva u jedného alebo súbežne u viacerých držiteľov 

povolení na činnosti vedúce k ožiareniu,9 alebo ktoré vykonáva ako držiteľ 

povolenia sám.  

§ 6 
Limity ožiarenia obyvateľov 

(1) Limity ožiarenia obyvateľov sú  
a) efektívna dávka 1 mSv v kalendárnom roku,  

b) ekvivalentná dávka v očnej šošovke 15 mSv v kalendárnom roku,  

c) ekvivalentná dávka v koži 50 mSv v kalendárnom roku, ktorá sa stanovuje ako priemerná dávka 

na ploche 1 cm2 najviac ožiarenej kože bez ohľadu na veľkosť ožiarenej plochy kože. 

(2) Limity ožiarenia podľa odseku 1 sa pre obyvateľov v okolí pracoviska so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia vzťahujú na priemerné ožiarenie kritickej skupiny obyvateľov 
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vypočítané pre všetky cesty ožiarenia zo všetkých zdrojov ionizujúceho žiarenia a 

pre všetky možné činnosti vedúce k ožiareniu.9  

§ 7 
Limity ožiarenia žiakov a študentov 

(1) Limity ožiarenia žiakov a študentov sú od kalendárneho roku, v ktorom tieto osoby 

dovŕšia 16. rok veku, do konca kalendárneho roku, v ktorom dovŕšia 18. rok veku,  
a) efektívna dávka 6 mSv v kalendárnom roku,  

b) ekvivalentná dávka v očnej šošovke 50 mSv v kalendárnom roku,  

c) ekvivalentná dávka v koži 150 mSv v kalendárnom roku, ktorá sa stanovuje ako priemerná dávka 

na ploche 1 cm2 najviac ožiarenej kože bez ohľadu na veľkosť ožiarenej plochy kože,  

d) ekvivalentná dávka v rukách od prstov až po predlaktie a v nohách od chodidiel až po členky 150 

mSv v kalendárnom roku. 

(2) Limity ožiarenia žiakov a študentov sú do kalendárneho roku, v ktorom tieto osoby 

dovŕšia 16. rok veku, rovnaké ako limity ožiarenia obyvateľov (§ 6 ods. 1).  

(3) Limity ožiarenia žiakov a študentov sú od kalendárneho roku nasledujúceho po 

kalendárnom roku, v ktorom tieto osoby dovŕšia 18. rok veku, rovnaké ako limity 

ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia (§ 5 ods. 1).  

§ 8 
Ožiarenie osobitných skupín osôb 

(1) Limity ožiarenia osôb, ktoré sa dobrovoľne, okrem svojich pracovných povinností vyplývajúcich z 

výkonu povolania alebo z pracovného pomeru, starajú o pacientov vystavených lekárskemu 

ožiareniu alebo týchto pacientov navštevujú alebo žijú v spoločnej domácnosti s pacientmi, ktorí boli 

po aplikácii rádionuklidov prepustení zo zdravotníckeho zariadenia, sú 1 mSv u osôb mladších ako 

18 rokov veku a 5 mSv u ostatných osôb počas celého vyšetrovania alebo liečenia pacienta.  

(2) Limity ožiarenia osôb, ktoré vykonávajú záchranné a lokalizačné práce pri 

radiačnej havárii,14 sú kumulovaná efektívna dávka 100 mSv a kumulovaná 

ekvivalentná dávka v koži 500 mSv počas celého výkonu prác na zariadení, na 

ktorom došlo k radiačnej havárii.14  

(3) Limity ožiarenia osôb, ktoré vykonávajú likvidačné práce na obnove havarovaného 

zariadenia a v jeho okolí, sú rovnaké ako limity ožiarenia pracovníkov so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia (§ 5 ods. 1).  

(4) Limity ožiarenia podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú na prípady záchrany ľudských 

životov a zabránenia rozvoja radiačnej havárie s možnými závažnými 

spoločenskými a hospodárskymi dôsledkami.  
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(5) Limity ožiarenia zamestnancov na pracoviskách so zvýšeným ožiarením 

prírodným ionizujúcim žiarením7 sú rovnaké ako limity ožiarenia pracovníkov so 

zdrojmi ionizujúceho žiarenia (§ 5).  

(6) Výnimočné ožiarenie 2 nesmie prekročiť efektívnu dávku 250 mSv.  

§ 9 
Zásady hodnotenia ožiarenia 

Hodnotenie ožiarenia osôb sa vykonáva podľa zásad uvedených v prílohe č. 2.  

§ 10 
Smerné hodnoty lekárskeho ožiarenia 

Smerné hodnoty lekárskeho ožiarenia sú uvedené v prílohe č. 3.  

§ 11 
Zaradenie zdrojov ionizujúceho žiarenia do tried 

(1) Do triedy 1 sa zaraďujú  
a) prístroje a zariadenia obsahujúce uzavreté rádioaktívne žiariče skonštruované tak, že príkon 

dávkového ekvivalentu na ktoromkoľvek prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu 

prístroja a zariadenia je menší ako 1 mSv.h-1,  

b) obrazovky a elektrické prístroje, pri ktorých prevádzke urýchľujúci potenciál neprekračuje 30 kV, 

a generátory ionizujúceho žiarenia skonštruované tak, že príkon dávkového ekvivalentu na 

ktoromkoľvek prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu generátora je počas bežnej 

prevádzky menší ako 1 mSv.h-1,  

c) rádioaktívne látky obsahujúce rádionuklid, ktorého podiel aktivity a hodnoty aktivity uvedenej v 

prílohe č. 1 a súčasne podiel hmotnostnej aktivity a hodnoty hmotnostnej aktivity uvedenej v 

prílohe č. 1 je menší ako jeden,  

d) rádioaktívne látky obsahujúce rádionuklidy, ktorých súčet podielov aktivít a hodnôt aktivít 

uvedených v prílohe č. 1 a súčasne súčet podielov hmotnostných aktivít a hodnôt hmotnostných 

aktivít uvedených v prílohe č. 1 je menší ako jeden,  

e) etalónové uzavreté rádioaktívne žiariče používané na kalibráciu, ktoré spĺňajú podmienky 

uvedené v písmene c) alebo d). 

(2) Do triedy 2 sa zaraďujú  
a) rádioaktívne látky obsahujúce rádionuklid, ktorého podiel aktivity a hodnoty aktivity uvedenej v 

prílohe č. 1 a súčasne podiel hmotnostnej aktivity a hodnoty hmotnostnej aktivity uvedenej v 

prílohe č. 1 je väčší ako jeden a menší ako desať,  

b) rádioaktívne látky obsahujúce rádionuklidy, ktorých súčet podielov aktivít a hodnôt aktivít 

uvedených v prílohe č. 1 a súčasne súčet podielov hmotnostných aktivít a hodnôt hmotnostných 

aktivít uvedených v prílohe č. 1 je väčší ako jeden a menší ako desať,  

c) generátory ionizujúceho žiarenia, ktoré nie sú zaradené do triedy 1, skonštruované tak, že príkon 

dávkového ekvivalentu na ktoromkoľvek prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu 

generátora je počas bežnej prevádzky menší ako 1 mSv.h-1 s výnimkou miest určených počas 
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bežnej prevádzky na manipuláciu a obsluhu výhradne rukami, na ktorých je príkon dávkového 

ekvivalentu najviac 250 mSv.h-1, 

d) etalónové uzavreté rádioaktívne žiariče používané na kalibráciu, ktoré spĺňajú podmienky 

uvedené v písmene a) alebo b),  

e) ionizačné hlásiče požiaru. 

(3) Do triedy 3 sa zaraďujú  
a) prístroje a zariadenia obsahujúce uzavreté rádioaktívne žiariče, ktoré nie sú zaradené do triedy 

1, skonštruované tak, že príkon dávkového ekvivalentu na ktoromkoľvek prístupnom mieste vo 

vzdialenosti 0,1 m od povrchu prístroja alebo zariadenia je počas bežnej prevádzky menší ako 1 

mSv.h-1 s výnimkou miest určených počas bežnej prevádzky na manipuláciu a obsluhu výhradne 

rukami, na ktorých je príkon dávkového ekvivalentu najviac 250 mSv.h-1,  

b) rádioaktívne látky obsahujúce rádionuklid, ktorého podiel aktivity a hodnoty aktivity uvedenej v 

prílohe č. 1 a súčasne podiel hmotnostnej aktivity a hodnoty hmotnostnej aktivity uvedenej v 

prílohe č. 1 je väčší ako desať a menší ako sto,  

c) rádioaktívne látky obsahujúce rádionuklidy, ktorých súčet podielov aktivít a hodnôt aktivít 

uvedených v prílohe č. 1 a súčasne súčet podielov hmotnostných aktivít a hodnôt hmotnostných 

aktivít uvedených v prílohe č. 1 je väčší ako desať a menší ako sto,  

d) etalónové uzavreté rádioaktívne žiariče používané na kalibráciu, ktoré spĺňajú podmienky 

uvedené v písmene b) alebo c),  

e) otvorené rádioaktívne žiariče obsahujúce rádionuklid, ktorého podiel aktivity a hodnoty aktivity 

uvedenej v prílohe č. 1 a súčasne podiel hmotnostnej aktivity a hodnoty hmotnostnej aktivity 

uvedenej v prílohe č. 1 je menší ako desať,  

f) otvorené rádioaktívne žiariče obsahujúce rádionuklidy, ktorých súčet podielov aktivít a hodnôt 

aktivít uvedených v prílohe č. 1 a súčasne súčet podielov hmotnostných aktivít a hodnôt 

hmotnostných aktivít uvedených v prílohe č. 1 je menší ako desať. 

(4) Do triedy 4 sa zaraďujú  
a) zdroje ionizujúceho žiarenia, ktoré nie sú zaradené do triedy 1 až 3 a triedy 5 a 6, a to 

stacionárne kabínové röntgenové zariadenia, zubné röntgenové prístroje, mamografické 

röntgenové zariadenia, röntgenové zariadenia na počítačovú tomografiu, rádiodiagnostické 

vyšetrovacie steny, mobilné röntgenové zariadenia na rádiodiagnostiku a na defektoskopiu, 

kompaktné mimotelové ožarovače krvi s uzavretými rádioaktívnymi žiaričmi,  

b) otvorené rádioaktívne žiariče obsahujúce rádionuklid, ktorého podiel aktivity a hodnoty aktivity 

uvedenej v prílohe č. 1 a súčasne podiel hmotnostnej aktivity a hodnoty hmotnostnej aktivity 

uvedenej v prílohe č. 1 je väčší ako desať a súčasne ich aktivita je menšia ako 600 Sv/hinh, kde 

hinh je konverzný faktor na hodnotenie príjmu rádionuklidov vdýchnutím pracovníkom so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia,  

c) otvorené rádioaktívne žiariče obsahujúce rádionuklidy, ktorých súčet podielov aktivít a hodnôt 

aktivít uvedených v prílohe č. 1 a súčasne súčet podielov hmotnostných aktivít a hodnôt 

hmotnostných aktivít uvedených v prílohe č. 1 je väčší ako desať a súčasne ich aktivita je 

menšia ako 600 Sv/hinh. 
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(5) Do triedy 5 sa zaraďujú  
a) röntgenové prístroje a zariadenia, ktoré nie sú zaradené do triedy 4,  

b) urýchľovače častíc a zdroje ionizujúceho žiarenia určené na rádioterapiu protónmi, neutrónmi a 

inými ťažkými časticami,  

c) zariadenia obsahujúce uzavreté rádioaktívne žiariče určené na rádioterapiu vrátane 

brachyterapie,  

d) stacionárne ožarovače a iné stacionárne zariadenia obsahujúce uzavreté rádioaktívne žiariče, 

ktoré nie sú zaradené do triedy 4,  

e) mobilné defektoskopy s uzavretými rádioaktívnymi žiaričmi,  

f) mobilné ožarovače s uzavretými rádioaktívnymi žiaričmi,  

g) otvorené rádioaktívne žiariče obsahujúce rádionuklid, ktorého podiel aktivity a hodnoty aktivity 

uvedenej v prílohe č. 1 a súčasne podiel hmotnostnej aktivity a hodnoty hmotnostnej aktivity 

uvedenej v prílohe č. 1 je väčší ako desať a súčasne ich aktivita je väčšia ako 600 Sv/hinh a 

menšia ako 8000 Sv/hinh,  

h) otvorené rádioaktívne žiariče obsahujúce rádionuklidy, ktorých súčet podielov aktivít a hodnôt 

aktivít uvedených v prílohe č. 1 a súčasne súčet podielov hmotnostných aktivít a hodnôt 

hmotnostných aktivít uvedených v prílohe č. 1 je väčší ako desať a súčasne ich aktivita je väčšia 

ako 600 Sv/hinh a menšia ako 8000 Sv/hinh. 

(6) Do triedy 6 sa zaraďujú  
a) zdroje ionizujúceho žiarenia, ktoré nie sú zaradené do triedy 1 až 5,  

b) priemyselné ožarovače obsahujúce uzavreté rádioaktívne žiariče určené na ožarovanie 

požívatín, predmetov bežnej potreby a iných materiálov ionizujúcim žiarením,  

c) otvorené rádioaktívne žiariče obsahujúce rádionuklid, ktorého podiel aktivity a hodnoty aktivity 

uvedenej v prílohe č. 1 a súčasne podiel hmotnostnej aktivity a hodnoty hmotnostnej aktivity 

uvedenej v prílohe č. 1 je väčší ako desať a súčasne ich aktivita je väčšia ako 8000 Sv/hinh,  

d) otvorené rádioaktívne žiariče obsahujúce rádionuklidy, ktorých súčet podielov aktivít a hodnôt 

aktivít uvedených v prílohe č. 1 a súčasne súčet podielov hmotnostných aktivít a hodnôt 

hmotnostných aktivít uvedených v prílohe č. 1 je väčší ako desať a súčasne ich aktivita je väčšia 

ako 8000 Sv/hinh,  

e) jadrový reaktor a rádionuklidy, ktoré vznikajú pri jeho činnosti. 

(7) Konverzné faktory na hodnotenie príjmu rádionuklidov vdýchnutím pracovníkom 

so zdrojmi ionizujúceho žiarenia podľa odseku 4 písm. b) a c), odseku 5 písm. g) a 

h) a odseku 6 písm. c) a d) sú uvedené v prílohe č. 4.  
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DRUHÁ ČASŤ 

OBMEDZOVANIE OŽIARENIA PRÍRODNÝM IONIZUJÚCIM ŽIARENÍM 

 

§ 12 
Obmedzovanie ožiarenia prírodnými rádionuklidmi v stavebných výrobkoch 

 
(1) Za systematické meranie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných 

výrobkoch4 sa považuje meranie hmotnostných aktivít prírodných rádionuklidov 

podľa prílohy č. 5.  

(2) Evidencia výsledkov merania obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných 

výrobkoch obsahuje  
a) označenie a typ meraných stavebných výrobkov,  

b) dátum výroby stavebných výrobkov,  

c) pôvod surovín použitých pri výrobe stavebných výrobkov,  

d) ročný objem výroby alebo dovozu stavebných výrobkov,  

e) údaje charakterizujúce rozsah a spôsob použitia stavebného výrobku v stavbách,  

f) výsledky merania jednotlivých vzoriek stavebných výrobkov vrátane miesta, dátumu a spôsobu 

odberu vzoriek a použitej metódy merania,  

g) identifikačné údaje laboratória, ktoré vykonalo meranie. 

(3) Odvodená zásahová úroveň na vykonanie opatrení na zníženie obsahu 

prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch je hmotnostná aktivita 226Ra v 

stavebnom výrobku 120 Bq.kg-1.  

(4) Najvyššia prípustná hodnota ekvivalentnej aktivity rádia je  
a) 370 Bq.kg-1 v stavebných výrobkoch určených na výstavbu bytových budov,6  

b) 3700 Bq.kg-1 v stavebných výrobkoch určených na výstavbu nebytových budov5 určených na 

pobyt osôb dlhší ako 1000 hodín počas kalendárneho roku. 

§ 13 
Obmedzovanie ožiarenia prírodnými rádionuklidmi v dodávanej vode 

 
(1) Za systematické meranie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej vode sa považuje meranie 

obsahu prírodných rádionuklidov podľa prílohy č. 6.  

(2) Evidencia výsledkov meraní obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej vode 

obsahuje  
a) druh meranej vody a obchodný názov, ak ide o balenú pitnú vodu,  

b) dátum výroby, ak ide o balenú pitnú vodu,  

c) identifikáciu zdroja vody,  
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d) výdatnosť zdroja vody,  

e) spôsob technologickej úpravy vody,  

f) ročný objem dodanej vody,  

g) zásobované obce a počet zásobovaných obyvateľov, ak ide o vodu dodávanú do verejných 

vodovodov,  

h) výsledky merania jednotlivých vzoriek vody vrátane miesta, dátumu a spôsobu odberu vzoriek a 

použitej metódy merania, 

i) identifikačné údaje laboratória, ktoré vykonalo meranie. 

(3) Odvodené zásahové úrovne na vykonanie opatrení na zníženie obsahu 

prírodných rádionuklidov v dodávanej vode sú uvedené v prílohe č. 6.  

(4) Najvyššie prípustné hodnoty objemových aktivít vybraných prírodných 

rádionuklidov v dodávanej vode sú uvedené v prílohe č. 6.  

§ 14 
Obmedzovanie ožiarenia radónom pri výstavbe stavieb s pobytovými priestormi 
(1) Odvodená zásahová úroveň na vykonanie opatrení proti prenikaniu radónu z 

podložia stavby pri výstavbe stavieb s pobytovými priestormi je objemová aktivita 

radónu v pôdnom vzduchu  
a) 10 kBq.m-3 v dobre priepustných základových pôdach,  

b) 20 kBq.m-3 v stredne priepustných základových pôdach,  

c) 30 kBq.m-3 v slabo priepustných základových pôdach. 

(2) Postup stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti 

základových pôd stavebného pozemku je uvedený v prílohe č. 7.  

(3) Odvodená zásahová úroveň na obmedzenie ožiarenia v stavbách s pobytovými 

priestormi je objemová aktivita radónu 500 Bq.m-3 v priemere za rok. Ak sa 

meraním určuje ekvivalentná objemová aktivita radónu, na prevod na objemovú 

aktivitu radónu sa použije faktor rovnováhy F = 0,4. Objemová aktivita radónu sa 

stanovuje krátkodobým meraním v trvaní najmenej sedem dní za podmienok, ktoré 

objektívne vyjadrujú prítomnosť radónu v pobytových priestoroch.  

(4) Odvodená zásahová úroveň na obmedzenie vonkajšieho ožiarenia osôb žiarením 

gama zo stavebných výrobkov v stavbách s pobytovými priestormi je príkon 

priestorového dávkového ekvivalentu 1 mSv.h-1, ktorý sa stanovuje meraním vo 

výške 1 m od podlahy a vo vzdialenosti 0,5 m od stien. Odvodená zásahová 

úroveň sa porovnáva s najvyššie nameranou hodnotou príkonu dávkového 

ekvivalentu.  

§ 15 



 85

Obmedzovanie ožiarenia na pracovisku s výskytom radónu v ovzduší 
(1) Odvodená zásahová úroveň na vykonanie opatrení na obmedzenie ožiarenia 

zamestnancov na pracovisku s výskytom radónu v ovzduší je objemová aktivita 

radónu na pracovisku 1000 Bq.m-3 v priemere za rok.  

(2) Na pracovisku preukázateľne využívanom len občas alebo s určitým režimom sa 

odvodená zásahová úroveň podľa odseku 1 vzťahuje na priemernú hodnotu 

objemovej aktivity radónu počas pobytu osôb.  

