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SKRATKY 
 

ADI 
acceptable daily intake (prípustná 
denný príjem) PCDF furány 

ČOV čistiareň odpadových vôd POP perzistentné organické látky 

ČSM čiastkový monitorovací systém SAŽP 
Slovenská agentúra životného 
prostredia 

DDT pesticíd SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav 
EHK 
OSN 

Európska hospodárska komisia  
Organizácie spojených národov STN slovenská technická norma 

EÚ Euópska únia SVP, š.p. 
Slovenský voodhospodársky podnik, 
š.p. 

FAO Food and Agricultural Organization SZU Slovenská zdravotnícka univerzita 
GEF Global Envirinment Fund ŠGÚDŠ Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
GIS globálny informačný systém ŠVÚ Štátny veterinárny ústav  

HCB hexachlórbenzén TDI 
tolerable daily intake (tolerovateľný 
denný príjem) 

CHSK chemická spotreba kyslíka TH telesná hmotnosť 

IUPAC 
International Union of Pure and Applied 
Chemistry  TOC celkový organický uhlík 

JECFA  
Joint  Expert Committee on Food 
Additives  UNDP 

United Nations Development 
Programme 

KHS Krajská hygienická stanica UNIDO 
United Nations Industrial Development 
Organization 

LVÚ Lesnícky výskumný ústav  ÚPKM Ústav preventívnej a klinickej medicíny 

MP SR 
Ministerstvo pôdohospodárstva 
Slovenskej republiky VTÚ Vojenský technický ústav  

MZ SR 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 
republiky VÚP Výskumný ústav potravinársky 

MŽP 
SR 

Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky VÚPOP 

Výskumný ústav pôdodznalectva a 
ochrany pôdy  

OSN Organizáci aspojených národov WHO 
World Health Organization (Svetová 
zdravotnícka organizácia) 

PCB polychlórované bifenyly ŽP životné prostredie 
PCDD dioxíny     
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1. Úvod 
 
V máji 2001 bol prijatý a do platnosti vstúpil 17. mája 2004 tzv. Štokholmský 
dohovor OSN o perzistentných organických látkach, ktorý zaväzuje signatárov 
prijať opatrenia na elimináciu zdrojov 12 chemický látok patriacich do skupiny 
perzistentných organických látok (POPs).  
 
V procese prijímania Dohovoru bola odsúhlasená finančná pomoc rozvojovým 
krajinám a krajinám s tranzitnou ekonomikou pre podporu realizácie aktivít 
vedúcich k vypracovaniu národných realizačných plánov POPs. Financovaním 
príslušných projektov bola poverená organizácia Global Environment Facility 
(GEF), ktorá finančné toky zabezpečuje prostredníctvom implementačných 
agentúr.  
 
Slovenská republika je jednou z krajín, kde sa realizovala výroba spomínaných 
nebezpečných látok – polychlórovaných bifenylov (PCB). V tejto súvislosti musí 
Slovenská republika zabezpečiť bezpečné zneškodnenie PCB odpadov 
a zariadení, ktoré ich obsahujú, spolu so zásobami z výroby a rovnako aj riešenie 
vážneho znečistenia životného prostredia. Z týchto dôvodov sa Slovenská 
republika zapojila do globálneho programu „Preukázanie vhodnosti 
a odstránenie bariér, ktoré bránia uplatneniu a efektívnej implementácii 
dostupných nespaľovacích technológií pre deštrukciu perzistentných organických 
látok (POPs)“ 
 
Problematika POPs je riešená aj v Dohovore EHK OSN a súčasne je riešená 
viacerými smernicami Európskej Únie. Zatiaľ čo globálny Štokholmský dohovor 
dáva krajinám čas do roku 2025 na ukončenie používania PCB zariadení, pre 
členské štáty EÚ, okrem iných povinností, vyplýva zabezpečiť ukončenie 
použitia a bezpečné zneškodnenie všetkých zásob PCB do roku 2010. 
 
Projekt je zameraný na pomoc pri zneškodnení PCB zásob a iných POPs 
odpadov v nespaľovacej deštrukčnej jednotke, ktorej dodávka je predmetom 
grantu. Z hľadiska efektívnosti projektu je súčasťou riešenia aj zabezpečenie 
technických podmienok pre zneškodnenie kontaminovaných sedimentov a pôd. 
Z grantu bude možné čiastočne pokryť investičné náklady na extrakčnú jednotku 
pre odstránenie PCB látok z vysoko kontaminovaných zemín a sedimentov. 
 
Implementujúcou agentúrou je UNDP (United Nations Development 
Programme) a výkonnou agentúrou pre projekt je UNIDO (United Nations 
Industrial Development Organization). Slovenskými partnermi sú Ministerstvo 
životného prostredia SR, Konzorcium verejného sektora (Košický samosprávny 
kraj, mesto Michalovce, mesto Strážske a Slovenský vodohospodársky podnik) a 
súkromný sektor je reprezentovaný podnikom Chemko a.s. a jeho dcérskou 
spoločnosťou Ekologické služby s.r.o. 
 
Je to demonštračný projekt. Jeho cieľom je dodávka nespaľovacieho zariadenia 
vysokej technickej úrovne na zneškodnenie chlórovaných znečisťujúcich látok, 
menovite polychlórovaných bifenylov a chlórovaných pesticídov v Slovenskej 
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republike, pričom demonštračná fáza zahŕňa zneškodnenie iniciačného množstva 
(2 500 ton PCB odpadov a kontaminovaných zariadení). Trvanie projektu spolu s 
prípravou a post-demonštračnými aktivitami je navrhované na 6 rokov. 
 
Realizácia projektu sa uskutoční za spolupráce štátneho a súkromného sektora, 
pričom Slovenská republika zabezpečuje spolufinancovanie zacielené na 
podporu realizácie projektu, prípravu staveniska, prevádzku zariadenia, aktivity 
súvisiace s dekontamináciou území a ďalšie. 
 
Cieľom tohto prehľadu je prezentovať výsledky monitoringu PCB v regióne 
a identifikovať potrebu doplniť chýbajúce údaje v oblastiach súvisiacich 
s predmetom riešenia projektu.  
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2. Koncepcia monitoringu životného 
prostredia v SR 

 
Uznesením č. 449 z 26. mája 1992 vláda SR prijala Koncepciu monitoringu 
životného prostredia a Koncepciu integrovaného informačného systému o 
životnom prostredí územia SR a uložila všetkým zainteresovaným ministrom 
realizovať čiastkové monitorovacie systémy, ako súčasť celoplošného 
monitorovacieho systému podľa spracovaných a schválených projektov.  
 