(3) Hodnotenie ožiarenia zamestnancov na pracovisku, na ktorom je prekročená 

odvodená zásahová úroveň podľa odseku 1, sa zabezpečuje sústavným 

monitorovaním pracoviska vrátane sledovania a zaznamenávania pobytu 

zamestnancov na pracovisku; ak odvodená zásahová úroveň je prekročená viac 

ako jedenapolkrát, hodnotenie ožiarenia zamestnancov sa vykonáva osobným 

monitorovaním.  

§ 16 
Obmedzovanie ožiarenia na pracovisku s materiálmi a skládkach materiálov, ktoré obsahujú 

prírodné rádionuklidy 

(1) Zásahová úroveň na vykonanie opatrení na obmedzenie ožiarenia zamestnancov 

na pracovisku s materiálmi a skládkach materiálov, ktoré obsahujú prírodné 

rádionuklidy, je efektívna dávka zamestnanca 1 mSv za rok.  

(2) Hodnotenie ožiarenia zamestnancov na pracovisku, na ktorom je prekročená 

zásahová úroveň uvedená v odseku 1, sa zabezpečuje sústavným monitorovaním 

pracoviska vrátane sledovania a zaznamenávania pobytu zamestnancov na 

pracovisku; ak zásahová úroveň je prekročená viac ako šesťkrát, hodnotenie 

ožiarenia zamestnancov sa vykonáva osobným monitorovaním.  

§ 17 
Obmedzovanie ožiarenia z kozmického žiarenia 

(1) Zásahová úroveň na vykonanie opatrení na obmedzenie ožiarenia zamestnancov 

z kozmického žiarenia v letectve je efektívna dávka člena leteckej posádky alebo 

člena leteckého personálu počas letov 1 mSv za rok.  
(2) Hodnotenie ožiarenia zamestnancov uvedených v odseku 1 na letových hladinách do 15 km sa 

zabezpečuje využívaním počítačových programov. Pri výpočte sa zohľadňuje letová výška, 

zemepisná šírka, doba letu a aktuálna intenzita kozmického žiarenia na letovej hladine. Správnosť 

výpočtu sa najmenej raz za rok overuje priamym meraním príslušných dozimetrických veličín na 

jednotlivých letových trasách.  
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(3) Hodnotenie ožiarenia zamestnancov uvedených v odseku 1 na letových hladinách 

nad 15 km sa zabezpečuje meraním príslušných dozimetrických veličín na palube 

lietadla počas letu.  

 
TRETIA ČASŤ 

POŽIADAVKY NA BEZPEČNÚ PREVÁDZKU PRACOVÍSK SO ZDROJMI 
IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA 

 

Prvý diel 

Všeobecné požiadavky 

 
§ 18 

Spoločné ustanovenia 
(1) Projektovanie, výstavba a uvádzanie pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

do prevádzky sa vykonáva tak, aby sa zabezpečila radiačná ochrana pracovníkov 

so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ostatných zamestnancov a osôb v okolí 

pracoviska.  

(2) Stavebný materiál na výstavbu pracoviska, konštrukcia stien, vnútorné členenie 

pracoviska a jeho vybavenie vrátane tienenia a krytov zdrojov ionizujúceho 

žiarenia sa musia voliť tak, aby pri všetkých činnostiach vedúcich k ožiareniu9 a v 

prípade radiačnej nehody17 bola zabezpečená ochrana zdravia pracovníkov so 

zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ostatných zamestnancov a osôb v okolí pracoviska.  

(3) Steny, stropy a podlahy miestností, do ktorých sa ukladajú rádioaktívne žiariče,1 

musia mať také tieniace vlastnosti, aby efektívne alebo ekvivalentné dávky osôb 

zdržiavajúcich sa v priestoroch susediacich s takýmito miestnosťami boli 

udržiavané na najnižšej možnej úrovni a aby neprekročili limity ožiarenia 

obyvateľov (§ 6). Miestnosti, do ktorých sa ukladajú rádioaktívne žiariče,1 musia 

byť zabezpečené proti vstupu nepovolaných osôb.  

(4) Pred uvedením pracoviska, na ktorom sa vykonávajú činnosti so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6, do prevádzky sa: 
a) vymedzí a označí kontrolované pásmo (§ 19),  
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b) vybaví pracovisko prístrojmi, zariadeniami a pracovnými pomôckami v súlade s monitorovacím 

plánom (§ 44), havarijným plánom (§ 57), protokolom o preberacej skúške (§ 41) a povolením na 

činnosť vedúcu k ožiareniu,9  

c) zabezpečí vybavenie pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia osobnými ochrannými 

pracovnými prostriedkami s tieniacim účinkom (najmä plášťami, zásterami, okuliarmi, 

rukavicami) a ochrannými pracovnými pomôckami (najmä pinzetami, kliešťami, tieniacimi 

ochrannými obalmi a kontajnermi),  

d) zabezpečí vybavenie pracovníkov kategórie A18 osobnými dozimetrami,  

e) zabezpečí sústavný dozor nad dodržiavaním požiadaviek na bezpečnú prevádzku pracoviska. 

(5) Počas prevádzky pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sa vykonáva 

dekontaminácia tak, aby sa zabezpečila najnižšia možná úroveň povrchovej 

rádioaktívnej kontaminácie; najvyššie prípustné hodnoty povrchovej rádioaktívnej 

kontaminácie sú uvedené v prílohe č. 8.  

§ 19 
Kontrolované pásmo 

(1) Kontrolované pásmo sa vymedzuje ako ucelená a jednoznačne definovaná časť pracoviska, 

spravidla stavebne oddelená.  

(2) Poučenie pracovníkov kategórie A18 o zásadách bezpečného správania vykonáva 

najmenej raz za rok odborný zástupca.19  

(3) Pri výstupe osôb z kontrolovaného pásma jadrových zariadení a pracovísk so 

zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 5 a 6, na ktorých sa vykonávajú práce s 

otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi, sa kontroluje ich povrchová rádioaktívna 

kontaminácia. V prípade zistenia povrchovej rádioaktívnej kontaminácie sa 

vykonáva dekontaminácia odevu a osobná očista dovtedy, kým úroveň povrchovej 

rádioaktívnej kontaminácie nie je nižšia ako najvyššie prípustné hodnoty uvedené v 

prílohe č. 8.  

§ 20 
Požiadavky na odbornú prípravu 

(1) Obsahom odbornej prípravy na činnosti vedúce k ožiareniu9 a činnosti dôležité z 

hľadiska radiačnej ochrany10 je  
a) základná odborná príprava,  

b) periodická odborná príprava. 

(2) Základná odborná príprava je zameraná na získanie znalostí zásad radiačnej 

ochrany a bezpečných postupov na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

vrátane postupov pri radiačných nehodách17 a radiačných haváriách.14  
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(3) Periodická odborná príprava je zameraná na zopakovanie znalostí podľa odseku 2 

a získanie nových poznatkov v oblasti radiačnej ochrany.  

(4) Rozsah základnej odbornej prípravy na činnosti vedúce k ožiareniu9 je  
a) 24 hodín, ak ide o činnosť so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6,  

b) 16 hodín, ak ide o činnosť so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 5 a 4,  

c) 8 hodín, ak ide o činnosť so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 3 a 2. 

(5) Rozsah základnej odbornej prípravy na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej 

ochrany10 je 16 hodín.  

(6) Periodická odborná príprava na činnosti vedúce k ožiareniu9 sa vykonáva každých 

5 rokov v rozsahu  
a) 16 hodín, ak ide o činnosť so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6,  

b) 10 hodín, ak ide o činnosť so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 5 a 4,  

c) 8 hodín, ak ide o činnosť so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 3. 

(7) Periodická odborná príprava na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany10 sa 

vykonáva každých 5 rokov v rozsahu 10 hodín.  

§ 21 
Zabezpečovanie kvality radiačnej ochrany 

(1) Pred vykonávaním činnosti vedúcej k ožiareniu9 sa  
a) identifikujú výrobky, činnosti, vzťahy, systémy, oprávnenia, zodpovednosť a spôsob riadenia a 

organizačného zabezpečenia,  

b) stanovujú a dokumentujú oprávnenia, zodpovednosť a vzájomné väzby osôb, ktoré riadia, 

vykonávajú, hodnotia a kontrolujú pracovné činnosti, ktoré ovplyvňujú kvalitu radiačnej ochrany,  

c) stanovujú a dokumentujú postupy pre jednotlivé pracovné činnosti, ktoré ovplyvňujú kvalitu 

radiačnej ochrany. 

(2) Počas vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu9 sa  
a) vedie a uchováva dokumentácia pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v rozsahu 

uvedenom v § 22 tak, aby bola jednoznačne identifikovateľná, úplná a dostupná oprávneným 

osobám a aby sa predišlo jej strate, znehodnoteniu alebo neoprávnenému zaobchádzaniu s ňou,  

b) zabezpečuje jednoznačná identifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia,  

c) stanovuje postup kontroly zdrojov ionizujúceho žiarenia a kontroly vykonávaných prác so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia. 

§ 22 
Dokumentácia pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, uchovávanie a 

oznamovanie evidovaných údajov 
(1) Dokumentáciu pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia tvoria  

a) doklady o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov kategórie A,18  
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b) doklady o skúškach odbornej spôsobilosti a záznamy o overení odborných vedomostí 

pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,  

c) záznamy o overení odborných vedomostí pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a o 

vykonaných poučeniach o zásadách bezpečného správania v kontrolovanom pásme,  

d) monitorovací plán (§ 44),  

e) výsledky monitorovania,  

f) záznamy o úrovni ožiarenia pracovníkov kategórie A,18  

g) doklady o overení meracích prístrojov uvedených v monitorovacom pláne,  

h) havarijný plán (§ 57),  

i) prevádzkové záznamy pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,  

j) záznamy o prešetrovaní prípadov zvýšeného ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho 

žiarenia a záznamy o vyhodnotení radiačnej nehody17 a radiačnej havárie,14  

k) správy o radiačnej nehode,17  

l) bezpečnostné rozbory (§ 27 ods. 1),  

m) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,  

n) kniha údržby a opráv,  

o) kniha návštev v kontrolovanom pásme, v ktorej sa evidujú údaje o osobách, na ktoré sa 

nevzťahuje zákaz vstupu do kontrolovaného pásma20 s výnimkou údajov o osobách, ktorým sa 

poskytuje zdravotná starostlivosť,3 a to: 

1. identifikačné údaje, dôvod, dátum a dĺžka pobytu v kontrolovanom pásme,  

2. veľkosť prijatých osobných dávok,  

3. údaj o poučení a informovaní osôb o veľkosti prijatých osobných dávok, 

p) všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce oblasť radiačnej ochrany,  

r) pravidlá a pokyny na zabezpečenie radiačnej ochrany,  

s) prevádzkový poriadok,  

t) projektová dokumentácia pracoviska,  

u) povolenia na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu9 a rozhodnutia orgánov na ochranu 

zdravia vydané v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru. 

(2) Záznamy podľa odseku 1 písm. f) obsahujú  
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a pracovné zaradenie pracovníka kategórie A18 

a každú zmenu týchto údajov,  

b) typ pracoviska,  

c) dĺžku sledovaného obdobia,  

d) dátum začatia a skončenia prác so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,  

e) počet pridelených dozimetrov a ich evidenčné čísla,  

f) výsledky meraní za každé sledované obdobie,  

g) efektívnu dávku v kalendárnom roku,  

h) efektívnu dávku z vonkajšieho ožiarenia v kalendárnom roku,  

i) úväzok efektívnej dávky z vnútorného ožiarenia v kalendárnom roku,  

j) efektívnu dávku za posledných päť kalendárnych rokov,  
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k) kumulovanú efektívnu dávku za celé obdobie práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,  

l) efektívnu dávku pri radiačnej nehode17 a radiačnej havárii,14  

m) údaje o výnimočnom ožiarení (§ 8 ods. 6). 

(3) Držiteľ povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu9  
a) vedie dokumentáciu pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v rozsahu uvedenom v 

odsekoch 1 a 2,  

b) uchováva záznamy podľa odseku 2 do času, v ktorom pracovník kategórie A18 dosiahne alebo by 

dosiahol 75 rokov veku, najmenej 30 rokov od skončenia práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,  

c) oznamuje orgánu na ochranu zdravia,11 ktorý povolenie vydal, a do centrálneho registra dávok12 

údaje zo záznamov podľa odseku 2, a to:  

1. osobné údaje podľa odseku 2 písm. a) a pracovné zaradenie do jedného mesiaca od 

nástupu pracovníka so zdrojmi ionizujúceho žiarenia do zamestnania a každú zmenu 

týchto údajov do jedného mesiaca,  

2. údaje podľa odseku 2 písm. f) do dvoch mesiacov po skončení monitorovacieho obdobia s 

výnimkou efektívnych dávok väčších ako 20 mSv alebo ekvivalentných dávok väčších ako 

150 mSv z vonkajšieho ožiarenia a s výnimkou efektívnych dávok väčších ako 6 mSv 

alebo ekvivalentných dávok väčších ako 15 mSv z vnútorného ožiarenia, ktoré oznamuje 

bezodkladne po ich zistení,  

3. údaje podľa odseku 2 písm. g) za predchádzajúci rok do konca apríla nasledujúceho 

kalendárneho roka. 

Druhý diel 

Osobitné požiadavky 

 
§ 23 

Rádiodiagnostické a rádioterapeutické pracoviská 

(1) Pracovisko so zdrojmi ionizujúceho žiarenia zdravotníckeho zariadenia, na ktorom 

sa vykonáva lekárske ožiarenie, sa vybavuje osobnými ochrannými pro-striedkami 

a pracovnými pomôckami aj pre radiačnú ochranu vyšetrovaných a liečených osôb 

a osôb, ktoré sa o tieto osoby dobrovoľne starajú. Osobné ochranné prostriedky a 

pracovné pomôcky a ich používanie musia zodpovedať charakteru vyšetrenia 

alebo liečenia.  

(2) Pred každým použitím zdroja ionizujúceho žiarenia na lekárske ožiarenie sa 

zisťujú skutočnosti významné z hľadiska indikácie vyšetrenia alebo liečenia, a to 

najmä predchádzajúce významné aplikácie rádionuklidov a ionizujúceho žiarenia, 
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prípadná aplikácia kardiostimulátora alebo kĺbových náhrad, možnosť tehotenstva 

a skutočnosť, či žena dojčí. Zistené údaje sa zaznamenajú v zdravotnej 

dokumentácii.21  

(3) O každom lekárskom ožiarení sa vedie záznam umožňujúci posúdenie veľkosti 

ožiarenia vyšetrovanej alebo liečenej osoby. Pri rádiodiagnostických vyšetreniach 

sa zaznamenávajú vstupné dávky alebo podklady na ich odhad, pri 

rádioterapeutickom ožiarení dávka v terčovom objeme, povrchová dávka a časový 

sled ožarovania, v nukleárnej medicíne špecifikácia podaného rádionuklidu, jeho 

aplikačná forma a aktivita.  

(4) Terapeutické aplikácie rádionuklidov sa vykonávajú v zdravotníckych zariadeniach 

na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ktoré spĺňajú požiadavky podľa § 

26, formou ústavnej alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Počas 

poskytovania ústavnej alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti pacient nesmie 

používať vlastnú bielizeň. Kontrola povrchovej rádioaktívnej kontaminácie sa 

vykonáva pri prepustení pacienta z ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo pri jeho 

odchode z pracoviska ambulantnej zdravotnej starostlivosti, na ktorom bola 

terapeutická aplikácia rádionuklidov vykonaná. V prípade zistenia povrchovej 

rádioaktívnej kontaminácie sa postupuje podľa § 19 ods. 3. S rádioaktívne 

kontaminovanými predmetmi, ktoré nemožno dekontaminovať, sa nakladá ako s 

rádioaktívnymi odpadmi (§ 27 až 34).  

§ 24 
Pracoviská s generátormi ionizujúceho žiarenia 

(1) Generátor ionizujúceho žiarenia sa umiestňuje do samostatnej ožarovne alebo 

vyšetrovne vybavenej na vstupe zariadením, ktoré signalizuje jeho činnosť.  
(2) Generátor ionizujúceho žiarenia sa obsluhuje z chránenej obsluhovne, ak jeho ochranné vlastnosti 

alebo spôsob použitia nevylučujú prekročenie limitov ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho 

žiarenia (§ 5 ods. 1). Pracovník, ktorý obsluhuje generátor ionizujúceho žiarenia, vizuálne kontroluje 

ožarovňu alebo vyšetrovňu.  

(3) Pred vstupom do ožarovne alebo vyšetrovne a po skončení ožarovania sa vykoná 

kontrola, či generátor ionizujúceho žiarenia je mimo prevádzky.  

(4) Prístroje alebo zariadenia, ktorých súčasťou je generátor ionizujúceho žiarenia, 

možno používať len vtedy, ak zabezpečia automatické vyradenie generátora 

ionizujúceho žiarenia z prevádzky pri otvorení ich ochranného tienenia a zabránia 

jeho automatickému uvedeniu do prevádzky po zatvorení ich ochranného tienenia.  
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§ 25 
Pracoviská s uzavretými rádioaktívnymi žiaričmi 

(1) Uzavretý rádioaktívny žiarič môže byť mimo ochranného tieniaceho krytu, 

ochranného kontajnera alebo v pracovnej polohe len počas vykonávania prác.  
(2) Pri ožarovaní a prežarovaní uzavretým rádioaktívnym žiaričom sa pred každým vstupom do 

vymedzeného ožarovacieho priestoru a po skončení práce preveruje meraním alebo kontrolou 

signalizácie odtienenie alebo zasunutie uzavretého rádioaktívneho žiariča do ochranného 

tieniaceho krytu. Ak pri manipulácii s uzavretým rádioaktívnym žiaričom nemožno vylúčiť jeho 

nekontrolované uvoľnenie z ožarovacieho zariadenia alebo jeho stratu, na meranie sa použije 

prístroj umožňujúci určenie jeho polohy.  

(3) Uzavreté rádioaktívne žiariče sa skladujú tak, aby príkon dávkového ekvivalentu 

na vonkajších stenách skladovacích priestorov neprekročil 1 mSv.h-1.  

(4) Uzavretý rádioaktívny žiarič sa nesmie používať, ak nebola vykonaná preberacia 

skúška (§ 41) alebo ak od poslednej skúšky dlhodobej stability (§ 42) uplynula 

lehota na jej periodické vykonanie alebo nastali iné dôvody na vykonanie tejto 

skúšky. Pri akomkoľvek podozrení na netesnosť obalu rádioaktívneho žiariča sa 

uzavretý rádioaktívny žiarič bezodkladne vyradí z používania a vykoná sa skúška 

jeho tesnosti, ak je technicky možná.  

§ 26 
Pracoviská s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi 

(1) Pracoviská s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi triedy 3 až 6 sa zaraďujú do I., II. a III. kategórie 

podľa základných požiadaviek na vybavenie pracoviska s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi, ktoré 

sú uvedené v prílohe č. 9.  

(2) Najväčšia aktivita otvorených rádioaktívnych žiaričov, ktoré môžu byť súčasne 

spracúvané na jednotlivých pracovných miestach pracoviska s otvorenými 

rádioaktívnymi žiaričmi, je súčinom najväčšej aktivity na pracovnom mieste a 

koeficientu vybavenosti pracovného miesta. Najväčšie aktivity na pracovnom 

mieste a koeficienty vybavenosti pracovného miesta sú uvedené v prílohe č. 9.  

(3) Pri súčasnom spracúvaní viacerých rádionuklidov na jednom pracovnom mieste 

nesmie byť súčet podielov spracúvanej aktivity jednotlivých rádionuklidov a 

najväčšej aktivity vypočítanej pre jednotlivé rádionuklidy podľa odseku 2 väčší ako 

jeden.  