Vlastnú realizáciu monitorovacieho systému životného prostredia a 
integrovaného informačného systému o životnom prostredí územia Slovenskej 
republiky upravuje uznesenie vlády SR č. 620 zo 7.9.1993. Uznesením č. 620 zo 
7. septembra 1993 uložila vláda SR ministrovi životného prostredia, ministrovi 
pôdohospodárstva a ministrovi zdravotníctva zabezpečiť výkon funkcie stredísk 
čiastkových monitorovacích systémov a parciálnych informačných systémov. 
Zároveň uložila ministrovi životného prostredia priebežne zabezpečovať 
koordináciu čiastkových monitorovacích systémov v rámci uceleného, 
celoplošného monitoringu územia Slovenskej republiky.  
 
Na základe týchto uznesení boli spracované projekty čiastkových 
monitorovacích systémov popisujúce ich cieľový stav. Vytvorené boli strediská 
čiastkových monitorovacích systémov, ako metodicko - koordinačné centrá, 
usmerňujúce realizáciu monitorovacích aktivít a bola zriadená medzirezortná 
Koordinačná rada monitoringu.  
 
V roku 1998 vláda SR vo svojom Programovom vyhlásení konštatovala, že 
podporí dobudovanie komplexného monitorovacieho a informačného systému o 
životnom prostredí. V roku 1999 bola spracovaná Koncepcia dobudovania 
komplexného monitorovacieho a informačného systému životného prostredia 
Slovenskej republiky, ktorej úlohou je premietnuť podnety a skúsenosti za 
obdobie od prijatia Koncepcie v roku 1992 do ďalšieho napĺňania úlohy 
"vybudovať komplexný monitorovací a informačný systém životného prostredia 
Slovenskej republiky". 
 
Uznesením č.7 z 12. januára 2000 vláda SR prijala Koncepciu dobudovania 
komplexného monitorovacieho a informačného systému v životnom prostredí a 
uložila ministrovi životného prostredia a ministrovi pôdohospodárstva 
aktualizovať projekty čiastkových monitorovacích systémov (ČMS) v súlade s 
prijatou Koncepciou a v nich termínovo vyjadriť technické, organizačné, 
potrebné metodické a finančné zabezpečenie dobudovania monitorovacieho 
systému, zaviesť systém kontroly a riadenia kvality v jednotlivých ČMS, 
akceptovateľný v krajinách Európskej únie, postupne s dobudovaním 
monitorovacieho systému. Do roku 2004 vláda SR uložila ministrovi ŽP a 
ministrovi MP SR dobudovať čiastkové monitorovacie systémy na základe 
aktualizovaných projektov. Cieľovým stavom by mal byť stabilný základný 
monitoring, definovaný v aktualizovaných projektoch jednotlivých ČMS, 
organizačne, personálne, technicky a finančne zabezpečený tak, aby spĺňal 
všetky požiadavky.  

Zdroj:
Uznesenie vlády SR č. 
449 z 26. mája 1992 
o Koncepcii 
monitoringu 
životného prostredia 
a o Koncepcii 
integrovaného 
informačného systému 
o životnom prostredí 
územia SR 
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Informácia o postupe realizácie monitorovacieho systému ŽP a integrovaného 
informačného systému o ŽP územia SR za rok 2003 poukázala na viaceré 
pretrvávajúce nedostatky, načrtla problémy a možnosti realizácie uvedených 
koncepčných dokumentov. 
 
Koncepcia monitorovacieho systému životného prostredia územia Slovenskej 
republiky a Koncepcia integrovaného informačného systému o životnom 
prostredí Slovenskej republiky, prijatá vládou SR uznesením č. 449 z 26. mája 
1992 definuje monitoring životného prostredia ako systematické, dôsledné v 
čase a priestore definované pozorovanie presne určených charakteristík 
(atribútov) zložiek životného prostredia, alebo ich vplyvov naň pôsobiacich 
(spravidla v bodoch, tvoriacich monitorovaciu sieť), ktoré s určitou mierou 
vypovedacej schopnosti reprezentujú sledovanú oblasť a v súhrne potom väčší 
územný celok. 
 
Základom monitorovacích činností je pozorovanie a následné hodnotenie stavu 
životného prostredia. 
  
Hlavným cieľom monitoringu je sledovanie určeného javu, alebo parametra v 
presne definovaných časových a priestorových podmienkach. Slúži k 
objektívnemu poznaniu charakteristík životného prostredia a hodnoteniu ich 
zmien v sledovanej priestorovej oblasti. Tieto koncepčné východiská zostávajú 
naďalej v platnosti. 

  
Predmetom monitoringu životného prostredia, podľa prijatej Koncepcie, boli 
oblasti: ovzdušie, voda, pôda, biota (fauna, flóra), lesy, geologické faktory, 
žiarenie a iné fyzikálne polia, odpady, osídlenie, využitie územia, cudzorodé 
látky v požívatinách a krmivách a záťaž obyvateľstva faktormi prostredia. 

 
Realizácia celoplošného monitorovacieho systému je vykonávaná na základe 
projektov čiastkových monitorovacích systémov. Uznesením vlády SR č. 
620/93 bolo uložené MŽP SR, MP SR a MZ SR vytvoriť strediská čiastkových 
monitorovacích systémov ako metodicko-koordinačné centrá, usmerňujúce 
realizáciu monitorovacích aktivít. Hlavným zdrojom financovania monitoringu 
je štátny rozpočet. 

 
Koncepcia monitorovacieho systému životného prostredia územia Slovenskej 
republiky, prijatá vládou SR uznesením č. 449 z 26. mája 1992 rozdeľuje 
monitoring životného prostredia do troch základných, navzájom sa doplňujúcich 
úrovní, v ktorých sa prelínajú priestorové, časové, vecné a organizačno-
prevádzkové aspekty: 

• celoplošný monitoring 
• regionálny monitoring 
• lokálny, resp. účelový monitoring 

  
Celoplošný monitoring životného prostredia Slovenskej republiky je založený 
na relatívne stabilnom monitorovacom systéme, pokrývajúcom územie SR ako 
celku, na základe poznania stavu a vývoja jeho jednotlivých zložiek. Má 
charakter uceleného monitorovacieho systému, založeného na systematickom, 
stálom a pravidelnom sledovaní rozhodujúcich charakteristík životného 
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prostredia. Cieľovo je orientovaný na rozhodovaciu úroveň vrcholných 
riadiacich republikových a regionálnych orgánov, na globálnu informáciu pre 
verejnosť a pod.  

  
Regionálny monitoring je trvalý, resp. len časovo obmedzený, priestorovo 
ohraničený monitorovací systém, zameraný na konkrétny región, ktorý je 
dôležitý z hľadiska jeho významu pre životné prostredie, resp. z hľadiska 
potreby sledovania ľudských aktivít s dopadom na životné prostredie regiónu. 

  
Lokálny, resp. účelový monitoring predstavuje časovo ohraničený monitoring 
zameraný na sledovanie významného javu, prvku, alebo dopadov ľudských 
aktivít na životné prostredie. 

 
Rozhodujúcim monitorovacím systémom životného prostredia, na ktorý 
metodicky i organizačne nadväzujú ďalšie úrovne, je celoplošný monitorovací 
systém životného prostredia Slovenskej republiky. 

 
Celoplošný (štátny) monitorovací systém životného prostredia na území 
Slovenskej republiky je členený do subsystémov — čiastkových 
monitorovacích systémov, podľa sledovanej zložky životného prostredia, alebo 
problémových okruhov. 

 
Garanti a Strediská čiastkových monitorovacích systémov celoplošného 
monitorovacieho systému životného prostredia SR: 
  
ČMS Garant Stredisko ČMS 
Ovzdušie MŽP SR SHMÚ Bratislava 
Meteorológia a klimatológia MŽP SR SHMÚ Bratislava 
Voda MŽP SR SHMÚ Bratislava 
Geologické faktory MŽP SR ŠGÚDŠ Bratislava 
Pôda MP SR VÚPOP Bratislava 
Biota (fauna a flóra) MŽP SR SAŽP B. Bystrica 
Lesy MP SR LVÚ Zvolen 
Odpady MŽP SR SAŽP B. Bystrica 
Cudzorodé látky v potravinách a krmivách MP SR VÚP Bratislava 
Rádioaktivita životného prostredia MŽP SR SHMÚ Bratislava 
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3. Monitoring POPs v Slovenskej 
republike 

 
V Slovenskej republike neexistuje program monitoringu špeciálne zameraný na 
POPs. Napriek tomu sa POPs nekoordinovane monitorujú prakticky vo 
všetkých zložkách životného prostredia, živých organizmoch vrátane človeka 
a potravinách.  
 
Žiadny z jednotlivých realizovaných programov monitoringu samostatne 
nepokrýva komplexne celé územie Slovenskej republiky.  
 
V Slovenskej republike sa po prvý krát zhrnuli celoplošné výsledky 
monitoringu a inventarizácie POPs látok v rámci projektu Počiatočná pomoc SR 
pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo Štokholmského dohovoru o POPs, 
ktorého garantom bolo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
a realizoval ho Slovenský hydrometeorologický ústav v spolupráci s rezorom 
zdravotníctva, poľnohospodárstva a celý radom nezávislých odborníkov. 
 
Výsledkom podrobnej analýzu údajov stavu zaťaženia perzistentnými 
organickými látkami vo všetkých zložkách životného prostredia a u ľudskej 
populácie v Slovenskej republike bola Technická správa č.2, časť 1 - 
Monitoring perzistentných organických látok v Slovenskej republike.  

 
V rezorte životného prostredia sa monitorovaním perzistentných organických 
látok zaoberajú Štátny geologický ústav Dionýza Štúra a Slovenský 
hydrometeorologický ústav. Tieto organizácie zabezpečujú sledovanie 
niektorých perzistentných organických látok v povrchových vodách, 
odpadových vodách, sedimentoch a vodných živočíchoch. 
 
V rezorte zdravotníctva sa monitorovaním perzistentných organických látok 
zaoberajú Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Štátny zdravotný ústav SR a 
osemnásť štátnych zdravotných ústavov. Tieto organizácie sa zaoberajú 
sledovaním potravín, ovzdušia, vody, sedimentov, materského mlieka a 
ľudského materiálu.  
 
V rezorte pôdohospodárstva Slovenskej republiky sa monitorovaním 
perzistentných organických látok zaoberajú Ústredný kontrolný a skúšobný ústav 
poľnohospodársky. Výskumný ústav vodného hospodárstva, Štátna veterinárna a 
potravinová správa SR. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. a jeho podriadené organizácie (Povodie 
Hrona. Povodie Váhu. Povodie Dunaja. Povodie Bodrogu a Hornádu a 
Hydromeliorácie) a Výskumný ústav potravinársky. Celkovo sa v rezorte 
pôdohospodárstva zabezpečuje sledovanie a analyzovanie pôdy, sedimentov, 
vody, krmív, vodných a lesných živočíchov a rôznych druhov potravín.  
(pozn.: VÚVH patrí od roku 2003 do rezortu MŽP, rovnako aj Slovenský 
vodohospodársky podnik. Jeho podriadenými organizáciam v súčasnej dobe už 
nie sú „Povodia“ ale Odštepné závody Košice, Bratislava, Banská Bystrica 
a Piešťany so svojimi závodmi.) 
 

Zdroj: 
Monitoring 
perzistentných 
organických látok 
v Slovenskej 
republike, SHMÚ 
2003, Technická 
správa č.2, časť 1 
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Z hľadiska komodít sa na Slovensku sledujú tieto komodity: 
• ovzdušie 
• voda 
• sedimenty 
• pôda 
• biota 
• krmivá 
• potraviny 
• ľudský material. 

 
Zozbierané údaje boli doplnené údajmi získanými z doplnkového monitoringu 
realizovaného  v rámci projektu. Monitorované boli dioxíny, furány a PCB 
v sedimentoch, dioxíny a furány v komínových emisiách, vybrané POPs 
v odpadových vodách a sedimentoch a mirex a toxafén v povrchových vodách 
a sedimentoch.  
 
Systém komoditného zabezpečenia monitorovania perzistentných 
organických látok v Slovenskej republike 

 

 
 
Projekt bol ukončený s konšatatovaním, že v Slovenskej republike neexistuje 
program monitoringu špeciálne zameraný na POPs. Napriek tomu sa POPs 
nekoordinovane monitorujú prakticky vo všetkých zložkách životného 
prostredia, živých organizmoch vrátane človeka a potravinách. Žiadny z 
jednotlivých realizovaných programov monitoringu samostatne nepokrýva 
komplexne celé územie Slovenskej republiky. 
 