(4) Ak sa otvorené rádioaktívne žiariče nepoužívajú, umiestňujú sa v ochranných 

krytoch alebo v ochranných kontajneroch a skladujú tak, aby príkon dávkového 

ekvivalentu na vonkajšej stene skladovacích priestorov neprekročil 100 mSv.h-1 a 
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vo vzdialenosti 1 m od ich povrchu 10 mSv.h-1. Pri prenášaní otvorených 

rádioaktívnych žiaričov v priestoroch pracoviska príkon dávkového ekvivalentu 

nesmie prekročiť vo vzdialenosti 1 m od povrchu prepravného ochranného krytu 

100 mSv.h-1.  

(5) Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na otvorené rádioaktívne žiariče, ktoré sú 

súčasťou technologických celkov alebo ich médií.  

(6) Otvorené rádioaktívne žiariče sa nesmú brať do rúk a roztoky s týmito žiaričmi sa 

nesmú pipetovať ústami. Činnosti, pri ktorých môže dôjsť k úniku rádioaktívnych 

látok do ovzdušia, sa vykonávajú v uzavretých priestoroch (napr. v digestore, 

hermetickom boxe).  

(7) Na pracoviskách s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi II. a III. kategórie sa 

zriaďuje samostatný kanalizačný rozvod pre rádioaktívne odpadové vody z 

pracoviska napojený na samostatnú záchytnú nádrž.  

 
ŠTVRTÁ ČASŤ 

POŽIADAVKY NA NAKLADANIE S RÁDIOAKTÍVNYMI ODPADMI A NA 
PREPRAVU RÁDIOAKTÍVNYCH ŽIARIČOV 

 
§ 27 

Všeobecné požiadavky 

(1) Spôsob a postup nakladania s rádioaktívnymi odpadmi13 sa určujú na základe 

bezpečnostných rozborov, ktoré obsahujú  
a) parametre, pri ktorých je zabezpečená radiačná ochrana pri nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi,  

b) spôsoby a lehoty merania a hodnotenia parametrov uvedených v písmene a),  

c) požiadavky na prevádzkovú spôsobilosť zariadení na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,  

d) organizačné zabezpečenie radiačnej ochrany,  

e) druh a najvyššie prípustné skladované množstvo rádioaktívnych odpadov. 

(2) Zberné nádoby, obalové súbory a iné pomôcky, zariadenia a dopravné 

prostriedky, ktoré sa používajú pri nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi, sa zreteľne 

a viditeľne označujú varovným symbolom.22  

(3) Požiadavky na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi13 sa primerane vzťahujú aj 

na nakladanie s rádioaktívnymi zvyškami.  

§ 28 
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Zber a triedenie rádioaktívnych odpadov 
(1) Rádioaktívne odpady sa zhromažďujú na mieste ich vzniku s prihliadnutím na 

použité spôsoby ich spracovania a úpravy. Ak je to technicky možné a 

odôvodnené, triedia sa podľa fyzikálnych a chemických vlastností na plynné, 

kvapalné a pevné.  

(2) Nádrž na zhromažďovanie rádioaktívnych odpadov musí byť zabezpečená proti 

preplneniu a vybavená zariadením na odčerpanie rádioaktívnych odpadov. 

Umiestňuje sa vo vodotesnom ochrannom bazéne, ktorého objem je väčší ako 

objem nádrže, vybavenom signalizáciou úniku rádioaktívnych odpadov z nádrže a 

zariadením na ich odčerpanie. Plnenie nádrže sa kontroluje. Výpary z nádrže a 

ochranného bazénu sa zachytávajú a spracúvajú ako rádioaktívne odpady.  

(3) Ak sa pri zhromažďovaní kvapalných rádioaktívnych odpadov používa viac ako 

jedna nádrž, zabezpečuje sa najmenej jedna voľná nádrž s rovnakým objemom, 

ako je objem najväčšej nádrže.  

§ 29 
Spracovanie rádioaktívnych odpadov 

(1) Spracovaním rádioaktívnych odpadov sa rozumie oddelenie využiteľných látok od nevyužiteľných 

látok tak, aby množstvo nevyužiteľných látok bolo čo najmenšie.  

(2) Pred spracovaním rádioaktívnych odpadov sa musí vyhodnotiť vplyv vznikajúcich 

látok na spoľahlivosť používaných technologických zariadení a technologicky 

súvisiacich systémov.  

(3) Ak sa pri spracúvaní rádioaktívnych odpadov používajú meniče iónov, filtračné 

alebo deliace materiály s obmedzenou životnosťou, pravidelne sa sleduje ich 

účinnosť. Po znížení ich účinnosti a po uplynutí ich životnosti sa vymenia.  

(4) Ak sa rádioaktívne odpady spaľujú, pre každý druh rádioaktívnych odpadov sa 

určuje technologický postup spaľovania.  

§ 30 
Príprava na skladovanie rádioaktívnych odpadov 

(1) Prípravou na skladovanie rádioaktívnych odpadov sa rozumie ich spracovanie a v 

prípade ich plnenia do obalových súborov aj plnenie.  

(2) Spracovanie rádioaktívnych odpadov zmenou ich fyzikálnych alebo chemických 

vlastností alebo zmenou ich obalových súborov sa vykonáva tak, aby bola 

zabezpečená ich bezpečná preprava a skladovanie.  
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(3) Ak sa plnia spracované rádioaktívne odpady do obalových súborov, kontroluje sa, 

či nedošlo k ich preplneniu. Obalové súbory musia zaistiť bezpečnosť ďalšieho 

nakladania s rádioaktívnymi odpadmi.13 Pri výbere obalových súborov sa 

zohľadňuje možné pôsobenie rádioaktívnych odpadov na obalové súbory, najmä 

prítomnosťou korozívnych látok, ich rozpínaním, vývinom plynov a uvoľňovaním 

tepla, ako aj pôsobenie vonkajších vplyvov.  

§ 31 
Skladovanie rádioaktívnych odpadov 

(1) Rádioaktívne odpady musia byť bezpečne skladované na mieste ich vzniku až do 

času ich prepravy na miesto úpravy na ukladanie.  

(2) Rádioaktívne odpady sa nesmú skladovať spolu s inými odpadmi alebo 

materiálmi.  
(3) Sklad rádioaktívnych odpadov (ďalej len „sklad“) musí zodpovedať druhu skladovaného 

rádioaktívneho odpadu a musí byť chránený proti poveternostným vplyvom. Technický stav a 

vybavenie skladu sa pravidelne kontroluje a údaje o vykonaných kontrolách sa evidujú v 

prevádzkových záznamoch [§ 33 ods. 1 písm. a)].  

(4) Kvapalné rádioaktívne odpady v nádobách sa skladujú v miestnostiach s 

vodotesnou podlahou a vodotesnými stenami do výšky, ktorá pri najväčšom 

naplnení skladu zabráni prípadnému úniku rádioaktívnych odpadov do životného 

prostredia. Podlaha musí byť vyspádovaná do bezodtokového vodotesného 

ochranného bazénu.  

(5) Na skladovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov v nádržiach sa vzťahuje § 28 

ods. 2 a 3.  

 
§ 32 

Preprava rádioaktívnych odpadov 
(1) Rádioaktívne odpady sa prepravujú  

a) v obalových súboroch, ktoré zabezpečia, že príkon priestorového dávkového ekvivalentu na 

ľubovoľnom mieste ich vonkajšieho povrchu neprekročí 2 mSv.h-1,  

b) v dopravných prostriedkoch, ktoré zabezpečia, že príkon priestorového dávkového ekvivalentu 

na ľubovoľnom mieste ich vonkajšieho povrchu neprekročí 2 mSv.h-1 a vo vzdialenosti 2 m od 

povrchu dopravného prostriedku 0,1 mSv.h-1,  

c) v cestnej doprave len dvojstopovým motorovým vozidlom. 

(2) Povrchová rádioaktívna kontaminácia vonkajších povrchov obalových súborov 

nesmie prekročiť  



 96

a) 4 Bq.cm-2, ak ide o beta žiariče, gama žiariče a alfa žiariče s nízkou toxicitou,  

b) 0,4 Bq.cm-2, ak ide o iné alfa žiariče, ako sú uvedené v písmene a). 

(3) Držiteľ povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu podľa § 17f ods. 2 písm. n) až p) 

a ods. 4 písm. h) zákona oznamuje orgánu na ochranu zdravia,11 ktorý povolenie 

vydal, najneskôr 24 hodín pred uskutočnením prepravy: 
a) identifikačné údaje držiteľa povolenia uskutočňujúceho prepravu rádioaktívnych odpadov,  

b) dátum, čas, spôsob a trasu prepravy,  

c) druh dopravného prostriedku, a ak sa preprava uskutočňuje motorovým vozidlom, aj jeho 

evidenčné číslo. 

(4) Osoby, ktoré vykonávajú prepravu rádioaktívnych odpadov podľa odseku 1 písm. 

c), musia byť vybavené osobnými dozimetrami, ak príkon priestorového dávkového 

ekvivalentu v kabíne motorového vozidla prekračuje 0,01 mSv.h-1 a poučené o 

zásadách radiačnej ochrany.  

(5) V motorovom vozidle počas prepravy rádioaktívnych odpadov môžu byť len 

osoby, ktoré vykonávajú prepravu.  

(6) O preprave rádioaktívnych odpadov vyhotovuje držiteľ povolenia, ktorý prepravu 

vykonal, záznam. Záznam o preprave rádioaktívnych odpadov obsahuje:  
a) údaje uvedené v odseku 3,  

b) druh a fyzikálnu formu prepravovaných rádioaktívnych odpadov,  

c) opis priebehu uskutočnenej prepravy. 

§ 33 

Evidencia rádioaktívnych odpadov 

(1) Evidenciu rádioaktívnych odpadov tvoria  
a) prevádzkové záznamy, ktoré obsahujú 

1. údaje o množstve a merných aktivitách rádionuklidov v rádioaktívnych odpadoch pri ich 

zbere, triedení, spracovaní, príprave na skladovanie, skladovaní a preprave,  

2. údaje o hmotnosti, aktivite a druhu rádioaktívnych odpadov vrátane údajov o pôvodcovi 

odpadov,  

3. údaje o spôsobe nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, pri ich skladovaní aj údaje o mieste 

a čase ich skladovania,  

4. údaje o vykonaných kontrolách skladu,  

5. výsledky vykonaných analýz rádioaktívnych odpadov a ich obalových súborov,  

6. ďalšie údaje dôležité z hľadiska radiačnej ochrany, 

b) záznamy o preprave rádioaktívnych odpadov (§ 32 ods. 6),  

c) sprievodný list rádioaktívnych odpadov. 
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(2) Držiteľ povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu podľa § 17f ods. 2 písm. n) až p) 

a ods. 4 písm. h) uchováva:  
a) prevádzkové záznamy a záznamy o preprave rádioaktívnych odpadov 10 rokov od odovzdania 

rádioaktívnych odpadov,  

b) sprievodné listy rádioaktívnych odpadov 30 rokov od odovzdania rádioaktívnych odpadov. 

 
§ 34 

Sprievodný list rádioaktívnych odpadov 

 
(1) Sprievodný list rádioaktívnych odpadov [§ 33 ods. 1 písm. c)] musí byť vystavený 

počas celého nakladania s rádioaktívnymi odpadmi,13 ako aj pri každej zmene 

držiteľa povolenia. Vystavuje ho držiteľ povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu 

podľa § 17f ods. 2 písm. n) až p) a ods. 4 písm. h) zákona pri odovzdaní 

rádioaktívnych odpadov v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis odovzdá 

držiteľovi povolenia, ktorý rádioaktívne odpady preberá.  

(2) Sprievodný list rádioaktívnych odpadov obsahuje  
a) špecifikáciu charakterizujúcu druh a pôvod rádioaktívnych odpadov,  

b) druh a identifikačné označenie obalového súboru,  

c) celkovú aktivitu alfa rádionuklidov a beta rádionuklidov,  

d) príkon dávkového ekvivalentu na povrchu obalového súboru,  

e) údaje o povrchovej rádioaktívnej kontaminácii obalového súboru,  

f) celkovú hmotnosť obalového súboru a rádioaktívnych odpadov,  

g) dátum začatia a skončenia plnenia obalového súboru,  

h) dátum vystavenia sprievodného listu rádioaktívnych odpadov,  

i) meno a priezvisko fyzickej osoby a obchodné meno a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá 

rádioaktívne odpady odovzdáva a preberá, a meno, funkciu a podpis osôb poverených 

odovzdaním a prebratím rádioaktívnych odpadov. 

§ 35 
Preprava rádioaktívnych žiaričov 

(1) Na prepravu rádioaktívnych žiaričov sa vzťahuje § 32.  

(2) Držiteľ povolenia na prepravu rádioaktívnych žiaričov uchováva záznamy o 

preprave rádioaktívnych žiaričov 10 rokov od uskutočnenia prepravy.  

 



 98

PIATA ČASŤ 

UVÁDZANIE RÁDIOAKTÍVNYCH LÁTOK DO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

§ 36 
Miera obsahu rádionuklidov, ktorá umožňuje uvádzanie rádioaktívnych látok do 

životného prostredia bez povolenia 
 

(1) Rádioaktívne látky a materiály, predmety a zariadenia (ďalej len „rádioaktívne 

materiály“), ktoré sú povrchovo rádioaktívne kontaminované, možno uvádzať do 

životného prostredia8 bez povolenia orgánu na ochranu zdravia,11 ak na 

ktorejkoľvek časti plochy ich povrchu súčet podielov hodnôt uvoľňovacej úrovne 

plošnej aktivity rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia a hodnôt 

uvoľňovacej úrovne plošnej aktivity týchto rádionuklidov podľa prílohy č. 8 nie je 

väčší ako jeden. Plošná aktivita povrchovej rádioaktívnej kontaminácie 

rádioaktívnych materiálov sa stanovuje z plochy ich povrchu najviac 150 cm2.  

(2) Rádioaktívne materiály, pri ktorých sa nedá stanoviť povrchová rádioaktívna 

kontaminácia alebo ktoré sú rádioaktívne kontaminované v celom objeme, možno 

uvádzať do životného prostredia8 bez povolenia orgánu na ochranu zdravia,11 ak v 

ktorejkoľvek časti ich objemu súčet podielov hodnôt hmotnostných aktivít 

rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia a hodnôt uvoľňovacej úrovne 

hmotnostnej aktivity týchto rádionuklidov podľa prílohy č. 8 nie je väčší ako jeden. 

Hmotnostná aktivita rádioaktívnych materiálov, ktoré sú rádioaktívne 

kontaminované v celom objeme, sa stanovuje v objeme, ktorého hmotnosť nie je 

väčšia ako 10 kg. Ak sa nedá rádioaktívny materiál rozdeliť na časti s hmotnosťou 

10 kg alebo s hmotnosťou menšou ako 10 kg, hmotnostná aktivita sa stanovuje v 

najmenšej časti, na ktorú možno rádioaktívny materiál rozdeliť.  

(3) Rádioaktívne materiály, ktoré sú povrchovo rádioaktívne kontaminované a 

súčasne sú rádioaktívne kontaminované v celom objeme, možno uvádzať do 

životného prostredia8 bez povolenia orgánu na ochranu zdravia,11 ak sú súčasne 

splnené podmienky uvedené v odsekoch 1 a 2.  
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§ 37 
Miera obsahu rádionuklidov, ktorá umožňuje uvádzanie rádioaktívnych 

materiálov do  
životného prostredia na základe povolenia 

 

(1) Rádioaktívne materiály možno uvádzať do životného prostredia8 na základe 

povolenia orgánu na ochranu zdravia,11 ak:  
a) ich aktivita je taká nízka, že ďalšie oddeľovanie rádionuklidov z rádioaktívneho materiálu a ich 

zhromažďovanie nie je na základe optimalizácie radiačnej ochrany odôvodnené,  

b) v žiadnom kalendárnom roku priemerná efektívna dávka kritickej skupiny obyvateľov neprekročí 

10 mSv a súčasne kolektívna efektívna dávka neprekročí 1 man Sv, pričom ožiarenie kritickej 

skupiny obyvateľov a kolektívnej efektívnej dávky obyvateľstva musí zohľadniť všetky možné 

cesty ožiarenia počas bežnej prevádzky [§ 2 písm. h)] a počas možnej radiačnej havárie.14 

(2) Hodnoty podľa odseku 1 písm. b) sa nevzťahujú na prípady, v ktorých žiadateľ o 

vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu podľa § 17f ods. 2 písm. m) a 

ods. 4 písm. g) zákona preukázal, že uvádzanie rádioaktívnych látok do životného 

prostredia8 je aj pri prekročení hodnôt podľa odseku 1 písm. b) optimalizované z 

hľadiska radiačnej ochrany.  

(3) Miera obsahu rádionuklidov umožňujúca uvádzanie rádioaktívnych materiálov do 

životného prostredia podľa odseku 1 je splnená:  
a) pri vypúšťaní rádioaktívnych látok z pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5: 

1. do povrchových vôd, ak súčet súčinov objemových aktivít vypúšťaných rádionuklidov a 

konverzných faktorov hing na hodnotenie príjmu rádionuklidov požitím dospelým 

obyvateľom uvedených v prílohe č. 4 nie je väčší ako 10-4 Sv.m-3,  

2. do verejnej kanalizácie, ak súčet súčinov objemových aktivít vypúšťaných rádionuklidov a 

konverzných faktorov hing na hodnotenie príjmu rádionuklidov požitím dospelým 

obyvateľom uvedených v prílohe č. 4 nie je väčší ako 10-2 Sv. m-3,  

3. do ovzdušia, ak súčet súčinov objemových aktivít vypúšťaných rádionuklidov a 

konverzných faktorov hinh na hodnotenie príjmu rádionuklidov vdychovaním dospelým 

obyvateľom uvedených v prílohe č. 4 nie je väčší ako 10-6 Sv.m-3, 

b) pri vypúšťaní rádioaktívnych látok z pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6, ak ďalej 

nie je ustanovené inak, do povrchových vôd, verejnej kanalizácie a do ovzdušia, ak efektívna 

dávka kritickej skupiny obyvateľov neprekročí 50 mSv v kalendárnom roku,  

c) pri vypúšťaní rádioaktívnych látok z jadrových zariadení do povrchových vôd a do ovzdušia, ak 

sa zmiešaním s neaktívnymi plynmi alebo s neaktívnymi vodami a následným rozptýlením 

zabezpečí, že efektívna dávka kritickej skupiny obyvateľov neprekročí 250 mSv v kalendárnom 

roku; ak je v jednej lokalite viac jadrových zariadení ovplyvňujúcich efektívnu dávku obyvateľov 



 100

tej istej kritickej skupiny obyvateľov, vzťahuje sa táto hodnota na celkové ožiarenie zo všetkých 

jadrových zariadení danej lokality,  

d) pri spaľovaní rádioaktívneho materiálu z pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6 

v spaľovniach odpadu, ak súčet podielov hodnôt hmotnostných aktivít spaľovaných 

rádionuklidov a hodnôt uvoľňovacej úrovne hmotnostnej aktivity týchto rádionuklidov podľa 

prílohy č. 8 nie je väčší ako jeden a ak vzniknutý popol spĺňa podmienky podľa odseku 4 písm. 

b) a c). 