Hodnotenie plošnej distribúcie jednotlivých POPs je možné v regionálnom 
merítku vykonať po kombinácii výsledkov monitoringov realizovaných 
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viacerými inštitúcií v prípade sledovania PCB, HCB a DDT vo vodách a 
hospodárskych zvieratách a heptachlóru vo vodách. Pre ostatné parametre a 
matrice je údajová báza pre plošné hodnotenie nedostatočná. 
 
Z doplnkových monitoringov vykonaných v rámci projektu Počiatočná pomoc 
Slovenskej republike pri plnení požiadaviek vyplývajúcich zo Štokholmského 
dohovoru však vyplýva, že znečistenie životného prostredia POPs pesticídmi 
nepredstavuje pre Slovenskú republiku problém. 
 
Najvyššia úroveň obsahov POPs bola zistená v ľudskej populácii a 
hospodárskych zvieratách, obzvlášť z malochovov. Relatívne vysoké obsahy 
POPs boli zaznamenané aj v prípade hospodárskych zvierat. Zo zložiek 
životného prostredia bola najvyššia úroveň koncentrácií POPs zaznamenaná v 
pôdach. Lokálne však boli dokumentované veľmi vysoké obsahy POPs aj v 
sedimentoch. 
 
Z programov monitoringu vyplýva, že vo všeobecnosti prevláda klesajúci trend 
výskytu POPs vo všetkých monitorovaných matriciach, pri ktorých údajová 
základňa umožňuje hodnotenie časových radov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prehľad monitoringu PCB a jeho výsledky v regióne Zemplína pre účely Non- combustion projektu 
Február 2007 

12 
 

4. PCB v regióne Zemplína 
 
Pre účely v súčasnosti realizovaného projektu Preukázanie vhodnosti 
a odstránenie bariér, ktoré bránia uplatneniu a efektívnej implementácii 
dostupných nespaľovacích technológií pre deštrukciu perzistentných 
organických látok (POPs) v Slovenskej republike je potrebné zdokumentovať 
zaťaženosť zložiek životného prostredia a populácie v zemplínskom regióne 
vzhľadom na sústredenie výroby PCB v Strážskom, s čím nepochybne súvisí 
výskyt týchto látok vo vyšších koncentráciách v porovnaní s ostatnými regiónmi 
Slovenska.  
 
Projekt rieši v prvom rade problém odpadov s obsahom PCB ale jeho veľmi 
dôležitou súčasťou je aj príprava stratégie na riešenie kontaminácie odpadného 
kanála (z Chemka do Laborca), rieky Laborec a Zemlínskej šíravy. Zakúpením 
technologickej jednotky na extrakciu PCB zo silne znečistených sedimentov 
a pôd projekt významne prispeje ku riešeniu problematiky zaťaženia tejto 
oblasti. 
 
Nasledovné  inštitúcie boli oslovené s cieľom získať najnovšie údaje:  
 

• Výskumný ústav vodného hospodárstva  
• Výskumný ústav potravinársky 
• Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 
• Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu 
• Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
• Slovenská zdravotnícka univerzita 
• Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava 
• Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 
• Úrad verejného zdravotníctva SR 
• Lesnícky výskumný ústav 
• Slovenský hydrometeorologický ústav 
• Vojenský ústav hygieny a epidemiológie  
• Vojenský veterinárny ústav. 

 
Nie všetky oslovené inštitúcie poskytli svoje údaje. Z obdržaných dát sú 
prezentované údaje o PCB vo vodách a sedimentoch, potravinách, krmivách, 
spotrebnom koši, v poľovnej a voľne žijúcej zveri a v rybách. 
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4.1. PCB vo vodách  
 
Údaje o sledovaní polychlórovaných bifenylov (PCB) vo vodnom prostredí 
poskytli v rámci projektu Počiatočná pomoc SR pri plnení záväzkov 
vyplývajúcich zo Štokholmského dohovoru o POPs organizácie Slovenský 
hydrometeorologický ústav (povrchové a podzemné vody), Štátny zdravotný 
ústav SR (povrchové, pitné, dažďové, odpadové a rekreačné vody), Štátny 
veterinárny ústav (povrchové, pitné a napájacie vody), Výskumný ústav 
vodného hospodárstva (povrchové vody a pitné), KHS Košice (povrchové, 
rekreačné a dažďové vody), KHS Bratislava (pitné vody), Vodárne a kanalizácie 
(pitné vody), Hydromeliorácie (povrchové a napájacie vody), ŠMS Bratislava 
(povrchové vody), ÚPKM Bratislava (povrchové vody) a VTÚ Liptovský 
Mikuláš (napájacie vody). 
 
V povrchových vodách boli sledované PCB v rokoch 1983-1986 a v rokoch 
1989 – 2001, pričom celkom bolo vykonaných v rámci Slovenska 4398 analýz. 
Z tohto počtu bolo nameraných 1058 hodnôt koncentrácií PCB nad príslušným 
limitom detekcie a zároveň 636 hodnôt prekročilo kvalitatívnu požiadavku pre 
povrchové vody podľa Nariadenia vlády č.491/2002 Z. z. (10 ng.l-1). 
 
V rekreačných vodách sa celkom vykonalo 205 analýz pre zistenie výskytu 
PCB, z toho 140 nameraných koncentrácií prekročilo príslušný limit detekcie a 
4 hodnoty sa namerali nad požadovaným limitom pre PCB v 50 ng.l-1 (podľa 
Usmernenia hlavného hygienika SR a STN 75 7111).  
 
Za obdobie rokov 1987 a 1990-2001 boli uskutočnené analýzy PCB v 
podzemných vodách vo všetkých krajoch. Celkom sa vykonalo 6474 analýz, z 
toho 981 bolo nameraných nad limitom detekcie. Pri vyhodnocovaní PCB v 
podzemných vodách (a tiež pitných vôd) sa vychádzalo z porovnávania 
nameraných koncentrácií s prípustným limitom 50 ng.l-1 podľa ČSN 75 7111 (z 
roku 1989). Avšak v súčasnosti je platné nové Nariadenie vlády č. 491/2002 Z. 
z., v ktorom sa uvádza prísnejšie kritérium pre PCB (limit 10 ng.l-1) v 
povrchových vodách. Z tohto dôvodu sa pri vyhodnocovaní podzemných vôd 
vychádzalo z porovnávania nameraných koncentrácií PCB s týmto limitom. 
   

4.1.1.  Povrchová voda 
 
V okrese Michalovce sa v minulosti vyrábali PCB a z tohto dôvodu sa v danej 
lokalite venuje zvýšená pozornosť práve týmto látkam. Výsledky analýz PCB 
boli poskytnuté už od roku 1983 do roku 2001, avšak výsledky týchto analýz sa 
nedajú vyhodnotiť podľa súčasne platných limitov, pretože limit detekcie v tom 
období používanej metódy pre stanovenie PCB bol vysoký a dosahoval hodnotu 
990 ng.l-1. Z tohto dôvodu sú výsledky analýz PCB v okrese Michalovce 
vyhodnotené za obdobie rokov 1990-2001. Najvyššie namerané koncentrácie 
PCB boli pozorovane začiatkom 90-tich rokov v povodí Laborca, v obci 
Lastomír a Michalovce, kde najvyššie priemerné koncentrácie boli 
zaznamenané v roku 1993 v obciach Lastomír (49,9 ng.l-1) a Michalovce (56,73 
ng.l-1) a v roku 1994 v obci Stretava (61,67 ng.l-1). V nasledujúcich rokoch 
1997-2000 bol v obci Lastomír sledovaný pokles v nameraných hodnotách 

Zdroj:  
Monitoring 
perzistentných 
organických látok 
v Slovenskej 
republike, SHMÚ 
2003, Technická 
správa č.2, časť 1 
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koncentrácií PCB. V nasledujúcom grafe je znázornený vývoj priemerných 
ročných koncentrácií a maximálnych ročných koncentrácií PCB v rokoch 1991-
2000 v mieste odberu Laborec-Lastomír (riečny km 31) v porovnaní 
s požadovaným limitom pre povrchové vody 10 ng.l-1, pričom sa pozoruje 
klesajúca tendencia. Vo vodnej nádrži Zemplínska šírava sa v rokoch 1992-
1997 maximálne koncentrácie pohybovali v intervale hodnôt od 2 - 44 ng.l-1, no 
v roku 2001 boli koncentrácie namerané pod limitom detekcie (5 ng.l-1). Je 
zrejmé, že v dôsledku perzistencie PCB, sa nachádzajú tieto látky vo vodnom 
prostredí len minimálne, ale naopak ich zvýšený výskyt možno očakávať v 
riečnych sedimentoch v týchto oblastiach.  
 
Graf č. 1 Vývoj PCB v mieste odberu Laborec-Lastomír               

(riečny km 31) za obdobie rokov 1991-2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Košickom kraji sa vzhľadom na kontamináciu PCB v danej lokalite najviac 
sledovala vodná nádrž Zemplínska šírava, kde od roku 1993 do roku 2001 bolo 
z celkového počtu 69 vzoriek povrchovej vody nameraných 68 hodnôt 
koncentrácií nad príslušným limitom detekcie, z toho boli len 3 hodnoty nad 
požadovaným limitom PCB pre rekreačné vody (50 ng.l-1) a to v roku 1994 
(priemerná ročná koncentrácia = 187,5 ng.l-1) a v roku 1998 (priemerná ročná 
koncentrácia = 22,3 ng.l-1). V nasledujúcich rokoch 1999-2001 neboli 
zaznamenané prekročenia stanoveného limitu 50 ng.l-1 v tejto lokalite. 
 

4.1.2.  Podzemné vody 
 
Na základe porovnania s limitom 10 ng.l-1 sa zistilo 230 koncentrácií, ktoré 
prekračujú tento limit a dosahujú hodnoty do 58,65 ng.l-1. Najväčší počet 
prekročení bol zaznamenaný v rokoch v Košickom kraji. V okrese Michalovce 
sa opakovane namerali zvýšené koncentrácie nad limitom 10 ng.l-1 najmä v 
obciach Lastomír, Michalovce, Krasnovce a Strážske-Pláne.  
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Graf č. 2 Trend výskytu PCB v podzemnej vode v okrese Michalovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3.  Pitné vody 
 
V sledovanom období 1993-2001 sa pohybovali namerané hodnoty 
koncentrácie od 0,002 do 270 ng.l-1. Porovnaním nameraných hodnôt 
koncentrácií PCB s limitom 10 ng.l-1 vyplýva, že k opakovanému prekročeniu 
došlo v okrese Michalovce (v obci Lastomír a Michalovce), kde sa za sledované 
obdobie hodnoty pohybovali v intervale 0,8 - 86,5 ng.l-1 (s maximom 
nameraných hodnôt v roku 1993). V nasledujúcich rokoch sa v pitných vodách 
tejto lokality pozoruje pokles v meraných hodnotách PCB, pričom v rokoch 
2000-2001 sa rozsah hodnôt pohyboval v intervale 1,13 – 16,65 ng.l-1. 
 

4.1.4.  Odpadové vody 
 

V okrese Michalovce je situovaný podnik Chemko Strážske, ktorý patrí medzi 
najvýznamnejšie priemyselné zdroje znečistenia a zaoberá sa chemickou 
výrobou. V minulosti boli práve v Chemku Strážske vyrábané polychlórované 
bifenyly pod komerčnými názvami Delor, Hydelor a Deloterm, ktorých výroba 
bola zastavená v roku 1984. Výroba týchto látok, ale predovšetkým odpady z 
výroby zapríčinili rozsiahlu kontamináciu v tejto oblasti až do súčasných dní. 
Informácie o výskyte PCB v odpadových vodách z podniku Chemko Strážske 
poskytol Štátny zdravotný ústav Michalovce. 
  
V súčasnosti má podnik dve výuste odpadových vôd. Jedna výusť odpadových 
vôd je z mechanicko-chemicko-biologickej čistiarne odpadových vôd, ktorá 
vypúšťa odpadové vody do toku Ondava. Druhá výusť vypúšťa odpadové vody 
z dvoch havarijných akumulačných nádrží odpadovým kanálom do toku 
Laborec, kde sa sústreďujú prevažne chladiace vody z prietočného chladenia, 
dažďové vody, odkaly z cirkulačných vodární a určitý podiel splaškových vôd. 
V prípade havarijného stavu v podniku sú tieto odpadové vody z nádrží 
presmerované do podnikovej čistiarne odpadových vôd. 
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Poskytnuté údaje o sledovaní PCB v týchto odpadových vodách boli za obdobie 
rokov 1994, 1996 až 1999 z obidvoch výustí odpadových vôd a z odpadového 
kanála z Chemka Strážske. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené priemerné ročné 
koncentrácie PCB v odpadových vodách z Chemka Strážske, ktoré sa 
stanovovali v rámci prieskumného monitoringu v novembri roku 2002. Tieto 
údaje poskytol Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava. Najvyššie 
hodnoty boli namerané v prípade kongenérov PCB 28 (0,09 µg.l-1) a PCB 52 
(0,052 µg.l-1). 
 