(4) Pri inom uvádzaní rádioaktívnych materiálov z pracovísk so zdrojmi ionizujúceho 

žiarenia triedy 4 až 6 do životného prostredia, ako je uvedené v odseku 3, miera 

obsahu rádionuklidov umožňujúca uvádzanie rádioaktívnych materiálov do 

životného prostredia podľa odseku 1 je splnená: 
a) pri povrchovo rádioaktívne kontaminovaných materiáloch, ak súčet podielov plošných aktivít 

rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia stanovených podľa odsekov 8 a 9 a hodnôt 

uvoľňovacej úrovne plošnej aktivity podľa prílohy č. 8 nie je väčší ako jeden,  

b) pri rádioaktívne kontaminovaných materiáloch v celom objeme, ak súčet podielov hmotnostných 

aktivít rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia stanovených podľa odsekov 6 a 7 a 

odseku 9 a hodnôt uvoľňovacej úrovne hmotnostnej aktivity týchto rádionuklidov podľa prílohy č. 

8 nie je väčší ako jeden,  

c) pri povrchovo rádioaktívne kontaminovaných materiáloch, ktoré sú súčasne rádioaktívne 

kontaminované v celom objeme, ak spĺňajú podmienky uvedené v písmenách a) a b) súčasne. 

(5) Ak nie sú splnené podmienky podľa odseku 4, rádioaktívne materiály možno 

uvádzať do životného prostredia,8 ak žiadateľ o vydanie povolenia na činnosti 

vedúce k ožiareniu podľa § 17f ods. 2 písm. m) a ods. 4 písm. g) zákona preukázal 

splnenie podmienok uvedených v odseku 1.  

(6) Hmotnostná aktivita rádioaktívnych materiálov uvádzaných do životného 

prostredia8 sa stanovuje, ak ďalej nie je ustanovené inak, ako priemerná hodnota 

reprezentatívnym vzorkovým meraním alebo odberom vzoriek rádioaktívneho 

materiálu uvoľňovaného do životného prostredia: 
a) v objeme, ktorého hmotnosť nie je väčšia ako 1000 kg, ak ide o rovnomerne rádioaktívne 

kontaminované materiály,  

b) v objeme, ktorého hmotnosť nie je väčšia ako 300 kg, ak ide o nerovnomerne rádioaktívne 

kontaminované materiály, pričom hmotnostná aktivita rádioaktívneho materiálu v žiadnom takto 

určenom objeme nesmie prekročiť trojnásobok uvoľňovacej úrovne hmotnostnej aktivity podľa 

prílohy č. 8,  

c) v najmenšej časti, na ktorú možno rádioaktívny materiál rozdeliť, ak sa nedá rádioaktívny 

materiál rozdeliť na časti s hmotnosťou uvedenou v písmene a) alebo b). 

(7) Plošná aktivita povrchovej rádioaktívnej kontaminácie rádioaktívnych materiálov 

uvádzaných do životného prostredia8 sa stanovuje, ak nie je ďalej ustanovené inak, 
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ako priemerná hodnota reprezentatívnym vzorkovým meraním, ktorého plocha nie 

je väčšia ako:  
a) 10 000 cm2, ak ide o rovnomerne rádioaktívne kontaminované materiály,  

b) 1000 cm2, ak ide o nerovnomerne rádioaktívne kontaminované materiály, pričom plošná aktivita 

rádioaktívneho materiálu na žiadnej takto určenej ploche nesmie prekročiť trojnásobok 

uvoľňovacej úrovne plošnej aktivity podľa prílohy č. 8. 

(8) Ak ide o ťažko merateľné rádionuklidy, hmotnostná aktivita podľa odseku 6 a 

plošná aktivita podľa odseku 7 sa stanovujú výpočtom.  

 

ŠIESTA ČASŤ 

SLEDOVANIE, MERANIE, HODNOTENIE, OVEROVANIE A EVIDENCIA VELIČÍN, 
PARAMETROV A SKUTOČNOSTÍ DÔLEŽITÝCH Z HĽADISKA RADIAČNEJ 

OCHRANY 

 

§ 38 
Veličiny, parametre a skutočnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany 

 
(1) Veličiny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany sú veličiny charakterizujúce polia 

ionizujúceho žiarenia, výskyt rádionuklidov na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho 

žiarenia a v jeho okolí a uvádzanie rádioaktívnych materiálov do životného 

prostredia.8  

(2) Parametre dôležité z hľadiska radiačnej ochrany sú: 
a) charakteristika a vlastnosti zdrojov ionizujúceho žiarenia,  

b) charakteristika a vlastnosti obalov rádioaktívnych žiaričov,  

c) charakteristika a vlastnosti rádioaktívnych odpadov,  

d) charakteristika a ochranné (izolačné, tieniace a prípadne ventilačné) vlastnosti osobných 

ochranných pracovných prostriedkov na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a ochranných 

pomôcok a zariadení (napr. manipulátorov, zásten, ochranných bariér),  

e) charakteristika a vlastnosti ďalších zariadení určených na bezprostredné činnosti so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia, ktorých konštrukcia môže ovplyvniť úroveň radiačnej ochrany (napr. 

kvalita röntgenových filmov a vyvolávacích zariadení). 

(3) Skutočnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany sú záznamy a iné doklady, ktoré tvoria 

dokumentáciu pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia (§ 22 ods. 1), záznamy a iné doklady, 

ktoré sú súčasťou evidencie rádioaktívnych odpadov (§ 33) a záznamy a iné doklady, ktoré sú 

súčasťou evidencie zdrojov ionizujúceho žiarenia (§ 52 a 53).  
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§ 39 

Rozsah sledovania, merania, hodnotenia, overovania a evidencie veličín, 
parametrov a skutočností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany 

(1) Veličiny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany (§ 38 ods. 1) sa sledujú, merajú, 

hodnotia, overujú a evidujú v rámci monitorovania (§ 44 až 50).  

(2) Parametre dôležité z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 38 ods. 2 písm. a) a b) 

sú súčasťou evidencie zdrojov ionizujúceho žiarenia [§ 52 ods. 1 písm. a)]; sledujú 

sa, merajú, hodnotia, overujú a evidujú:  
a) pri výrobe, dovoze a distribúcii zdrojov ionizujúceho žiarenia v rozsahu potrebnom na posúdenie 

zhody so schváleným typom,  

b) pri odbere zdrojov ionizujúceho žiarenia v rozsahu stanovenom pre preberaciu skúšku (§ 41),  

c) pri používaní zdrojov ionizujúceho žiarenia v rozsahu stanovenom pre skúšku dlhodobej stability 

(§ 42) a pre skúšku prevádzkovej stálosti (§ 43). 

(3) Charakteristika a vlastnosti uzavretého rádioaktívneho žiariča a ich obalov sa 

evidujú v osvedčení uzavretého rádioaktívneho žiariča v rozsahu stanovenom v § 

54. Charakteristika a vlastnosti otvoreného rádioaktívneho žiariča sa evidujú v 

sprievodnom liste otvoreného rádioaktívneho žiariča v rozsahu stanovenom v § 55. 

Osvedčenie uzavretého rádioaktívneho žiariča a sprievodný list otvoreného 

rádioaktívneho žiariča sú súčasťou evidencie zdrojov ionizujúceho žiarenia (§ 52 a 

53).  

(4) Parametre dôležité z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 38 ods. 2 písm. c) sú 

súčasťou evidencie rádioaktívnych odpadov (§ 33); sledujú sa, merajú, hodnotia, 

overujú a evidujú počas celého nakladania s rádioaktívnymi odpadmi. 

Charakteristika a vlastnosti rádioaktívnych odpadov sa evidujú v sprievodnom liste 

rádioaktívnych odpadov v rozsahu uvedenom v § 34 a v bezpečnostných 

rozboroch v rozsahu uvedenom v § 27.  

(5) Parametre dôležité z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 38 ods. 2 písm. d) a e) 

sú súčasťou prevádzkového poriadku [§ 22 ods. 1 písm. s)]; sledujú sa, merajú, 

hodnotia, overujú a evidujú počas celého ich používania.  

§ 40 
Vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia 

(1) Skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia vykonáva držiteľ povolenia na vykonávanie skúšok zdrojov 

ionizujúceho žiarenia na základe metodík a skúšobných protokolov vypracovaných podľa prílohy č. 

10.  
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(2) Držiteľ povolenia podľa odseku 1 zasiela jedenkrát za rok Ministerstvu 

zdravotníctva Slovenskej republiky prehľad všetkých vykonaných skúšok, ktorý 

obsahuje: 
a) miesto a čas vykonania skúšok,  

b) špecifikáciu skúšaných zariadení,  

c) výsledky skúšok,  

d) identifikačné údaje a v prípade právnickej osoby aj meno a priezvisko, rodné číslo a adresu 

trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré skúšky vykonali. 

§ 41 
Preberacia skúška 

(1) Preberaciu skúšku zabezpečuje držiteľ povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu podľa § 17f ods. 2 

písm. h) zákona pri odovzdaní zdroja ionizujúceho žiarenia inému držiteľovi povolenia.  

(2) Preberaciu skúšku vykonáva držiteľ povolenia na vykonávanie skúšok zdrojov 

ionizujúceho žiarenia (§ 40). Skúšku tesnosti uzavretého rádioaktívneho žiariča, 

ktorá je súčasťou preberacej skúšky, vykonáva držiteľ povolenia na vykonávanie 

skúšok tesnosti uzavretých rádioaktívnych žiaričov. Preberacia skúška obsahuje, 

ak ide o:  
a) otvorený rádioaktívny žiarič, overenie údajov uvedených v jeho sprievodnom liste, ak je technicky 

možné,  

b) uzavretý rádioaktívny žiarič, overenie údajov uvedených v jeho osvedčení, ak je technicky 

možné,  

c) zariadenie, ktorého súčasťou je uzavretý rádioaktívny žiarič: 

1. overenie údajov uvedených v jeho osvedčení, ak je technicky možné; ak je uzavretý 

rádioaktívny žiarič pevnou súčasťou zariadenia, jeho výrobné číslo sa neoveruje,  

2. overenie jeho funkčnosti a kvality riadiacich, ovládacích, bezpečnostných, signalizačných a 

indikačných systémov,  

3. overenie jeho prevádzkových parametrov a vlastností podľa technickej dokumentácie 

vzhľadom na jeho účel použitia, 

d) generátor ionizujúceho žiarenia a zariadenie, pri ktorého činnosti vznikajú rádionuklidy, 

1. overenie ich funkčnosti a kvality riadiacich, ovládacích, bezpečnostných, signalizačných, 

indikačných a zobrazovacích systémov,  

2. overenie ich prevádzkových parametrov a vlastností podľa technickej dokumentácie 

vzhľadom na ich účel použitia. 

(3) Pri preberacej skúške držiteľ povolenia na vykonávanie skúšok zdrojov 

ionizujúceho žiarenia určí rozsah a intervaly skúšok dlhodobej stability (§ 42) a 

skúšok prevádzkovej stálosti (§ 43). Intervaly skúšok dlhodobej stability a skúšok 
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prevádzkovej stálosti uzavretých rádioaktívnych žiaričov nesmú byť dlhšie, ako sú 

uvedené v prílohe č. 11.  

(4) Výsledky preberacej skúšky zaznamenáva držiteľ povolenia podľa odseku 3 v 

protokole, ktorý vyhotovuje v štyroch rovnopisoch. Dva rovnopisy odovzdá 

držiteľovi povolenia, ktorý zdroj ionizujúceho žiarenia preberá, a jeden rovnopis 

držiteľovi povolenia, ktorý zdroj ionizujúceho žiarenia odovzdáva.  

§ 42 

Skúška dlhodobej stability 

(1) Skúšku dlhodobej stability zabezpečuje držiteľ povolenia na činnosti vedúce k 

ožiareniu podľa § 17f ods. 2 písm. d), g) a písm. r) až t) a ods. 4 písm. d) zákona v 

intervaloch určených pri preberacej skúške (§ 41 ods. 3) a ďalej v prípadoch 

uvedených v odsekoch 2 a 3.  

(2) Skúška dlhodobej stability zdrojov ionizujúceho žiarenia s výnimkou uzavretých 

rádioaktívnych žiaričov sa vykonáva:  
a) pri každom podozrení na nesprávnu funkciu zariadenia, ktorého súčasťou je zdroj ionizujúceho 

žiarenia,  

b) po údržbe alebo oprave zariadenia, ktorého súčasťou je zdroj ionizujúceho žiarenia, a po údržbe 

alebo oprave zdroja ionizujúceho žiarenia, ktorá by mohla ovplyvniť vlastnosti alebo parametre 

overované skúškou dlhodobej stability,  

c) ak výsledky skúšky prevádzkovej stálosti signalizujú, že vlastnosti a parametre nezodpovedajú 

technickej dokumentácii zdroja ionizujúceho žiarenia. 

(3) Skúška dlhodobej stability uzavretých rádioaktívnych žiaričov sa vykonáva  
a) pri podozrení na netesnosť,  

b) pri odovzdaní uzavretého rádioaktívneho žiariča inému držiteľovi povolenia. 

(4) Skúšku dlhodobej stability vykonáva držiteľ povolenia na vykonávanie skúšok 

zdrojov ionizujúceho žiarenia (§ 40) v rozsahu určenom pri preberacej skúške (§ 41 

ods. 3). Skúšku tesnosti uzavretého rádioaktívneho žiariča, ktorá je súčasťou 

skúšky dlhodobej stability, vykonáva držiteľ povolenia na vykonávanie skúšok 

tesnosti uzavretých rádioaktívnych žiaričov.  

(5) Tesnosť uzavretých rádioaktívnych žiaričov sa overuje priamym meraním 

rádioaktívnej kontaminácie alebo meraním testovacích médií. Rádioaktívny žiarič 

sa považuje za uzavretý, ak pri overení tesnosti nebolo zistené prekročenie 

rádioaktivity testovacieho média, a to:  
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a) 200 Bq pri skúškach vykonaných oterom priamo na rádioaktívnom žiariči alebo jeho ponorením 

do kvapaliny,  

b) 20 Bq pri skúškach vykonaných oterom na náhradnej skúšanej ploche,  

c) 200 Bq za dvanásť hodín pri emanačných skúškach. 

(6) Pri stonásobnom a vyššom prekročení hodnôt uvedených v odseku 5 držiteľ 

povolenia podľa odseku 1 zabezpečí rádioaktívny žiarič tak, aby nedochádzalo k 

šíreniu rádioaktívnej kontaminácie.  

(7) Výsledky skúšky dlhodobej stability zaznamenáva držiteľ povolenia na 

vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia v protokole. Protokol vyhotovuje 

v troch rovnopisoch, z ktorých dva odovzdá držiteľovi povolenia podľa odseku 1.  

§ 43 
Skúška prevádzkovej stálosti 

(1) Skúšku prevádzkovej stálosti zabezpečuje držiteľ povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu podľa § 

17f ods. 2 písm. d), g) a písm. r) až t) a ods. 4 písm. d) zákona v rozsahu a intervaloch určených pri 

preberacej skúške (§ 41 ods. 3) a vždy po údržbe alebo oprave zdroja ionizujúceho žiarenia, ktorá 

by mohla ovplyvniť skúšanú vlastnosť alebo parameter.  

(2) Skúšku prevádzkovej stálosti vykonáva držiteľ povolenia podľa odseku 1 alebo 

držiteľ povolenia na vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia (§ 40).  

(3) Skúška prevádzkovej stálosti uzavretých rádioaktívnych žiaričov sa vykonáva 

oterom povrchu častí zariadení, ktoré prichádzajú do styku s uzavretým 

rádioaktívnym žiaričom.  

(4) Výsledky skúšky prevádzkovej stálosti zaznamenáva držiteľ povolenia podľa 

odseku 1 v protokole. Ak skúšku prevádzkovej stálosti vykonal držiteľ povolenia na 

vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia (§ 40), protokol vyhotoví v dvoch 

rovnopisoch, z ktorých jeden odovzdá držiteľovi povolenia, ktorý skúšku 

prevádzkovej stálosti zabezpečil.  

§ 44 
Monitorovanie a monitorovací plán 

(1) Monitorovanie sa vykonáva na základe monitorovacieho plánu kontinuálne, 

periodicky alebo operatívne pri určitej činnosti s cieľom zhodnotiť a zabezpečiť 

prijateľnosť tejto činnosti z hľadiska radiačnej ochrany. Pri zmenách v usporiadaní 

pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, zmene zdrojov ionizujúceho žiarenia, 

spôsobu a podmienok práce s nimi alebo pri zmene monitorovacích metód sa musí 

monitorovací plán aktualizovať a predložiť orgánu na ochranu zdravia,11 ktorý 

povolenie vydal.  
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(2) Monitorovací plán zahŕňa monitorovanie pri bežnej prevádzke [§ 2 písm. h)], pri 

predvídateľných odchýlkach od bežnej prevádzky, pri radiačných nehodách17 a 

radiačných haváriách.14 Monitorovací plán sa člení na časti upravujúce:  
a) monitorovanie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,  

b) monitorovanie okolia pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,  

c) osobné monitorovanie,  

d) monitorovanie vypúšťania rádioaktívnych látok z pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia do 

životného prostredia. 

(3) Monitorovací plán obsahuje  
a) veličiny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany (§ 38 ods. 1), ktoré budú monitorované, spôsob, 

rozsah a frekvenciu meraní,  

b) návody na hodnotenie výsledkov meraní,  

c) referenčné úrovne (§ 46) a opatrenia pri ich prekročení,  

d) špecifikáciu metód meraní,  

e) špecifikáciu parametrov používaných typov meracích prístrojov a pomôcok. 

(4) Monitorovací plán musí umožňovať dodržiavanie limitov ožiarenia (§ 5 až 8) a 

včasné zistenie odchýlok od bežnej prevádzky [§ 2 písm. h)] a preukazovať, že 

radiačná ochrana je optimalizovaná.  

§ 45 
Hodnotenie veličín v rámci monitorovania 

(1) Pri prepočte aktivít prijatých rádionuklidov na úväzok efektívnej dávky sa musia použiť konverzné 

faktory uvedené v prílohe č. 4. Ak nemožno identifikovať rádionuklidy, ich chemickú formu alebo 

vlastnosti vdychovaného aerosólu, hodnotí sa aktivita tých rádionuklidov, ich chemická forma alebo 

vlastnosti vdychovaného aerosólu, pre ktoré je v prílohe č. 4 stanovený najvyšší konverzný faktor 

na príjem rádionuklidov požitím alebo vdýchnutím.  

(2) Ak nie sú známe údaje o množstve prijatých požívatín, príjem rádionuklidov 

požitím sa vypočíta na základe údajov spotreby požívatín uvedených v 

štatistických prehľadoch podľa jednotlivých vekových kategórií.  

(3) Ak nie sú známe údaje o množstve a kvalite vdýchnutého vzduchu a požitej vody, 

pri výpočte príjmu rádionuklidov vdýchnutím a požitím sa vychádza z toho, že:  
a) pracovník so zdrojmi ionizujúceho žiarenia pri práci trvajúcej 2000 hodín vdýchne za jeden rok 

2000 m3 vzduchu a požije 1 m3 vody, z toho 0,7 m3 vo forme tekutiny,  

b) iné osoby, ako sú uvedené v písmene a), vdýchnu za jeden rok:  

1. 1000 m3, ak ide o osoby do 1 roku veku vrátane,  

2. 2000 m3, ak ide o osoby vo veku od 1 do 2 rokov vrátane,  

3. 4000 m3, ak ide o osoby vo veku od 2 do 7 rokov vrátane,  

4. 6000 m3, ak ide o osoby vo veku od 7 do 12 rokov vrátane,  

5. 8000 m3, ak ide o osoby vo veku od 12 do 17 rokov vrátane,  
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6. 8500 m3, ak ide o osoby staršie ako 17 rokov veku, 

c) iné osoby, ako sú uvedené v písmene a), požijú za jeden rok  

1. 1 m3 vody, z toho 0,7 m3 vo forme tekutiny, ak ide o dospelého muža,  

2. 0,7 m3 vody, z toho 0,45 m3 vo forme tekutiny, ak ide o dospelú ženu alebo dieťa vo veku 

10 rokov a staršie. 