Tab. č. 1 Výskyt PCB v odpadových vodách Chemka Strážske 

Vyústenie odp. vody Recipient Rok Ročný priemer, µg.l-1 

OV z hav. akum. nádrží  Laborec 1993 0,333 
(HAN)  1994 0,380 
  1995 0,364 
  1996 0,338 
  1997 0,146 
  1998 0,332 
  1999 0,070 
OV z ČOV Chemka Ondava 1994 0,126 
  1996 0,144 
  1997 0,035 
  1998 0,179 
  1999 0,019 
OV z odpadového kanála Laborec 1993 0,453 
 
 
Tab.č. 2 Výsledky analýz PCB kongenérov v odpadových 

vodách z Chemka Strážske  (november 2002) 

PCB 
č_101 

PCB 
č_118 

PCB 
č_138 

PCB 
č_153 

PCB 
č_180 

PCB 
č_203 

PCB 
č_28 

PCB 
č_52 

PCB 
č_8 

Číslo 
kongenéru 
\lokalita µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 
OV z HAN 
do Laborca 

0,012 ND 0,018 0,031 0,027 ND 0,09 0,052 0,035 

 ND = neidentifikované 
 
SVP š.p. OZ Košice sa zaoberá sledovaním kvality vody v nádrži Zemplínska 
šírava od samého začiatku jej prevádzky. 
 
Rozhodujúci vplyv na kvalitu vody v nádrži má rieka Laborec. V jej prítoku do 
nádrže je zachytený vplyv najvýznamnejších znečisťovateľov, situovaných 
v povodí Laborca nad nádržou (verejné kanalizácie miest Humenné a Strážske 
a v minulosti Chemko Strážske). 
 
Výsledky základného hodnotenia kvality vôd (podľa kritérií STN 75 7221 
„Klasifikácia kvality povrchových vôd“) na prítoku do nádrže, v samotnej 
nádrži a na odtoku z nej  ukazujú, že klasifikácia v jednotlivých skupinách 
ukazovateľov, sa vo všeobecnosti pohybuje v hraniciach III. až V. triedy kvality 
t.j. v rozsahu znečistená až veľmi silne znečistená voda. Rozhodujúcimi 
ukazovateľmi pre takúto klasifikáciu sú chemická spotreba kyslíka (CHSKCr), 
celkový organický uhlík (TOC), mangán (Mn), železo (Fe),  dusitanový dusík 
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(N-NO2), organický dusík (Norg), fosforečnanový fosfor (P-PO4), celkový fosfor 
(Pcelk) a koliformné baktérie (KB). Reflektujú pretrvávajúcu kontamináciu 
vodného prostredia predovšetkým v dôsledku antropogénnych vplyvov v povodí 
nad nádržou.  
 
Výsledky analýz vzoriek vody hodnotené na prítomnosť polychlórovaných 
bifenylov (PCB) podľa kritérií cit. normy  pre sumu PCB radia vodu v nádrži 
dlhodobo  do I. triedy = voda veľmi čistá a II. triedy čistoty = voda čistá.  
 
Pri hodnotení výsledkov systematického monitoringu podľa nariadenia vlády 
SR č. 296/2005 Z. z. možno konštatovať, že odporúčané hodnoty koncentrácií, 
podľa všeobecných požiadaviek na kvalitu povrchových vôd,  sú v nádrži 
prekračované v ukazovateľoch CHSKCr, TOC, Fe, Mn, N-NO2, Norg, Ncelk, FN 
(fenoly prchajúce s vodnou parou), Cd (kadmium), Pb (olovo), Cu (meď), KB, 
CHLa (chlorofil-a), SInar (sapróbny index nárastov), AOX (adsorbovateľné 
organicky viazané halogény), BZP (benzo/a/pyrén) a PCB. Odporúčaná hodnota 
pre povrchové vody u PCB (10 ng.l-1)  je prekračovaná  vo všetkých odberných 
miestach nádrže. Namerané hodnoty sa pohybujú v rozsahu 11 až 24 ng.l-1. 
 
Aj napriek tomu, že výroba PCB bola v Chemku Strážske ukončená pred viac 
ako 20-timi rokmi,  dôsledky dlhodobej kontaminácie vodného prostredia sú 
preukazateľne zisťované aj v súčasnosti, predovšetkým kumuláciou PCB 
v sedimentoch a ich interakciou s vodným prostredím. 
  
Čo sa týka plošného rozloženia znečistenia, možno konštatovať, že najvyššie 
koncentrácie PCB vo vode sa nachádzajú v prítokovom kanále (Šíravský kanál – 
ústie). Vysoká koncentrácia PCB v profile Čierna voda – dnová výusť súvisí 
s vertikálnym situovaním odberného miesta, keďže ostatné vzorky sa berú 
z vodnej hladiny. 
 

4.2. PCB v sedimentoch 
 
Monitoring toxických látok v sedimentoch na území Slovenskej republiky nie je 
vykonávaný pravidelne, tak ako je to v prípade povrchových a podzemných vôd. 
Analýzy POPs sú vykonávané v rámci projektov riešených pre MŽP, MZ a MP, 
alebo na základe objednávok od štátnych alebo súkromných spoločností. Vzorky 
sedimentov riek, jazier a vodných nádrží boli analyzované v laboratóriách 
ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves, VÚVH Bratislava, SHMÚ Bratislava, ÚPKM 
Bratislava, ŠVÚ Košice. 
 