(4) Pre vonkajšie ožiarenie zo vzácnych rádioaktívnych plynov rozptýlených v ovzduší 

pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sa pri prepočte priemernej objemovej 

aktivity týchto plynov na príkon efektívnej dávky použijú konverzné faktory uvedené 

v prílohe č. 4.  

§ 46 
Referenčné úrovne 

(1) Referenčnou úrovňou sa rozumie hodnota alebo kritérium pre opatrenie na zníženie ožiarenia osôb. 

Pri prekročení referenčnej úrovne, ktoré dosahuje hodnotu jednej desatiny limitov ožiarenia, držiteľ 

povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu podľa § 17f ods. 2 a 4 zákona zaznamená prekročenie 

referenčnej úrovne (záznamová úroveň), pričom volí metódy monitorovania tak, aby najmenšia 

detegovateľná hodnota meranej veličiny bola menšia ako záznamová úroveň.  

(2) Pri prekročení referenčnej úrovne, ktoré dosahuje hodnotu troch desatín limitov 

ožiarenia, držiteľ povolenia podľa odseku 1 prekročenie referenčnej úrovne 

zaznamená a vyšetrí dôvody jej prekročenia (vyšetrovacia úroveň).  

 
§ 47 

Monitorovanie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 
(1) Pri začatí prác, pri zmenách pracovných postupov a pri každej zmene, ktorá môže mať vplyv na 

radiačnú ochranu, sa zabezpečuje meranie príkonu priestorového a smerového dávkového 

ekvivalentu, objemových aktivít a ďalších veličín pri zdrojoch ionizujúceho žiarenia, na pracovných 

miestach so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a na takých miestach pracoviska so zdrojmi ionizujúceho 

žiarenia, do ktorých má pracovník so zdrojmi ionizujúceho žiarenia prístup.  

(2) Monitorovanie povrchovej rádioaktívnej kontaminácie sa na pracoviskách s 

otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi vykonáva tak, aby signalizovalo prevádzkové 

odchýlky od bežnej prevádzky [§ 2 písm. h)], nedostatočnú funkciu alebo zlyhanie 

ochranných bariér. Ak hodnoty povrchovej rádioaktívnej kontaminácie na 

pracovisku s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi triedy 4 a 5 sa približujú k 

najvyššie prípustným hodnotám uvedeným v prílohe č. 8, musí sa zabezpečiť, ak je 

to technicky možné, monitorovanie objemových aktivít v pracovnom ovzduší a 

osobné monitorovanie. Na pracoviskách s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi triedy 
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6 sa monitorovanie objemových aktivít v pracovnom ovzduší a osobné 

monitorovanie musia vykonávať vždy.  

 
§ 48 

Monitorovanie okolia pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 
(1) Monitorovanie okolia pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sa vykonáva v 

okolí pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ktoré vypúšťajú rádioaktívne látky 

do životného prostredia alebo z ktorých je možnosť úniku rádioaktívnych látok do 

životného prostredia v takej miere, ktorá vyžaduje povolenie orgánu na ochranu 

zdravia (§ 37). Monitorovanie okolia pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

musí zabezpečiť kontrolu dodržiavania povolených hodnôt vypúšťania 

rádioaktívnych látok do životného prostredia a umožniť včasné zistenie únikov 

rádioaktívnych látok do životného prostredia.  

(2) Monitorovanie okolia sa zabezpečuje sieťou vopred vybraných meracích bodov a 

trás, v ktorých sa na základe merania priestorového dávkového ekvivalentu, na 

základe odberu vzoriek a stanovenia obsahu rádionuklidov v ovzduší, v 

povrchových vodách, vo vybraných zložkách životného prostredia a v potravinách 

vypočítava veľkosť a distribúcia efektívnych dávok a úväzkov efektívnych dávok z 

rádionuklidov v okolí pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.  

 

§ 49 
Osobné monitorovanie 

(1) Osobným monitorovaním sa zabezpečuje zistenie osobných dávok. Vykonáva sa 

sledovaním, meraním a hodnotením individuálneho vonkajšieho a vnútorného 

ožiarenia osôb osobnými dozimetrami, a ak príkon dávkového ekvivalentu môže 

prekročiť 1 mSv.h-1, aj signálnymi, priamo odčítajúcimi operatívnymi osobnými 

dozimetrami.  

(2) Osobný dozimeter sa umiestňuje a používa spravidla na prednej ľavej strane 

hrudníka alebo na najviac ožarovanom mieste tela. Pri používaní ochrannej 

tieniacej zástery sa osobný dozimeter umiestňuje na tejto zástere; takto nameraný 

osobný dávkový ekvivalent sa zníži o hodnotu zodpovedajúcu zoslabeniu v 

zástere. Ak osobný dozimeter umiestnený na prednej ľavej strane hrudníka 

neumožňuje odhad ekvivalentnej dávky v orgáne, pre ktorý sú stanovené limity 
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ožiarenia [§ 5 ods. 1 písm. b) až d)], použije sa ďalší osobný dozimeter, ktorý 

svojimi vlastnosťami alebo umiestnením umožní odhad ekvivalentnej dávky.  

(3) Osobný dozimeter musí umožniť meranie všetkých druhov žiarenia podieľajúcich 

sa na vonkajšom ožiarení pracovníka so zdrojmi ionizujúceho žiarenia pri 

činnostiach vedúcich k ožiareniu. Ak osobný dozimeter takéto meranie neumožní, 

použijú sa ďalšie osobné dozimetre; uvedené neplatí, ak technicky nemožno použiť 

osobný dozimeter. V takom prípade sa odhad dávky zabezpečuje monitorovaním 

pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia (§ 47) alebo výpoč-tom.  

(4) Na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, na ktorých nemožno vylúčiť 

radiačnú nehodu, osobné monitorovanie sa zabezpečuje aj operatívnymi 

dozimetrami, ktoré signalizujú prekročenie nastavenej úrovne. Ak zdroj 

ionizujúceho žiarenia môže spôsobiť jednorazovým ožiarením prekročenie 

päťnásobku limitov ožiarenia podľa § 5, osobné monitorovanie musí umožniť 

rozloženie osobných dávok v tele.  

(5) Na pracoviskách s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi zaradenými do triedy 5 a 6, 

na ktorých môže dôjsť k vnútornému ožiareniu pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho 

žiarenia, sa príjmy rádionuklidov a úväzky efektívnej dávky z ich vnútorného 

ožiarenia zisťujú meraním aktivity rádionuklidov v tele pracovníka so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia alebo v jeho výlučkoch a prepočítavajú sa na príjem 

pomocou modelov dýchacieho traktu a zažívacieho traktu.  

 
§ 50 

Monitorovanie vypúšťania rádioaktívnych látok do životného prostredia 
(1) Monitorovanie vypúšťania rádioaktívnych látok do životného prostredia sa 

vykonáva na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, na ktorých sa 

vypúšťajú rádioaktívne látky do životného prostredia alebo na ktorých môže dôjsť k 

úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia v takej miere, ktorá vyžaduje 

povolenie orgánu na ochranu zdravia (§ 37). Monitorovanie vypúšťania 

rádioaktívnych látok do životného prostredia sa vykonáva tak, aby sa zabezpečila 

kontrola dodržiavania povolených hodnôt vypúšťania rádioaktívnych látok do 

životného prostredia a umožnilo sa včasné zistenie úniku rádioaktívnych látok do 

životného prostredia.  

(2) Monitorovanie vypúšťania rádioaktívnych látok do ovzdušia a povrchových vôd z 

pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia zahŕňa: 
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a) bilančné meranie všetkých rádionuklidov, ktoré významne prispievajú k ožiareniu obyvateľstva,  

b) nepretržité meranie rádionuklidov umožňujúce rýchlu signalizáciu odchýlok od bežnej prevádzky 

[§ 2 písm. h)]. 

§ 51 
Vykonávanie služieb osobnej dozimetrie 

(1) Služby osobnej dozimetrie vykonáva držiteľ povolenia na vykonávanie služieb 

osobnej dozimetrie na základe metodík a skúšobných protokolov vypracovaných 

podľa prílohy č. 10.  

(2) Držiteľ povolenia podľa odseku 1 eviduje údaje v rozsahu uvedenom v § 22 ods. 2 

a uchováva ich najmenej tri roky. Osobné dávky prijaté pri výnimočných 

ožiareniach2 a dávky prijaté pri radiačných nehodách17 eviduje samostatne a 

nesčítava s osobnými dávkami prijatými pri bežnej prevádzke [§ 2 písm. h)].  

(3) Držiteľ povolenia podľa odseku 1 oznamuje Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej 

republiky a do centrálneho registra dávok12 : 
a) osobné údaje podľa § 22 ods. 2 písm. a),  

b) údaje podľa § 22 ods. 2 písm. b), d), e) a písm. g) až i) za predchádzajúci rok do konca apríla 

nasledujúceho kalendárneho roka,  

c) údaje podľa § 22 ods. 2 písm. f) do dvoch mesiacov po skončení monitorovacieho obdobia s 

výnimkou efektívnych dávok väčších ako 20 mSv alebo ekvivalentných dávok väčších ako 150 

mSv z vonkajšieho ožiarenia a s výnimkou efektívnych dávok väčších ako 6 mSv alebo 

ekvivalentných dávok väčších ako 15 mSv z vnútorného ožiarenia, ktoré oznamuje bezodkladne 

po ich zistení. 

§ 52 
Evidencia zdrojov ionizujúceho žiarenia držiteľa povolenia 

(1) Evidencia zdrojov ionizujúceho žiarenia obsahuje  
a) charakteristiku a vlastnosti zdrojov ionizujúceho žiarenia a ich obalov [§ 38 ods. 2 písm. a) a b)],  

b) prevádzkové záznamy,  

c) doklady o nadobudnutí a odovzdaní zdrojov ionizujúceho žiarenia,  

d) osvedčenia uzavretých rádioaktívnych žiaričov (§ 54),  

e) sprievodné listy otvorených rádioaktívnych žiaričov (§ 55),  

f) návod na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia,  

g) protokoly o preberacej skúške (§ 41),  

h) protokoly o skúškach dlhodobej stability (§ 42),  

i) protokoly o skúškach prevádzkovej stálosti (§ 43). 

(2) Záznamy podľa odseku 1 písm. b) obsahujú  
a) účel používania zdrojov ionizujúceho žiarenia,  

b) rozsah a spôsob používania zdrojov ionizujúceho žiarenia,  
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c) údaje o odovzdaní zdrojov ionizujúceho žiarenia inému držiteľovi povolenia,  

d) údaje o spotrebe otvoreného rádioaktívneho žiariča a v prípade jeho postupnej spotreby aj 

bilanciu postupnej spotreby a údaje o uvedení otvoreného rádioaktívneho žiariča do životného 

prostredia,  

e) záznamy o vzniknutých rádioaktívnych odpadoch,  

f) záznamy osôb vykonávajúcich štátny zdravotný dozor. 

(3) Návod na používanie zdrojov podľa odseku 1 písm. f) obsahuje informácie o 

bezpečnom používaní zdroja ionizujúceho žiarenia vrátane upozornenia na 

nebezpečenstvo, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia. Súčasťou návodu na 

používanie zariadenia, ktoré obsahuje rádioaktívny žiarič, je aj informácia o jeho 

prítomnosti v zariadení.  

(4) Držiteľ povolenia na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6 vedie 

evidenciu zdrojov ionizujúceho žiarenia v rozsahu uvedenom v odseku 1 a 

uchováva ju 30 rokov, ak ide o evidenciu zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6, a 

desať rokov, ak ide o evidenciu zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5, a to od 

odovzdania zdrojov ionizujúceho žiarenia inému držiteľovi povolenia.  

(5) Držiteľ povolenia na výrobu, dovoz, vývoz, distribúciu, predaj a prenájom zdrojov 

ionizujúceho žiarenia triedy 3 až 6 vedie evidenciu zdrojov ionizujúceho žiarenia v 

rozsahu uvedenom v odseku 1 písm. a), d) a e) a uchováva ju desať rokov od 

odovzdania zdrojov ionizujúceho žiarenia inému držiteľovi povolenia.  

(6) Držitelia povolení uvedení v odsekoch 4 a 5 oznamujú údaje podľa odseku 1 písm. 

a) a zasielajú kópie dokladov podľa odseku 1 písm. c) až e) do jedného mesiaca 

od nadobudnutia zdrojov ionizujúceho žiarenia orgánu na ochranu zdravia,11 ktorý 

povolenie vydal, a do centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia;12 stratu 

zdrojov ionizujúceho žiarenia, ich krádež alebo zničenie oznamujú bezodkladne.  

(7) Držiteľ povolenia na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6 zasiela 

orgánu na ochranu zdravia,11 ktorý povolenie vydal, a do centrálneho registra 

zdrojov ionizujúceho žiarenia12 aj kópie protokolov o skúškach prevádzkovej 

stálosti (§ 43) do 15 dní od vykonania skúšky.  

(8) Držiteľ povolenia na dovoz zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 3 až 6 oznamuje 

orgánu na ochranu zdravia,11 ktorý povolenie vydal, a do centrálneho registra 

zdrojov ionizujúceho žiarenia12 aj dovoz zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 3 až 6 

do desiatich dní od jeho uskutočnenia.  

(9) Držiteľ povolenia na vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 3 až 

6 eviduje protokoly podľa odseku 1 písm. g) a uchováva ich päť rokov od 
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vykonania skúšky. Kópie protokolov zasiela Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej 

republiky do 15 dní od vykonania skúšky.  

§ 53 
Evidencia zdrojov ionizujúceho žiarenia oznamovateľa 

Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu na 

základe oznámenia,23 vedú evidenciu zdrojov ionizujúceho žiarenia v rozsahu 

uvedenom v § 52 ods. 1 písm. a) až g) a ods. 2 a evidované doklady uchovávajú päť 

rokov od skončenia činnosti so zdrojom ionizujúceho žiarenia, na ktorý sa evidované 

doklady vzťahujú.  

§ 54 
Osvedčenie uzavretého rádioaktívneho žiariča 

(1) Osvedčením uzavretého rádioaktívneho žiariča sa preukazuje jeho trieda 

odolnosti a ďalšie jeho vlastnosti overené v rámci typového schvaľovania.  

(2) Osvedčenie uzavretého rádioaktívneho žiariča obsahuje, ak nie je ďalej 

ustanovené inak:  
a) identifikačné číslo osvedčenia,  

b) výrobné číslo uzavretého rádioaktívneho žiariča,  

c) údaje o druhu rádionuklidu,  

d) údaje o aktivite uzavretého rádioaktívneho žiariča a dátum jej merania, údaj o najväčšom obsahu 

základného rádionuklidu, a ak ide o zdroje ionizujúceho žiarenia triedy 5 a 6, aj údaj o kermovej 

výdatnosti vo vzduchu v Gy.m-2.s-1 s uvedením dátumu, na ktorý sa vzťahuje,  

e) údaje o chemickej a fyzikálnej forme rádionuklidu a jeho nosiča,  

f) údaje o rozmeroch uzavretého rádioaktívneho žiariča,  

g) údaje o spôsobe zabezpečenia uzavretosti rádioaktívneho žiariča alebo údaje o jeho ochrannom 

obale (materiál, hrúbka),  

h) stupeň odolnosti uzavretého rádioaktívneho žiariča daného typu,  

i) prehľad výsledkov vykonaných skúšok,  

j) odporúčaný čas používania uzavretého rádioaktívneho žiariča a ďalšie podklady na plánovité 

overovanie jeho tesnosti,  

k) čas platnosti osvedčenia,  

l) dátum vystavenia osvedčenia, 

m) názov (obchodné meno) alebo meno a priezvisko osoby, ktorá osvedčenie vystavila, jej 

identifikačné číslo a meno, funkciu a podpis oprávnenej osoby. 

(3) Ak uzavreté rádioaktívne žiariče nemôžu byť z technických dôvodov označené 

značkou a výrobným číslom, v osvedčení sa tieto údaje neuvádzajú.  
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§ 55 
Sprievodný list otvoreného rádioaktívneho žiariča 

(1) Sprievodným listom otvoreného rádioaktívneho žiariča sa preukazujú veličiny, parametre a 

vlastnosti otvoreného rádioaktívneho žiariča.  

(2) Sprievodný list otvoreného rádioaktívneho žiariča obsahuje  
a) identifikačné číslo sprievodného listu,  

b) údaje o druhu rádionuklidu,  

c) údaje o chemickej a fyzikálnej forme rádionuklidu a jeho nosiča,  

d) dátum vystavenia sprievodného listu,  

e) názov (obchodné meno) alebo meno a priezvisko osoby, ktorá sprievodný list vystavila, jej 

identifikačné číslo a meno, funkciu a podpis oprávnenej osoby. 

 

SIEDMA ČASŤ 

RADIAČNÁ OCHRANA PRI ZÁSAHOCH PRI RADIAČNEJ HAVÁRII 
§ 56 

Radiačná ochrana osôb, ktoré vykonávajú záchranné, lokalizačné a likvidačné práce a 
protiradiačné opatrenia 

 
(1) Záchranné, lokalizačné a likvidačné práce a protiradiačné opatrenia sa vykonávajú tak, aby 

nedochádzalo k neodôvodnenému ožiareniu osôb.  

(2) Činnosti uvedené v odseku 1, ktoré sú priamo spojené so záchranou ľudských 

životov a zabránením rozvoja radiačnej havárie s možnými závažnými 

spoločenskými a hospodárskymi dôsledkami, sa plánujú tak, aby osoby 

vykonávajúce takéto činnosti počas celého výkonu prác nedostali kumulovanú 

efektívnu dávku 500 mSv a kumulovanú ekvivalentnú dávku v koži 5000 mSv.  

(3) Zásahové úrovne a odvodené zásahové úrovne na neodkladné a následné 

protiradiačné opatrenia sú uvedené v prílohe č. 12.  

§ 57 
Havarijný plán 

(1) Havarijný plán pre prípad radiačnej nehody17 na pracoviskách so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia triedy 3 až 6 s výnimkou pracovísk s jadrovým reaktorom 

obsahuje  
a) rozbor možných radiačných nehôd a radiačných havárií na pracovisku,  

b) opatrenia na obmedzenie ožiarenia zamestnancov a obyvateľstva v okolí pracoviska,  

c) spôsob varovania a informovania zamestnancov a obyvateľstva v okolí pracoviska,  

d) opatrenia na lokalizáciu radiačnej nehody a na zamedzenie jej šírenia,  
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e) postupy a zoznam materiálno-technického vybavenia na zabezpečenie lokalizácie radiačnej 

nehody a radiačnej havárie a na obmedzenie následkov radiačnej nehody a radiačnej havárie,  

f) metodické postupy a technické vybavenie na hodnotenie následkov radiačnej nehody a radiačnej 

havárie,  

g) spôsob zabezpečenia monitorovania na pracovisku a v jeho okolí,  

h) spôsob zabezpečenia monitorovania osôb, ktoré vykonávajú lokalizačné a likvidačné práce,  

i) frekvenciu plánovaných havarijných cvičení,  

j) zoznam orgánov a organizácií, ktoré zabezpečujú záchranné, lokalizačné a likvidačné práce s 

uvedením ich telefónnych čísel a telefónne číslo príslušného orgánu štátneho zdravotného 

dozoru a spôsob ich vyrozumenia,  

k) plán zdravotného zabezpečenia zamestnancov. 

(2) Plán zdravotného zabezpečenia zamestnancov obsahuje  
a) zásady poskytovania prvej pomoci,  

b) zoznam profylaktík, antidót a návody na ich používanie,  

c) zásady dekontaminácie osôb a odstraňovania rádioaktívnych odpadov,  

d) zoznam zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú rýchlu zdravotnú pomoc s uvedením ich adries 

a telefónnych čísel,  

e) spôsob zabezpečenia odvozu ožiarených a rádioaktívne kontaminovaných osôb do 

zdravotníckeho zariadenia. 

(3) Plán zdravotníckych opatrení24 obsahuje  
a) metodické postupy na poskytovanie prvej pomoci, zdravotnej starostlivosti a metodické postupy 

odberu vzoriek biologických materiálov na hodnotenie závažnosti vnútornej rádioaktívnej 

kontaminácie,  

b) organizáciu a zásady poskytovania zdravotnej starostlivosti s uvedením adries a telefónnych 

čísel zdravotníckych zariadení, ktoré zdravotnú starostlivosť poskytujú,  

c) spôsob prípravy závodného zdravotného strediska na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

vrátane jeho materiálno-technického vybavenia,  

d) zoznam profylaktík, antidót a návody na ich používanie,  

e) zásady hodnotenia závažnosti rádioaktívnej kontaminácie zamestnancov a ďalších osôb na účely 

poskytovania zdravotnej starostlivosti,  

f) spôsob zabezpečenia odvozu ožiarených a rádioaktívne kontaminovaných osôb,  

g) pokyny na spoluprácu zamestnancov so zdravotníckymi pracovníkmi,  

h) zásady a metodické postupy dekontaminácie osôb s uvedením miesta dekontaminácie,  

i) spôsob zabezpečenia ochrany zamestnancov zdravotníckeho zariadenia, pacientov a ostatných 

osôb nachádzajúcich sa v zdravotníckom zariadení pred rádioaktívnou kontamináciou,  

j) spôsob vedenia dokumentácie o postihnutých osobách vrátane údajov o ich prijatých dávkach a o 

rádioaktívnej kontaminácii,  

k) spôsob monitorovania zdravotníckych pracovníkov. 
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ÔSMA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§ 58 
Zrušovacie ustanovenia 

Zrušujú sa:  

1. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1972 Zb. o ochrane 

zdravia pred ionizujúcim žiarením,  

2. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 406/1992 Zb. o požiadavkách na 

obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov. 

§ 59 
Účinnosť 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.h1  
 
Odkazy: 
1) § 2 ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona 
č. 470/2000 Z. z.  

2) § 17a ods. 4 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 
Z. z.  

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov.  

4) Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.  
5) § 43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 

237/2000 Z. z.  
6) § 43b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.  
7) § 17e ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z.  
8) § 17s zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z.  
9) § 17f ods. 2 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z.  
10) § 17f ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z.  
11) § 18 ods. 1 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.  
12) § 22 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z.  
13) § 17r ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z.  
14) § 2 ods. 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z.  
15) § 2 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z.  
16) § 17d a 17e zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z.  
17) § 2 ods. 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z.  
18) § 2 ods. 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z.  
19) § 17h ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z.  
20) § 17n ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z.  
21) § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 80/2000 Z. z.  
22) STN 01 8012 Bezpečnostné znaky a tabuľky.  
23) § 17g zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z.  
24) § 3 ods. 4 písm. n) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 245/1999 Z. z. o havarijnom 

plánovaní pre prípad nehody alebo havárie. 
h1 Dňom vyhlásenia je 24. január 2001.  
Príloha č. 2 k vyhláške č. 12/2001 Z.z. 
Príloha č. 5 k vyhláške č. 12/2001 Z.z. 
Príloha č. 6 k vyhláške č. 12/2001 Z.z. 
Príloha č. 7 k vyhláške č. 12/2001 Z.z. 
Príloha č. 12 k vyhláške č. 12/2001 Z.z. 
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Príloha č. 2 k vyhláške č. 12/2001 Z.z. 
1. Vymedzenie pojmov používaných pri hodnotení ožiarenia 

1.1. Ekvivalentná dávka HT  je priemerná absorbovaná dávka v tkanive alebo 

orgáne vynásobená príslušným radiačným váhovým faktorom, ktorého hodnoty 

sú uvedené v tabuľke č. 1. Ekvivalentná dávka v tkanive alebo orgáne T sa 

vypočítava takto: 

 
HT = Σ WR . DTR [Sv] 
        R 

kde: 

DTR  je priemerná absorbovaná dávka v tkanive T zo žiarenia R 

WR  je radiačný váhový faktor 

1.2. Efektívna dávka E je súčtom ekvivalentných dávok HT vo všetkých orgánoch 

alebo tkanivách vynásobených príslušným tkanivovým váhovým faktorom WT , 

ktorého hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 2. Efektívna dávka E sa vypočíta 

takto:  

 
E = Σ WT . HT [Sv] 
       T 

 

1.3. Kolektívna efektívna dávka S sa používa na účely kvantifikácie ožiarenia 

veĺkých skupín obyvateľstva. Kolektívna efektívna dávka sa vypočíta takto: 
_              _ 
S = Σ Ni . Ei  
       i 
kde: 

Ni  je počet členov v podskupine obyvateľstva i, 
_ 
Ei je priemerná efektívna dávka v podskupine obyvateľstva i. 

 

1.4. Úväzok ekvivalentnej dávka H(٢) je časový integrál ekvivalentnej dávky 

v orgáne alebo tkanive T za čas ٢ od príjmu rádionuklidu. 

 

1.5. Úväzok efektívnej dávky E(٢) je časový integrál efektívnej dávky za čas ٢ od 

príjmu rádionuklidu. Pri výpočte úväzku efektívnej alebo ekvivalentnej dávky sa 

u osôb starších ako 18 rokov veku počíta s obdobím 50 rokov (٢ = 50, H[50], 

E[50]) a u osôb mladších ako 18 rokov veku s obdobím 70 rokov (٢ = 70, 

H[70], E[70]) od príjmu rádionuklidov. 
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1.6. Dávkový ekvivalent H je súčin absorbovanej dávky v danom bode tkaniva a 

faktora kvality Q (tabuľka č. 3) 

 

1.7. Ekvivalentná aktivita rádia je váženým súčtom hmotnostnej aktivity rádia 

226, hmotnostnej aktivity thória 232 a hmotnostnej aktivity draslíka 40, určená 

je vzťahom aRa + 1,25.aTh + 0,086.aK, 

 

1.8. Ekvivalentná objemová aktivita radónu je váženým súčtom objemovej 

aktivity polónia 218, objemovej aktivity olova 214 a objemovej aktivity bizmutu 

214, určená je vzťahom aekv = 0,106.aPo + 0,513.aPb + 0,381.aBi,  

2. Vymedzenie operačných veličín používaných pri hodnotení vonkajšieho 
ožiarenia 
 

2.1. Osobný dávkový ekvivalent HP(d) je dávkový ekvivalent v mäkkých 

tkanivách v hĺbke d pod stanoveným bodom tela. Jeho jednotkou je sievert. 

 

2.2. Priestorový dávkový ekvivalent H*(d) je dávkový ekvivalent v bode 

radiačného poľa, ktorý by bol vytvorený zodpovedajúcim rozšíreným a 

usporiadaným poľom v ICRU sfére v hĺbke d na polomere, ktorý je opačný ako 

smer poľa. Jeho jednotkou je sievert. 

Rozšírené a usporiadané pole je pole žiarenia, v ktorom fluencia a jej 

smerové a energetické rozdelenie sú rovnaké ako v rozšírenom poli, ale 

fluencia je usporiadaná jedným smerom. 

Fluencia je podiel dN/ds, kde dN je počet častíc, ktoré vstúpia do gule 

s plochou hlavného rezu da. 

ICRU sféra je fantóm ľudského tela zavedený Medzinárodnou komisiou pre 

rádiologické jednotky (ICRU). Pozostáva z tkanivovo ekvivalentného materiálu 

tvaru gule s priemerom 30 cm, hustotou 1g.cm-3 a hmotnostným zložením 

76,2% kyslíka, 11,1% uhlíka, 10,1% vodíka a 2,6% dusíka. 

 

2.3. Smerový dávkový ekvivalent H*(d, Ω) je dávkový ekvivalent v bode 

radiačného poľa, ktorý by bol vytvorený zodpovedajúcim rozšíreným poľom 

v ICRU sfére v hĺbke d v stanovenom smere poľa Ω. Jeho jednotkou je sievert. 
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3. Hodnotenie vonkajšieho a vnútorného ožiarenia 
 

3.1. Pri vonkajšom ožiarení ekvivalentnej dávke v každom orgáne s výnimkou kože 

zodpovedá hĺbkový dávkový ekvivalent HP (10), ekvivalentnej dávke v koži 

povrchový osobný dávkový ekvivalent HP (0,07). 

Ak ide o nerovnomerné ožiarenie, pre ekvivalentnú dávku v koži sa berie do 

úvahy priemer z plochy 1 cm2 kože v najviac ožiarenej oblasti. Ekvivalentnej 

dávke v očnej šošovke zodpovedá osobný dávkový ekvivalent HP(3) v hĺbke 3 

mm. 

3.2. Limity efektívnej dávky (E) sa vzťahujú na súčet efektívnej dávky 

z vonkajšieho ožiarenia a úväzkov efektívnej dávky z jednotlivých príjmov 

rádioaktívnej látky v kalendárnom roku zo všetkých zdrojov ionizujúceho 

žiarenia, ktorým sú vystavení pracovníci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a 

obyvatelia. 

Efektívna dávka sa vypočíta takto: 

 
E = Eexternal + Σ h(g)j, ing  .  Ij,ing + Σ h(g)j, inh  . Ij,inh        [Sv] 

                       j                                             j 

 
 kde: 
 
Eexternal  je príslušná efektívna dávka z vonkajšieho ožiarenia 
 
Ij,ing  je príjem rádionuklidu j potravou za rok 
 
Ij,inh  je príjem rádionuklidu j dýchaním za rok 
 
h(g)j, ing  je konverzný faktor na výpočet úväzku efektívnej dávky príjmu 

rádionuklidu j potravou pre rôzne vekové skupiny g. 

h(g)j, ing  je konverzný faktor na výpočet úväzku efektívnej dávky príjmu 

rádionuklidu j vdýchnutím pre rôzne vekové skupiny g. 

Konverzné faktory na hodnotenie príjmu rádionuklidov sú uvedené v prílohe č. 

4. 

 

3.2.1. Príjem rádionuklidov potravou Ij,ing sa vypočíta takto: 
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Ij,ing = Σ a P,J  .  PP                 [Bg] 

          P                                            

kde: 

a P,J  je priemerná ročná merná aktivita j-tého rádionuklidu v potravine P a vode   

[Bg/kg, resp. Bq/l] 

PP    je spotreba potravy P v jednom roku  [kg] 

Ročná spotreba potravín sa určuje zo štatistických prehľadov osobitne pre 

jednotlivé vekové kategórie. 

 

3.2.2. Príjem rádionuklidov vdýchnutím Ij,inh sa vypočíta takto: 

 
Ij,inh = a V,j  .  B                 [Bg] 

  

kde: 

a V, j  je priemerná ročná merná aktivita j-tého rádionuklidu vo vzduchu [Bg.m-3] 

B    je množstvo vdychovaného vzduchu v jednom roku [m3.rok-1] 

Hodnoty množstva vdychovaného vzduchu pre jednotlivé skupiny osôb sú 

uvedené v tabuľke č.4. 

 

3.2.3. Ožiarenie spôsobené produktmi rádioaktívnej premeny 222Rn a 220Rn sa 

hodnotí na základe ich príjmu a expozície. Limitom ožiarenia zodpovedajú 

hodnoty príjmu a expozície produktmi rádioaktívnej premeny 222Rn a 220Rn 

uvedené v tabuľke č. 5. 

Objemová aktivita radónu 1 Bg.m-3 pri faktore rovnováhy 0,4 a ročnom 

pracovnom čase 2000 hodín zodpovedá latentnej energii alfa žiarenia 4,45.10-3 

mJ.h.m-3. 

Expozícii latentnej energii alfa žiarenia 1mJ.h.m-3 pri faktore rovnováhy 0,4 a 

ročnom pracovnom čase 2000 hodín zodpovedá efektívna dávka 1,4 mSv pre 

pracovníka so zdrojmi žiarenia. 

Produkty rádioaktívnej premeny 222Rn (krátko žijúce): 218Po,  214Bi, 214Pb a 
214Po. 

Produkty rádioaktívnej premeny 220Rn (krátko žijúce): 216Po,  212Pb, 212Bi, 212Po 

a 208Tl. 
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Tabuľka č. 1: Radiačné váhové faktory 1) 

Druh žiarenia Radiačný váhový 
faktor wR 

Fotóny (všetky energie) 1 
Elektróny, mióny (všetky energie) 1 
2)  Neutróny menej ako 10 keV 5 
Neutróny 10 keV až 100 keV 10 
Neutróny 100 keV až 2 MeV 20 
Neutróny 2 MeV až 20 MeV 10 
Neutróny viac ako 20 MeV 5 
Protóny viac ako 2 MeV (okrem 
odrazených) 

5 

Častice alfa, ťažké jadrá, štiepne 
fragmenty 

20 

 

Tabuľka č. 2: Tkaninové váhové faktory 

Tkanivo, orgán Tkaninový váhový 
faktor WT 

Gonády 3)   0,20 
Červená kostná dreň 3) 0,12 
Hrubé črevo 3) 0,12 
Pľúca 3) 0,12 
Žalúdok 3) 0,12 
Močový mechúr 3) 0,05 
Mliečna žľaza 3) 0,05 
Pečeň 3) 0,05 
Pažerák 3) 0,05 
Štítna žľaza 3) 0,05 
Koža 3) 0,01 
Povrchy kostí 3) 0,01 
Ostatné orgány a tkanivá 4) 0,05 
 
Poznámky: 

1) Radiačný váhový faktor WR vyjadruje rozdielny biologický účinok jednotlivých druhov ionizujúceho žiarenia. 

2) V odôvodnených prípadoch použitie stupňovitej funkcie pri výpočtoch s neutrónmi možno nahradiť náhradnou 

funkciou: 

                          
WR = 5 + 17.e- 1/6 [ln(2.E)2], kde E je energia neutrónov v MeV. 

 
   
Ak sa radiačné pole skladá z viacerých druhov a energií s rozdielnym WR absorbovaná dávka sa rozdeľuje do 

skupín s rovnakými hodnotami WR a potom sa sčítava do celkovej ekvivalentnej dávky, prípadne sa vyjadruje 

spojitým rozdelením vzhľadom na energiu, pričom sa každý element medzi E a dE násobí príslušnou hodnotou 

z tabuľky č. 1. 
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Pre druhy žiarenia, ktoré nie sú uvedené v tabuľke č. 1 sa WR zisťuje spočítaním strednej hodnoty faktora 

kvality Q v hĺbke 10 mm IVRU sféry (bod 2.2). 

3) Orgány, ktoré môžu byť s istou pravdepodobnosťou ožiarené selektívne. O niektorých z nich je známe, že môžu 

byť citlivejšie na vznik nádoru. 

4) Ostatné orgány a tkanivá na účely výpočtu tkaninových váhových faktorov sú nadobličky, mozok, vzostupná 

časť hrubého čreva, tenké črevo, obličky, svaly, podžalúdková žľaza, slezina, týmus, maternica. 

 

Tabuľka č. 3: Faktory kvality Q 5) podľa neobmedzeného lineárneho prenossu 
energie L 

Neobmedzený lineárny prenos energie L 
[keV.μm-1] 

Faktor kvality Q(L) 

menej ako 10 1 
10 až 100 0,32.L-2,2 

viac ako 100 300.L-0,5 
 
5) Faktor kvality Q vyjadruje rozdielnu biologickú účinnosť jednotlivých druhov ionizujúceho žiarenia 

 

Tabuľka č. 4: Hodnoty množstva vdychovaného vzduchu pre jednotlivé 
skupiny osôb 

Skupiny osôb Vek v rokoch B (m3.rok-1) 
Pracovníci so zdrojjmi ionizujúceho 
žiarenia 

nad 18 2 000 

0 - 1 1 000 
1 - 2 2 000 
2 - 7 4 000 

7 - 12 6 000 
12 - 17 8 000 

Ostatní obyvatelia 

nad 17 8 500 
 
Tabuľka č. 5: Hodnoty príjmu a expozície produktmi rádioaktívnej premeny  
222Rn a 220Rn 

Efektívna dávka 20 mSv v kalendárnom roku 
 Jednotk

a 
Produkty premeny 
222Rn 

Produkty premeny 
220Rn 

Príjem latentnej energie alfa 
žiarenia 

J 0,017 0,051 

Expozícia latentnej energie alfa 
žiarenia 

J.h.m-3 0.014 0,042 

Efektívna dávka 50 mSv v kalendárnom roku 
Príjem latentnej energie alfa 
žiarenia 

J 0,042 0,127 

Expozícia latentnej energie alfa 
žiarenia 

J.h.m-3 0,035 0,105 
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Príloha č. 5 k vyhláške č. 12/2001 Z.z. 
 

Meranie hmotnostných aktivít prírodných rádionuklidov v stavebných 
výrobkoch 

Príloha č. 5 vyhlášky MZ SR č. 12/2001 
Stavebný výrobok Frekvencia meraní Rozsah meraní 

Prísady a prímesy do betónu 
Betón triedy C 12/ 15 (B15) a vyšších tried *) 
Striekaný betón *) 
Prefabrikované stavebné dielce z betónu, zo 
železobetónu, z predpätého betónu, zo 
sklobetónu a z pórobetónu *) 
Pálené murovacie materiály 
Nepálené murovacie materiály 
Stenové dielce a bloky *) 
Obkladové betónové a železobetónové 
dosky *) 

Raz za šesť 
týždňov 

Cementy a iné spojivá 
Kamenivo do betónových, živničných a 
maltových zmesí 
Stavebné vápno 
Betónové, terazzové a granitové dlaždice a 
dlaždice z vibrolisovaného betónu 
Tehlové a iné pálené dlaždice a obkladačky 
Prírodný kameň na murovanie 
Sadrové tvarovky 
Priemyselne vyrábaná malta z maltárne 
Skladané strechové krytiny (keramické a 
betónové škridle) 
Keramické obkladové prvky 
Výrobky z prírodného kameňa (obklady, 
dlažba, schodiskové prvky, obrubníky a iné) 
Vláknocementové dosky 
Sadrokartónové a sadrové dosky 

Raz za rok 

Meranie 
hmotnostnej 

aktivity 226Ra, 40K 
a 232Th 

 
*)  Meranie sa nevykonáva, ak nie je možné preukázať vlastnosti vstupných surovín 
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Príloha č. 6 k vyhláške č. 12/2001 Z.z. 
Tabuľka č. 1: Meranie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej vode 

Dodávaná voda Frekvencia 
meraní 

Rozsah meraní 

Dojčenecká a 
stolová voda 

Raz za tri 
mesiace 

Prírodná 
minerálna stolová 
voda a balená 
pitná voda 

Raz za šesť 
mesiacov 

Voda dodávaná 
do verejných 
vodovodov 

Raz za rok 

a) celková objemová aktivita alfa 
b) celková objemová aktivita beta 
c) objemová aktivita 222Rn z podzemného 

zdroja vody dodávanej do verejných 
vodovodov 

d) objemová aktivita 226Ra, ak celková 
objemová aktivita alfa prekročí odvodenú 
zásahovú úroveň  

e) obsah uránu, ak celková objemová aktivita 
alfa po odpočítaní príspevku od 226Ra 
prekročí odvodenú zásahovú úroveň 

f) objemové aktivity ďalších rádionuklidov 
emitujúcich žiarenie alfa, ak celková 
objemová aktivita alfa po odpočítaní 
príspevku 226Ra a uránu prekročí odvodenú 
zásahovú úroveň 

g) objemová aktivita 40K, ak celková objemová 
aktivita beta prekročí odvodenú zásahovú 
úroveň 

h) objemové aktivity ďalších rádionuklidov 
emitujúcich žiarenie beta, ak celková 
objemová aktivita beta po odpočítaní 
príspevku 40K prekročí odvodenú zásahovú 
úroveň 
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Tabuľka č. 2: Odvodené zásahové úrovne 
Druh dodávanej vody Celková 

objemová 
aktivita alfa (Bq.l-

1) 

Celková 
objemová 

aktivita beta 
(Bq.l-1) 

Objemová 
aktivita 222Rn 

(Bq.l-1) 

Dojčenecká voda 0,1 0,2 20 
Prírodná minerálna stolová 
voda a ostatná stolová voda 1,0 2,0 20 

Ostatná balená pitná voda a 
voda dodávaná do 
verejných vodovodov 

0,2 0,5 50* 

Voda na individuálne 
zásobovanie 1,0 2,0 200 
*) nevzťahuje sa na balenú pitnú vodu 

 

Tabuľka č. 3: Najvyššie prípustné hodnoty obsahu rádionuklidov v dodávanej 
vode 

Rádionukl
id 

Objemová 
aktivita 

v dojčeneck
ej vode 
(Bq.l-1) 

Objemová aktivita v 
prírodnej minerálnej 

stolovej vode a ostatnej 
stolovej vode 

 (Bq.l-1) 

Objemová aktivita v ostatnej 
balenej pitnej vode a vode 
dodávanej do verejných 

vodovodov 
 (Bq.l-1) 

210 Pb 0,1 0,8 0,3 
210Po 0,1 0,5 0,2 
222 Rn - - 200* 
233 Ra 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 
227Ac 0,1 0,6 0,2 
228Th 0,2 7,7 2,4 
230Th 0,2 3,1 1,0 
232Th 0,2 2,7 0,9 
231Pa 0,1 0,9 0,3 
234U 1,8 12,1 3,9 
235U 1,9 12,6 4,1 
238U 2,0 13,2 4,3 

*) nevzťahuje sa na balenú pitnú vod 

Príloha č. 7 k vyhláške č. 12/2001 Z.z. 
 