V rokoch 1997-98 v ÚPKM Bratislava boli analyzované vzorky z okolia Chemka 
Strážske v celkovom počte 23. Všetky výsledky boli pozitívne. Maximálna 
hodnota sumy PCB bola stanovená v odpadovom kanále z ČOV Chemka 
Strážske – 4100 mg/kg. 
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Tab. č. 3 Obsah PCB v sedimentoch 

 
Pozn.: ŠGÚDŠ, Sp. N. Ves :  
Suma PCB- suma kongénerov 8, 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, 203 
Delor 103 - suma kongénerov 8 až 101 
Delor 106 - suma kongénerov 101 až 203 
ÚPKM: suma všetkých prítomných kongenérov PCB 
 
 

4.2.1.  Kvalita sedimentov v Laborci, Strážskom       
kanále a v Zemplínskej šírave  

 
Kvalitou sedimentov vo vodnej nádrži Zemplínska šírava sa VÚVH Bratislava 
zaoberal počas troch rokov (1997 - 1999) v rámci riešenia štátneho vedecko-
technického projektu č. 514-78 [1]. K problematike kvality vody a sedimentov v 
Zemplínskej šírave sa VÚVH opätovne vrátil v roku 2003 v súvislosti 
s overovaním metodických postupov nakladania so sedimentmi 
z vodohospodárskych nádrží [2] a so sledovaním vybraných špecifických 
polutantov pre doplnkový monitoring kvality povrchových vôd a sedimentov [3] 
a v roku 2005 pri riešení problematiky mikrobiálnych procesov prebiehajúcich 
v sedimentoch [4]. V rokoch 1997 a 1998 vykonal Petrík a kol. z Ústavu 
preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave v spolupráci s VÚVH odbery 
a analýzy sedimentov z vodnej nádrže Zemplínska šírava [5].  
 
Okrem sledovania kvality sedimentov v Zemplínskej šírave sa venovala 
pozornosť rieke Laborec a najmä Strážskemu kanálu (odpadový kanál z Chemka 
Strážske) [1, 5- 9].  
 
V súvislosti s kontaminovanými sedimentmi PCB vo vodnej nádrži Zemplínska 
šírava sa stala aktuálnou problematika rýb. Z cielených analýz zameraných na 
výskyt PCB vo vzorkách rýb zo Zemplínskej šíravy sa zistilo významné 

Zdroj: 
Ing. Pavel Hucko, 
CSc., VÚVH 
Bratislava, 2006 
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prekročenie hygienických limitov PCB vo všetkých vzorkách. Väčšina vzoriek 
vykazovala 10 až 100-násobné prekročenia limitov  stanovených pre jednotlivé 
kongenéry PCB podľa Potravinového Kódexu SR č. 981/1996. Niektoré vzorky 
predstavovali až 500 až 600-násobné prekročenia limitov. Najvyššie hodnoty 
v rybách boli zistené priamo v areáli Chemko Strážske a druhý najvyšší nález bol 
zistený v rybách zo Zemplínskej šíravy, Bíreš [9].  
 
Počas prác VÚVH v rokoch 1997 - 1999 [1] a v roku 2003 [2, 3] sa vo vzorkách 
sedimentov okrem iných ukazovateľov stanovovali najmä PCB, v rokoch 2005 
a 2006 sa sledoval len výskyt PCB, ktoré sú najväčším problémom znečistenia 
sedimentov Zemplínskej šíravy. V hodnotení kvality sedimentov sa ďalej 
venujeme len tomuto ukazovateľu. V rokoch 1997 – 1998 sa v rámci prác VÚVH 
v sedimentoch sledovali len delory - Delor-103 (D-103) a Delor-105 (D-105).  
V roku 1999 bolo sledovanie rozšírené o kongenéry PCB, ktoré majú 
environmentálny význam (sú zahrnuté aj v Metodickom pokyne MŽP SR [11]). 
Pod detekčným limitom bol v sedimentoch stanovený len D-106 v roku 1998.   
 
V tabuľke č. 4 sú uvedené aj výsledky analýz sedimentov zo Strážskeho kanála 
(odpadový kanál z ČOV Chemko Strážke) v odberovom mieste pri obci Voľa. 
Vyplýva z nich zvýšený obsah PCB, v roku 1999 hodnoty zo Zemplínskej šíravy 
o niekoľko poriadkov (suma kongenérov 65 619 µg/kg voči 1 124,18 µg/kg 
(max. hodnota) v Zemplínskej šírave). Tieto výsledky v plnej miere potvrdzujú aj 
Petrík a kol. [5], ktorí stanovili v odpadovom (Strážskom) kanáli v rokoch 1997 - 
1998 obsahy PCB na porovnateľnej, prípadne i vyššej úrovni (tabuľka č. 5). 
Porovnanie zistených výsledkov výskytu PCB v sedimentoch Zemplínskej šíravy 
a Strážskeho kanála v jednotlivých rokoch sú uvedené  na grafe č. 3. V prípade 
Zemplínskej šíravy sú uvedené priemerné hodnoty pre celú nádrž. 
 
Tab. č. 4  PCB v sedimentoch Zemplínskej šíravy (ZŠ) a v Strážskom 

kanále (SK) (odpadový kanál z ČOV Chemko Strážke pri obci 
Voľa) [1, 2, 3, 4, 6, 9] 

ZŠ 
1999 

ZŠ 
2003

ZŠ 
2005Ukazovateľ Jedn. 

Priem Priem Priem

SK 
1999 

SK 
2004

SK 
2005 

SK  
2006 

PCB (D-103) 389,12 - - 76 852 - - - 
PCB (D-106) 530,79 - - 57 097 - - - 
PCB č. 8 6,34 78,4 51,5 3 627 3199 1738 4 168 
PCB č. 28 74,04 406,6 144,3 13 572 4682 2780 7 802 
PCB č. 52 39,31 71,3 58,0 9 263 5945 3111 7 359 
PCB č. 101 42,88 92,8 46,8 7 723 2159 2284 4 548 
PCB č. 118 76,04 476,8 60,3 11 070 5195 3758 13 111 
PCB č. 138 61,78 228,7 44,4 4 969 4360 3622 5 540 
PCB č. 153 83,23 107,3 42,7 4 582 2800 2767 6 106 
PCB č. 180 113,77 249,3 42,8 6 784 4875 3853 5 095 
PCB č. 203 26,68 33,3 10,3 4 029 1550 1071 2 033 
Suma kong. PCB 

µg
/k

g 

524,07 1 744,2 488,9 65 619 34765 24984 55 762 
 
Najvyššie hodnoty D-103 a D-106 boli zistené v roku 1999, v roku 2003 sa už 
delory nestanovovali. Suma kongenérov stanovená v roku 2003 [2,3] bola 
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približne trojnásobná v porovnaní s hodnotami stanovenými v roku 1999.  
V roku 1999 najvyššiu hodnotu dosiahol kongenér č. 180, v roku 2003 kongenér 
č. 118 a v roku 2005 kongenér č. 28. V roku 2006 bol obsah jednotlivých 
kongenérov PCB v sedimentoch Strážskeho kanála v rozsahu od 2 033 µg/kg 
pre kongenér č. 203 až do 13 111 µg/kg pre kongenér č. 118, suma kongenérov 
PCB zodpovedala hodnote 55 762 µg/kg. 
 