Postup stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových 
pôd stavebného pozemku 
 

Objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu sa stanovuje zo súboru meraní najmenej 15 vzoriek 

odobratých z rôznych miest z hĺbky 0,8m. Prihodnotení plochy väčšej ako 800m2 sa odboery vzoriek 
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vykonávajú v základnej sieti 10 x 10 m na budúcej zastavenej ploche a v najbližšom okolí. V prípade 

zistenej vyššej objemovej aktivity radónu v jednotlivých častiach základnej siete sa odbery vzoriek 

vykonávajú v sieti 5 x 5 m. Objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu sa vypočíta ako tretí kvartil 

[0,75-kvantil*] súboru nameraných hodnôt s vylúčením hodnôt menších ako 1 kBq.m-3. 

Priepustnosť základových pôd stavebného pozemku sa stanovuje na základe opisu in situ 

zdokumentovaním vertikálneho profilu a podielu jemných častíc** v zeminách a rozložených horninách 

podľa tabuľky alebo priamym meraním plynopriepustnosti***. Na hodnotenie radónového rizika sa 

použije zistená maximálna priepustnosť vo vertikálnom profile do hĺbky základovej ryhy objektu 

s vylúčením vrchného pôdneho horizontu a s vyhodnotením horizontálnej variability hodnôt 

priepustnosti na skúmanom stavebnom pozemku. Ak sa na hodnotenej ploche vyskytujú iba spevnené 

skalné horniny, stupeň radónového rizika sa stanoví individuálnym postupom pomocou vedľajších 

veličín a parametrov. 

Stavebný pozemok pre jednotlivé stavby s pobytovými priestormi sa charakterizuje jednou výslednou 

hodnotou objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a jednou kategóriou priepustnosti základových 

pôd. Pri stanovovaní objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd 

stavebného pozemku pre súbor stavieb s pobytovými priestormi sa berie do úvahy ich plošné 

rozdelenie na danej lokalite. 

 

Priepustnosť základových pôd stavebného pozemku podľa jemných častíc f 
Priepustnosť Podiel jemných častíc Trieda podľa STN** 

slabá f > 65% F5, F6, F7, F8 
stredná 15% < f < 65% F1, F2, F3, F4, S4, S5, G4, G5 
dobrá f < 15% S1, S2, S3, G1, G2, G3 

*   STN 01 0104 Teória pravdepodobnosti a aplikovaná štatistika. Termíny, definície a označenia 

** STN 73 1001 Zakladanie stavieb. Základová pôda pod plošnými základmi. 

***STN 73 6532 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie hydrogeológie. 
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Príloha č. 12 k vyhláške č. 12/2001 Z.z. 
Zásahové úrovne a odvodené zásahové úrovne na neodkladné a následné protiradiačné 
opatrenia 
 

Tabuľka č. 1: Zásahové úrovne na vykonanie zásahu 

Orgán, tkanivo Efektívna alebo ekvivalentná dávka * (Gy) 
Celé telo 1** 
Pľúca 6 
Koža 3 
Štítna žľaza 5 
Očná šošovka 2 
Gonády 1 
*  Hodnota, o ktorej sa predpokladá, že bude prijatá v priebehu menej ako dvoch dní 

**Pri predpokladaných dávkach väčších ako 0,1Gy sa pri odôvodňovaní a optimalizácii zásahu zohľadňuje 

možnosť bezprostredného poškodenia plodu 

 

Tabuľka č. 2: Zásahové úrovne na neodkladné a následné protiradiačné opatrenia 

Neodkladné protiradiačné opatrenia a zásahové úrovne pre ich nariadenie 
Opatrenie Zásahová úroveň *, ** Poznámka 

Ukrytie v ochranných stavbách CO 10 mSv Odvrátená efektívna dávka za 
48 hod. 

Jódová profylaxia pre všetky skupiny 
obyvateľstva 100 mSv Odvrátený úväzok ekvivalentnej 

dávky v štítnej žľaze 
Evakuácia pre všetky skupiny 
obyvateľstva 50 mSv Odvrátená efektívna dávka za 7 

dní 
Následné protiradiačné opatrenia a zásahové úrovne pre ich nariadenie 

Presídlenie Zásahová úroveň* Poznámka 

Prvý mesiac 30 mSv Odvrátená efektívna dávka za 
prvých 30 dní po havárii * 

Následný mesiac 10 mSv 
Odvrátená efektívna dávka za 
každých 30 dní po prvom 
mesiaci * 

Celý život 1 000 mSv Odvrátená efektívna dávka za 
celý život * 

*  Zásahová úroveň je vyjadrená ako priemerná odvrátená dávka v skupine obyvateľov (nie ako najvyššia 

hodnota pre jednotlivca v tejto skupine). Pre najviac ožiarených jednotlivcov sa ich ožiarenie udržiava pod 

hodnotou prahu pre akútne formy poškodenia zdravia ionizujúcim žiarením. 

** Odvrátená dávka je časť efektívnej dávky alebo ekvivalentnej dávky, ktorú osoby nedostanú, ak budú 

realizované opatrenia 
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Tabuľka č. 3: Odvodené zásahové úrovne pre príkon dávky z mraku 

Podklad 
Odvodená 
zásahová 

úroveň - číslo 

Hodnota 
odvodenej 

zásahovej úrovne 
Ochranné opatrenia 

1 1 mSv.h-1  * 

Evakuovať alebo poskytnúť 
dostatočný úkryt (**). Evakuáciu 
uskutočniť až po inštruovaní osôb o 
priebehu evakuácie a jej spôsobe. 
Do evakuácie osoby zostanú 
v budovách. 

Príkon dávky z mraku 

2 0,1 mSv.h-1   Vykonať profylaxiu štítnej žľazy 
*   Ak nie sú žiadne príznaky poškodenia aktívnej zóny, hodnota odvodenej zásahovej úrovne je 101 mSv.h-1  

**  Za dostatočný úkryt sa považujú zariadenia CO, v ktorých sa ukrytie plánuje na 24-48 hod. Ich účinnosť sa 

preukazuje monitorovaním. 

Tabuľka č. 4: Odvodené zásahové úrovne pre príkon dávky po prechode mraku a pre 
rádioaktívnu kontamináciu potravín 

Podklad 
Odvodená 
zásahová 
úroveň - 
číslo 

Hodnota odvodenej zásahovej 
úrovne Ochranné opatrenia 

3 1 mSv.h-1   

Evakuovať alebo poskytnúť 
dostatočný úkryt (a). 
Evakuáciu uskutočniť až po 
inštruovaní osôb o priebehu 
evakuácie a jej spôsobe. Do 
evakuácie osoby zostanú 
v budovách. 

4 0,2 mSv.h-1 (b) Presídlenie na 30 dní 

Príkon dávky od 
rádioaktívne 
kontaminovaného 
zemského povrchu 

5 0,001 mSv.h-1  (c) 

Zákaz spotreby potenciálne 
rádioaktívne 
kontaminovaných potravín a 
mlieka v okolí, kým nebudú 
vyhodnotené vzorky 

Rádioaktívna 
kontaminácia 
pastvy alebo 
povrchov potravín 

 Základné 
potraviny Mlieko a voda  

I131  (f) 6 10 kBq.m-2 (d,e) 2 kBq.m-2 (d,e)  
Cs137  (f) 7 2 kBq.m-2 (d,e) 10 kBq.m-2 (d,e)  
Rádioaktívna 
kontaminácia 
potravy, mlieka a 
vody 

 Základné 
potraviny Mlieko a voda Zákaz konzumovania 

I131  (f) 8 1 kBq.kg-1 (d,e) 0,1 kBq.kg-1 (d,e)  
Cs137  (f) 9 0,2 kBq.kg-1 (d,e) 0,2 kBq.kg-1 (d,e)  
(a) Za dostatočný úkryt sa považujú zariadenia CO, v ktorých sa ukrytie plánuje na 24-48 hod. Ich účinnosť sa 

preukazuje monitorovaním. 

(b) Hodnota odvodenej zásahovej úrovne pre 2. až 7. deň po havárii. 

(c) Hodnota odvodenej zásahovej úrovne pre určenie oblastí s dávkovými príkonmi jasne nad rádioaktívnym 

pozadím. 

(d) Hodnota odvodenej zásahovej úrovne sa nevzťahuje na balené potraviny a potraviny, ktoré sa pred 

spotrebovaním upravujú (napr. umývaním, ošúpaním). 

(e)  Hodnota odvodenej zásahovej úrovne pre kozie mlieko a ovčie mlieko sa delí desiatimi. 

(f)   Odvodené zásahové úrovne pre I131 a Cs137 sú určené a porovnávané samostatne. 
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Tabuľka č. 5: Zásahové úrovne pre odvodené zásahové úrovne 
1. Hmotnostná aktivita rádionuklidov v potravinách 

Rádionuklid Zelenina, ovocie, obilniny Mlieko, mliečne výrobky, mäso 
 Osoby nad 10 rokov veku (kBq.kg-1) 
Sr89, Ru106, I134, Cs134, Cs137 1,0 3,0 
Sr90, 0,1 0,3 
Pu238, Pu239, Am241, 0,01 0,03 
 Deti do 10 rokov veku (kBq.kg-1) 
Sr89, Cs134, Cs137 1,0 1,0 
Sr90, Ru106, I131, 0,1 0,1 
Pu238, Pu239, Am241, 0,001 0,001 
 

2. Plošná aktivita rádionuklidov v pastve a hmotnostná aktivita rádionuklidov v krmive (a, b, c) 

Rádionuklid I131 Cs134 Cs137 Sr90 
50 (d) 750 (d) 1 000 (d) 200 (d) Pastva 

(kBq.m-2) 650 (e) 1 500 (e) 2 000 e) 750 (e) 
20 (d) 300 (d) 500 (d) 100 (d) Krmivo 

(kBq.m-2) 250 (e) 600 (e) 700 (e) 300 (e) 
(a) Hodnoty plošnej aktivity rádionuklidov v pastve a hmotnostnej aktivity rádionuklidov v krmive sú stanovené tak, 

aby pri konzumovaní čerstvého kravského mlieka ekvivalentná dávka v štítnej žľaze nebola väčšia ako 150 

mSv a efektívna dávka v celom tele nebola väčšia ako 50 mSv. 

(b)  Pre konzumovanie kozieho mlieka a ovčieho mlieka sa stanovené hodnoty delia desiatimi. 

(c) Pre kŕmenie zvierat na účely chovu bez využívania mlieka sa stanovené hodnoty násobia desiatimi. 

(d) Pre mlieko určené pre deti mladšie ako 10 rokov veku. 

(e) Pre mlieko určené pre deti staršie ako 10 rokov veku a pre dospelé osoby. 

 

3. Plošná aktivita  na zemskom povrchu pre trvalé presídlenie 

Rádionuklid Plošná aktivita (kBq.m-3) 
Cs137 10 000 

 
Príloha č. 3 k vyhláške č. 12/2001 Z.z. 
Príloha č. 5 k vyhláške č. 12/2001 Z.z. 
Príloha č. 6 k vyhláške č. 12/2001 Z.z. 
Príloha č. 7 k vyhláške č. 12/2001 Z.z. 
Príloha č. 12 k vyhláške č. 12/2001 Z.z. 
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http://www.enviroportal.sk/images/dpsir/0005/562/Koz_ziar.doc  

Kozmické žiarenie  
 

Kozmické žiarenie dopadajúce na zemský povrch z kozmického priestoru 

možno rozdeliť na: 

• galaktické (pochádzajúce z našej galaxie) 

• solárne (slnečné).  

Okrem primárneho kozmického žiarenia existuje ešte kozmické 
žiarenie sekundárne, vznikajúce interakciou primárneho kozmického žiarenia so 

zložkami atmosféry.  

Hustota toku častíc kozmického žiarenia závisí od mnohých vonkajších 

činiteľov, napr. od zemského magnetického poľa ktoré spôsobuje to, že na rovníku 

preniká kozmické žiarenie na zemský povrch v menšej miere ako na póloch. Ďalším 

významným faktorom je nadmorská výška, s ktoru súvisí objemová hmotnosť 

vzduchu - vo vyšších nadmorských výškach je vyšší dávkový príkon kozmického 
žiarenia.  

Hodnoty dávkového príkonu kozmického žiarenia na území Slovenska sa 

pohybujú v rozmedzí 38 (Streda nad Bodrogom) až do 92 nGy.h-1 (Lomnický Štít). 

Pre priemerné nadmorské výšky osídlení od 100 do 1 000 m. n. m. sa tieto hodnoty 

pohybujú v inervale od 38,4 do 54,1 nGy.h-1. Rozptyl týchto hodnôt v rámci 

príslušných regiónov Slovenska možno charakterizovať pomocou nižšie uvedeného 

obrázku. 
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Zdroj: ŠZFÚ SR 
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http://www.enviroportal.sk/images/dpsir/0005/562/ziar_zem.doc  

Žiarenie zemského povrchu 

 

Žiarenie zemského povrchu je dané obsahom rádioaktívnych látok v 

horninách zemského povrchu, a teda aj veľkosť dávkového príkonu gama žiarenia 
zemského povrchu priamo závisí od množstva rádioaktívnych látok v horninách.  

Medzi najrozšírenejšie a najvýznamnejšie prírodné rádionuklidy v 

horninách patria urán U-238 a urán U-235 a ich dcérske produkty, tórium Th-232 a 

jeho dcérske produkty a draslík K-40.  

Priemerná hodnota dávkového príkonu zemského povrchu pre Slovenskú 

republiku vyrátaná z 15 573 meraní je 63 nGy.h-1, čo je z hľadiska prírodnej 

rádioaktivity vyššia hodnota, ako je európsky priemer. Touto hodnotou sa Slovensko 

radí do prvej tretiny štátov sveta, s najvyššími hodnotami, v ktorých boli takéto 

merania realizované. Z regionálneho pohľadu je možné pozorovať bezprostredný 

súvis medzi týmto príkonom a geologickými celkami, ktoré vystupujú v týchto 

oblastiach SR. 

 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že: 

• najnižšími hodnotami dávkového príkonu (okolo 50 nGy.h-1 ) sa vyznačujú 

západné, juhozápadné, severné a východné časti Slovenska 

• najvyššie hodnoty sú zaznamenané v tzv. ľubietovskom veporiku (85 nGy.h-1 ) a 

v Starohorských vrchoch (80 nGy.h-1 ) 

• zvýšené hodnoty dávkového príkonu sú typické pre gemerikum Slovenského 

rudohoria (cca 65 nGy.h-1 ) a v Slovenský kras (64 nGy.h-1 ).  

Z jadrových pohorí vykazujú najvyššiu hodnotu dávkového príkonu Nízke 

Tatry (okolo 71 nGy.h-1 ), v ostatných jadrových pohoriach sú to však podstatne nižie 

hodnoty (okolo 54 nGy.h-1 ).  Značné variáce tohto indikátora sú pozorované v rámci 

jednotlivých panví a kotlín (od 50 do 70 nGy.h-1).  Stredoslovenské neovulkanity 

vykazujú priemernú hodnotu dávkového príkonu 65 nGy.h-1, neovulkanity 
východného Slovenska hodnotu 52 – 60 nGy.h-1 a Zemplínske vrchy 66 nGy.h-1. 
Na nižšie uvedenej mape je znázornený dávkový príkon gama žiarenia zemského povrchu na území 

Slovenska.  
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Zdroj: ŠZFÚ SR 
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Ionizujúce žiarenie z radónu a jeho dcérskych produktov 

Základnou právnou úpravou na úseku ochrany zdravia obyvateľstva pred nepriaznivými 
účinkami ionizačného žiarenia je v súčasnosti zákon NR SR 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia 
ľudí v znení neskorších predpisov a vyhláška MZ SR č. 12/2001 Z.z. o požiadavkách na 
zabezpečenie radiačnej ochrany k spomínanému zákonu. Spomínané právne predpisy oproti 
minulosti v zásadnej miere sprísnila požiadavky upravujúce ochranu obyvateľstva pred 
pôsobením ionizačného žiarenia, a menovite aj pred pôsobením prírodného ionizujúceho 
žiarenia, ktorého najvýznamnejším zdrojom je radón a produkty jeho rádioaktívnej premeny.  
Pri celoživotnom pobyte v budovách (7 000 hodín za rok, koeficient nerovnováhy rovný 0,4) 
s hodnotou ekvivalentnej objemovej aktivity radónu (EOAR) 200 Bq.m-3 je odhadnuté, že 
približne 2% osôb exponovaných radónom a produktami jeho rádioaktívnej premeny umiera 
na rakovinu pľúc zhruba o 20 rokov skôr - vzhľadom k priemernej dĺžke života.  

Priemerná celoročná efektívna dávka na obyvateľa z inhalácie radónu a jeho dcérskych 
produktov v pobytových priestoroch v okresoch SR 

 

Zdroj: ÚPKM 



 134

http://www.enviroportal.sk/dpsir/dpsir_kapitola.php?id_kap=560&rod=&id_indik=576#1  

Odstavenie JE Jaslovské Bohunice (EBO V-1) 

Prečo odstaviť jadrovú elektráreň? 
Základné smerovanie jadrovej energetiky v SR bolo vytýčené Energetickou politikou SR 
schválenej vládou SR v roku 2000, ako aj ďalšími uzneseniami vlády SR. Z týchto 
dokumentov vyplýva, že: 
- vláda SR na základe ekonomických analýz možnej dostavby blokov JE EMO, situácie na 
energetickom trhu v tuzemsku a zahraničí sa rozhodla nedobudovať rozostavané dva bloky 
EMO (bloky 3-4) 
- vláda SR sa rozhodla ukončiť prevádzku najstarších dvoch blokov jadrovej elektrárne JE 
EBO V-1 Jaslovské Bohunice v rokoch 2006, resp. 2008. 
V rámci hlavného cieľa vlády SR - pristúpiť k členstvu v Európskej únii - SR prevzala na 
seba pevný záväzok: odstaviť bloky č. 1 a č. 2 JE EBO V-1 Bohunice v termíne rokov 2006 
- 2008 podľa uznesenia vlády SR č. 801/1999. Na základe toho SR začala zostavovať 
špecifické plány a stratégie pre vyraďovanie JE EBO V-1, na základe ktorých sú stanovené 
nasledovné ciele: 
1. Podrobnou analýzou bolo vytypovaných päť variantov vyraďovania JE V-1 z prevádzky s 
rôznou dobou a rôznym rozsahom ochranného uloženia, či uzatvorenia s dozorom. 
2. Vyraďovanie JE V-1 bez ochranného uloženia s plynulým priebehom procesu vyraďovania 
až do III. stupňa; 
3. Vyraďovanie JE V-1 s ochranným uložením hermetických priestorov na 70 - 80 rokov; 
4. Vyraďovanie JE V-1 s ochranným uložením reaktora v šachte reaktora na 70 - 80 rokov; 
5. Vyraďovanie JE V-1 s ochranným uložením budovy reaktora na 70 - 80 rokov; 
6. Vyraďovanie JE V-1 do I. stupňa - konzervácia elektrárne so zachovaním dozoru na 70 - 80 
rokov. 
Za účelom riešiť problematiku odstavenia a následnej likvidácie jadrovo-energetických 
zriadení bol zriadený Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení, nakladania s 
vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (Štátny fond likvidácie JEZ), 
ktorého účelom je zhromažďovať finančné prostriedky od prevádzkovateľov 
jadrovoenergetických zariadení, ako náklady budúcich období na likvidáciu jadrových 
elektrární. Nokoľko spomínaný fond nedisponuje dostatočnými prostriedkami na realizácie 
tak grandióznej úlohy akou je odstavenie a následná likvidácia JE EBO V-1, na rokovaní 
vlády SR bol prerokovaný a schválený materiál o Finančnom memorande pre projekt Phare 
SR0112 pod názvom "Osobitný program na podporu odstavenia jadrových elektrární a 
následných opatrení v energetickom sektore pre Slovensko v roku 2001". Prostriedky tohto 
Finančného memoranda sú určené na prevod do medzinárodného podporného fondu na 
odstavenie reaktora V-1 v Jaslovských Bohuniciach (ďalej len Fond BIDSF), ktorý bol 
zriadený v rámci organizačnej štruktúry Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorá 
manažuje uvedené grantové prostriedky Phare. Okrem predmetného finančného memoranda 
podpísala Slovenská republika a Európska komisia na rovnaký účel finačné memorandá SR 
99 22 vo výške 10 mil EUR a SR 00 14 vo výške 20 mil EUR. 
Dňa 15. 11. 2001 schválila vláda SR uznesením č. 1082/2001 definitívne znenie Rámcovej 
dohody medzi SR a EBRD, týkajúcej sa aktivít Medzinárodného fondu pre podporu 
odstavenia blokov Jadrovej elektrárne V-1 v Jaslovských Bohuniciach (ďalej len BIDSF). 
Následne dňa 16. 11. 2001 bola predmetná Dohoda podpísaná na 1. zhromaždení 
prispievateľov do BIDSF na pôde EBRD v Londýne. 
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Koľko rokov budeme konzervovať? 
Z výsledkov doterajších prác vyplýva, že uvedenie jadrovej elektrárne JE V-1 do stavu 
ochranného uloženia hermetických priestorov bude vyžadovať približne 16 rokov od doby 
konečného odstavenia reaktorov a vyvezenia paliva z reaktora do bazénu skladovania. V 
priebehu 16-tich rokov musia byť vykonané nasledovné hlavné činnosti: 
- dokončenie spracovania rádioaktívnych odpadov z energetickej prevádzky, 
- vyvezenie palivových článkov z bazénu skladovania do medziskladu vyhoreného paliva, 
- demontáž neaktívnych zariadení a likvidácia neaktívnych objektov, 
- preddemontážna dekontaminácia, 
- demontáž technologických zariadení mimo ochranné uloženie, 
- demontážna dekontaminácia, 
- dekontaminácia stavebných povrchov, 
- spracovanie RAO z vyraďovacích činností, 
- demolácia stavebných objektov kontrolovaného pásma mimo ochranného uloženia, 
- úpravy hermetických priestorov pre ochranné uloženie. 
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http://www.enviroportal.sk/dpsir/dpsir_kapitola.php?id_kap=560&rod=&id_indik=577#1  
Koncepcia zadného palivového cyklu nakladania s VJP a vysokoaktívnymi RAO 

Koncepcia zadného palivového cyklu nakladania s VJP a vysokoaktívnymi 
RAO 

Problematika nakladania s VJP a vysokoaktívnymi RAO spadá do problematiky tzv. "zadného 
palivového cyklu", ktorého úlohou je riešiť problematiku nakladania s VJP po jeho vytiahnutí 
z reaktora. Základné informácie o koncepcii riešenia zadného palivového cyklu uvedené v 
Energetickej politike SR. Principiálne existujú dva hlavné spôsoby nakladania s VJP: 
1. uložením VJP v sklade vyhoretého jadrového paliva - s následným uložením v hlbinnom 
geologickom úložisku bez prepracovania (červená šípka na obrázku - t.j. podľa zámerov 
Energetickej koncepcie SR ), resp. 
2. prepracovaním VJP s následným ukladaním vysokoaktívnych RAO v hlbinnom 
geologickom úložisku (fialové šípky na obrázku). 
Bazén vyhoretého paliva 
Vyhoreté palivové kazety sa po vytiahnutí (vyvezení) z reaktora jadrovej elektrárne (JE) 
skladujú 3 - 6 rokov v bazéne reaktora. Tienenie zabezpečuje voda (ktorá výborne absorbuje ? 
žiarenie a spomaľuje elektróny), v ktorej je rozpustená kyselina bóritá, pohlcujúca neutróny. 
Všetky manipulácie s VJP sa uskutočňujú pod 3 - 6m vrstvou vody. Počas uskladnenia VJP v 
bazéne sa zníži aktivita VJP a produkcia tepla na hodnoty, ktoré umožnia a zjednodušia 
ďalšiu manipuláciu s VJP pri jeho skladovaní v medziskladoch ako dočasnom riešení pred 
očakávanými rozhodnutiami o budúcich krokoch (predĺženie skladovania, prepracovanie VJP, 
alebo priame ukladanie). 
Medzisklad VJP 
Medzisklad VJP sa nachádza mimo budovy reaktora a slúži na dlhodobé skladovanie paliva 
na obdobie do 50 rokov. 
V mokrých medziskladoch sa palivové články skladujú v bazénoch naplnených vodov v 
roštoch, resp. skladovacích púzdrach transportných kontajnerov. 
V suchých medziskladoch sa palivové články ukladajú do oceľových alebo betónových 
kontajnerov chladených vzduchom. 
Hlavnými časťami medziskladu VJP sú: 
- transportný koridor s prijímacím zariadenímň 
- dekontaminačné zariadenia 
- zariadenia pre transport 
- skladovacie zariadenia. 
VJP sa do medziskladu preváža v transportných kontajneroch, v súlade s predpismi 
Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. 
Preprava paliva 
Bezpečná preprava rádioaktívnych látok vyžaduje splnenie troch základných požiadaviek: 
- zodpovedajúca izolácia a tienenie od okolitého ŽP 
- bezpečný odvod tepla 
- zabránenie vzniku štiepnej reakcie. 
Nároky na prepravu paliva nie sú v celej časti palivového cyklu rovnaké! V tzv. prednej časti 
palivového cyklu, t.j. v etape pred vložením jadrového paliva do reaktora - nepredstavuje 
doprava vážne radiačné riziko. V tomto prípade sa palivové články prepravujú v púzdrach zo 
špeciálneho materiálu. 
Manipulácia a doprava s VJP sa realizuje v kontajneroch, ktoré z dopravného hľadiska 
predstavujú najnáročnejšiu obalovú techniku. Vlastnosti kontajneru sa overujú zložitými a 
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prísnymi skúškami v skúšobnom zariadení.Požiadavky kladené na odolnosť týchto 
kontajnerov sú napr. nasledovné: 
- kontajnery musia vydržať pád z výšky 9 m na pevnú nepohyblivú plochu 
- kontajnery musia vydržať pád z výšky 1m na tyč z masívnej mäkkej ocele 
- kontajnery musia vydržať skúšku s ohňom so strednou teplotou 800 oC po dobu 30 minút 
bez umelého chladenia 
- kontajnery musia vydržať ponorenie do vody do hĺbky cca 15 m počas 8 hodín, 
- pričom pri všetkých skúškach sa overuje tesnosť kontajnera a integrita biologického 
tienenia. 
Prepracovanie VJP 
Cieľom prepracovanie VJP je získať nespotrebovaný urán a pri štiepnom procese vznikajúce 
plutónium a ďalšie rádioizotopy. Prepracovaním vzniká malé množstvo RAO, ktoré je 
potrebné rovnako ako VJP bezpečne a trvalo uložiť. 
Plutónium môže nahradiť časť U235 pre obohatenie nového paliva pre využitie v bežných 
tlakovodných reaktoroch. 
Projektové práce na výstavbe hlbinného úložiska v SR sa začali v roku 1996. Na základe 
predbežných hodnotení existujúcich geologických údajov bolo identifikovaných 15 území, 
potenciálne vhodných pre HÚ. Ďalšie hodnotenie viedlo k redukcii tohto počtu na 4 územia v 
dvoch možných hostiteľských prostrediach, ktoré boli navrhnuté pre detailnejší výskum. 
DPSIR štruktúra správy vo vzťahu na životné prostredie
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http://www.enviroportal.sk/dpsir/dpsir_kapitola.php?id_kap=560&rod=&id_indik=578#1  

Návrh územno-hospodárskeho rozvoja trnavského regiónu pod odstavení JE 
EBO V-1 Jaslovské Bohunice 

V roku 2001 Váda SR prerokovala a schválila dokument pod názvom "Návrh územno-
hospodárskeho rozvoja trnavského regiónu". Základným cieľom predloženého materiálu je 
vymedzenie rozvoja trnavského regiónu vo vzťahu k odstaveniu jadrovej elektrárne JE V-1 v 
Jaslovských Bohuniciach ako i určenie dopadu týchto transformačných, konsolidačných a 
vývojových procesov v regióne na ľudský a ekonomický potenciál, životné prostredie a 
infraštruktúru. 
Materiál nadväzuje na prijaté materiály, na základe ktorých sa vláda zaviazala k odstaveniu 1. 
a 2. bloku JE V-1 Jaslovské Bohunice v rokoch 2006 (1. blok) a 2008 (2. blok). Jedným z 
nezanedbateľných prvkov v procese odstavovania jadrovej elektrárne je i minimalizácia 
dopadov na sociálnu situáciu v regióne. Vláda SR si plne uvedomuje existenciu nielen 
priamych, ale aj vyvolaných dopadov. Hlavným zámerom je napomôcť postupnému 
vytváraniu takého prostredia, ktoré by bolo schopné prekonať problémy spojené so 
vzniknutou situáciou a pritom dodržať podmienky zachovania základnej vnútornej 
vyváženosti štruktúry regiónu a vertikálnych i horizontálnych väzieb.  
V dôsledku širokého záberu riešenia tejto problematiky bola vytvorená pracovná skupina, 
ktorú tvorili zástupcovia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva 
hospodárstva SR (Úrad jadrového dozoru), Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
Krajského úradu v Trnave s dotknutými okresnými úradmi Trnavského kraja ako aj 
zástupcovia Národného úradu práce v Trnave, Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice a 
regionálnych združení. 
Základné informácie o trnavskom regióne 
Trnavský región sa svojou rozlohou 4 148 km2 radí na siedme miesto v štruktúre krajov 
Slovenskej republiky, počtom obyvateľov 551 441 je na ôsmom mieste. Na severe susedí s 
Trenčianskym krajom, na východe s Nitrianskym krajom, na juhu s Maďarskou republikou, 
na západe s Bratislavským krajom, Českou republikou a Rakúskom. Trnavský kraj tvorí 
sedem okresov. Sú to okresy - Trnava (741 km2), Dunajská Streda (1 075 km2), Galanta (641 
km2), Hlohovec (267 km2), Piešťany (381 km2), Senica (684 km2) a Skalica (359 km2). 
V štruktúre tvorby regionálneho hrubého domáceho produktu v trhových cenách je Trnavský 
kraj regiónom so šiestym najväčším ekonomickým potenciálom v rámci Slovenskej republiky. 
V roku 2000 tu bol vytvorený hrubý domáci produkt vo výške 91,9 mld. Sk, čo predstavovalo 
10,36 %-ný podiel na hrubom domácom produkte v SR. Pri prepočte HDP na jedného 
obyvateľa (167 tis. Sk) predstavuje 101,53 % v porovnaní s priemerom vykazovaným za SR. 
Z pohľadu tejto charakteristiky sa región radí na druhé miesto na Slovensku. V roku 2000 
vzrástol HDP regiónu oproti roku 1999 o 8,19 %, pri prepočte na jedného obyvateľa o 6,16 %, 
čo je tretí najnižší prírastok zaznamenaný v sledovanom období v rámci jednotlivých krajov 
SR, pri priemernom raste tohto ukazovateľa o 8,5 %. 
Z pohľadu odvetvovej štruktúry má na tvorbe celkovej hrubej produkcie rozhodujúce 
postavenie priemysel, a to najmä energetický, strojársky, potravinársky a chemický. V kraji sú 
zastúpené takmer všetky odvetvia priemyslu. Najvýznamnejším odvetvím priemyslu je 
priemysel energetický. Tento má z hľadiska výroby a zásobovania energiou dominantné 
postavenie nielen v regióne, ale aj v rámci Slovenskej republiky. Nachádzajú sa tu najväčšie 
zdroje na výrobu elektrickej energie - jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice, vodné 
elektrárne Gabčíkovo a Madunice a 9 malých vodných elektrární. 
Aký bude mať dopad odstavenie na zamestnanosť? 
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Jadrová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach sa nachádza v okrese Trnava. Je súčasťou SE-
EBO o.z., ktorý zamestnáva 2 749 zamestnancov. Z nich 1 144 zabezpečuje činnosti, ktoré 
súvisia s prevádzkou a údržbou JE V-1. 
Všeobecne 
Región si z hľadiska hodnotenia úrovne nezamestnanosti dlhodobo udržuje mieru 
nezamestnanosti pod úrovňou priemeru SR. Ku koncu júla 2001 bolo v Trnavskom kraji 
evidovaných 45 491 nezamestnaných, čo predstavovalo mieru nezamestnanosti 15,4 %. Je to 
o 2,6 percentuálneho bodu menej ako priemer za SR (18,0 %). Z uvedeného počtu poberalo 
podporu v nezamestnanosti 18,1 % (8 238 osôb), pričom priemer za SR bol 15,3 %. Z 
celkového počtu evidovaných nezamestnaných v trnavskom regióne ku koncu júla 2001 bolo 
47,6 % žien. 
Konkrétne 
Pri odhade dopadu odstavenia Jadrovej elektrárne V-1 Jaslovské Bohunice na 
nezamestnanosť v jednotlivých okresoch tohto regiónu sa vychádzalo z podkladov Národného 
úradu práce, Krajského úradu práce Trnava, vypracovaných materiálov v oblasti prípravy 
vyraďovania JE V-1 z prevádzky ako aj z informácií získaných z JE Jaslovské Bohunice a 
informácií o dodávateľských firmách pre JE V-1. 
Základné údaje pre odhad dopadu odstavenia JE V-1 Jaslovské Bohunice: 
- východiskový počet zamestnancov JE V-1 je 1 144 osôb, 
- prirodzený úbytok zamestnancov JE V-1 (odchod do dôchodku) v časovom rozpätí rokov 
2003-2013 je 172 osôb, 
- počet zamestnancov významných dodávateľských organizácií pre JE V-1 z trnavského 
regiónu je 1 886 osôb, 
- začiatok vyraďovania JE V-1 v roku 2006, 
- priemerná dĺžka poberania podpory v nezamestnanosti k 30. 4. 2001 je 5,15 mesiaca, 
- predpoklad maximálnej výšky poberania podpory v nezamestnanosti je 5 230,- Sk, 
- možnosť podporenia vytvorenia nových pracovných miest prostredníctvom nástrojov 
aktívnej politiky trhu práce, 
- predpoklad zaradenia uvoľnených zamestnancov do rekvalifikačných kurzov, 
- potreby nových činností pre odstávku JE V-1. 
Pri odhade dopadu odstavenia JE V-1 sa vychádzalo z počtu zamestnancov 1 144, ktorí v 
súčasnosti vykonávajú prácu prevažne pre V-1. Odstavenie je plánované na roky 2006-2015, 
pričom najviac uvoľnených zamestnancov bude v roku 2006 (odstavenie prvého bloku), 2008 
(odstavenie druhého bloku) a 2011 (ukončenie odstavenia reaktora). Ak odpočítame 
prirodzený úbytok zamestnancov za sledované obdobie (172 osôb), dopad odstavenia sa 
priamo dotkne 972 zamestnancov, ktorí budú postupne uvoľnení z pracovného pomeru. 
Odstavenie JE V-1 sa dotkne i dodávateľských organizácií. Podľa získaných informácií 
pracuje u významných dodávateľov 1 886 zamestnancov, ktorí sú odstavením JE V-1 
potencionálne ohrození. Na základe monitoringu u jednotlivých dodávateľských organizácií 
sa v dôsledku odstavenia JE V-1 predpokladá uvoľnenie 627 zamestnancov, pričom najväčší 
počet z nich bude uvoľnených pri vyraďovaní blokov, t.j. v rokoch 2006 a 2008. 
Vzhľadom na vysokú kvalifikáciu a výšku priemernej mzdy zamestnancov, ktorí budú 
uvoľnení, je predpoklad, že budú poberať podporu v nezamestnanosti v maximálnej výške, t.j. 
5 230,- Sk počas 5 mesiacov v zmysle terajšej platnej legislatívy (zákon NR SR č. 387/1996 
Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov). Na úradoch práce vznikne zvýšený tlak 
na finančné prostriedky Národného úradu práce, ktoré sú určené na aktívnu a pasívnu politiku 
trhu práce. Vychádzajúc z predchádzajúcich úvah v dôsledku odstávky JE V-1 bude potrebné 
postupne vyplatiť na podporách v nezamestnanosti celkom 30 755 625,- Sk. 
Ako sa bude stav riešiť? 
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Na riešenie nezamestnanosti v dôsledku odstavenia JE V-1 sa bude využívať najmä 
rekvalifikácia, podpora vzniku pracovných miest pre samozamestnanie a podpora vzniku 
pracovných miest u podnikateľských subjektov. Využitie ostatných nástrojov aktívnej politiky 
trhu práce sa vzhľadom na charakter uvoľňovaných zamestnancov nepredpokladá. 
Krajský úrad práce Trnava predpokladá, že prostredníctvom nástrojov aktívnej politiky trhu 
práce sa podarí umiestniť približne 20 % z odhadovaného počtu uvoľnených zamestnancov. 
Potreba finančných prostriedkov na aktívnu politiku trhu práce je navrhnutá s ohľadom na 
skutočnosť, že efekt pomoci úradu práce uvoľňovaným zamestnancom sa prejaví do 12 -tich 
mesiacov po evidencii na úrade práce. 
DPSIR štruktúra správy vo vzťahu na životné prostredie

 
 
 