Tab. č. 5 Namerané koncentrácie PCB v sedimentoch okresu 

Michalovce/ lokalite Strážske [5] 

 
V tabuľke č. 6 sú uvedené výsledky stanovenia kongenérov PCB, ktoré 
vykonali Petrík a kol. [5]. Zistené hodnoty preukazujú zvýšený obsah PCB 
v sedimentoch Zemplínskej šíravy. Najvyššie hodnoty PCB sa zo všetkých 
meraní zistili v Zemplínskej šírave v prítokovej časti (od prívodného kanála) – 
záp. časť a v strede nádrže – str. časť a najnižšie vo východnej časti. 
 
Tab. č. 6 Namerané koncentrácie PCB v sedimentoch Zemplínskej 

šíravy [5] 

Vzorka Odberové miesto Suma PCB 
[µg/kg] 

Dátum odberu 
(mesiac/rok) 

S-01 Zemplínska šírava 1 (záp. časť) 1 700 X/1997 
S-30 Zemplínska šírava 1 (záp. časť) 3 000 VI/1998 
S-02 Zemplínska šírava 2 (str. časť) 2 300 X/1997 
S-31 Zemplínska šírava 2 (str. časť) 3 900 VI/1998 
S-03 Zemplínska šírava 3 (vých. časť) 2 200 X/1997 
S-32 Zemplínska šírava 3 (vých. časť) 1 200 VI/1998 

Graf  č. 3  PCB v sedimentoch Zemplínskej šíravy a Strážskeho kanála  

Označenie Odberové miesto Suma PCB 
[µg/kg] 

Dátum 
odberu 

S-04 Napúšťací kanál do Z.Š. (obec Zbudza) 9 400 X/1997 
S-16 Napúšťací kanál do Z.Š. (obec Zbudza) 2 600 VI/1998 
S-22 Napúšťací kanál do Z.Š. (obec Zbudza) 600 VI/1998 
S-05 Laborec nad Strážskym (obec 

Krivošťany) 
54 X/1997 

S-17 Laborec nad Strážskym (obec 
Krivošťany) 

51 VI/1998 

S-07 Laborec (1) pod Strážskym (obec Voľa) 9 700 X/1997 
S-24 Laborec (1) pod Strážskym (obec Voľa) 830 VI/1998 
S-25 Laborec (2) pod Strážskym (obec 

Lastomír) 
1 100 VI/1998 

S-18 Odp. (Strážsky) kanál z ČOV Chemko  48 000 VI/1998 
S-19 Odp. (Strážsky) kanál z ČOV mesta 

Strážske 
1 600 VI/1998 

S-06 Odp. kanál z ČOV Chemka a ČOV 
Strážske 

4 100 000 X/1997 

S-20 Odp. kanál z ČOV Chemka a ČOV 
Strážske 

1 900 000 VI/1998 
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Ďalšie práce vykonal v danej lokalite Petrík v roku 2002 v opäť spolupráci 
s VÚVH Bratislava. vzorky sedimentov sa odobrali zo Strážskeho (odpadového) 
kanála z ČOV Chemko Strážske, vybraných odberových miest na Laborci 
a zo Zemplínskej šíravy, tabuľka č. 7. Zo získaných výsledkov vyplýva 
pretrvávanie vysokých koncentrácií PCB v Strážskom kanále, v Laborci pod 
sútokom so Strážskym kanálom a v Zemplínskej šírave  [7]. 
 
Tab. č. 7 PCB v sedimentoch v lokalite Strážske a v Zemplínskej 

šírave, r. 2002 [7] 

Označenie Odberové miesto Suma PCB 
[µg/kg sušiny] 

C0019 Strážsky kanál pod Chemkom (cestný most 
Strážske) 108 611 

C0020 Strážsky kanál (pod sútokom s ČOV) 733 210 
C0021 Strážsky kanál (nad cestným mostom 

Strážske-Michalovce) 566 726 

C0022 Laborec po sútoku (so Strážskym kanálom – 
Voľa) 1 377 

C0023 Laborec Nacina Ves (pri družstve) 967 
C0024 Laborec Petrovce (rozdeľovací objekt hate 

Petrovce) 98 445 

C0025 Zemplínska šírava (Biela hora) 7 308 
C0026 Zemplínska šírava (Medvedia hora/lodenica) 5 511 
C0027 Zemplínska šírava (východná časť – Kusín) 2 277 

 
 
Ďalšie výsledky zo sledovania výskytu PCB v sedimentoch z uvedenej oblasti 
uvádzajú Danielovič a Hecl [8], tabuľka č. 8. Z výsledkov, ktoré získali vyplýva 
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pretrvávajúci vplyv znečistenia sedimentov PCB z Chemka Strážske v úseku 
Laborca od Vole po Zemplínsku šíravu.  
 
Tab. č. 8 Minimálne, maximálne obsahy PCB a medián v sedimente  

rieky Laborec  na vybraných profiloch - (2001- 2003) [8] 

Obsah kongenérov PCB [µg/kg] Odberný 
profil 

 
 28 52 101 138 153 180 Σ kong. 
Min. 0,3 1,7 1,0 1,2 0,3 1,1 6,3 
Max. 0,8 7,7 2,5 5,1 3,0 1,4 21 Krivošťany 
Medián 0,4 2,2 1,4 2,1 2,0 1,3 8,8 
Min. 0,4 0,7 0,7 1,4 0,9 1,1 5,4 
Max. 1,2 4,8 1,2 6,1 6,1 3,6 22 

Voľa - pred  
odvádzacím 
kanálom Medián 0,5 0,8 0,8 1,9 2,9 1,9 9,4 

Min. 170 120 140 200 180 170 1000 
Max. 290 190 200 360 320 330 1690 

Voľa - za 
odvádzacím 
kanálom Medián 180 130 150 210 210 200 1060 

Min. 0,6 2,9 8,4 19 14 27 77,5 
Max. 28 41 12 41 36 31 184 Naciná Ves 
Medián 27 18 11 33 16 28 131 
Min. 2000 1500 1500 2300 2400 2000 11700 
Max. 2700 2800 3600 5100 5000 4400 23600 Petrovce 

n/Laborcom Medián 2000 1900 2200 2500 2500 2400 13500 
Min. 54 29 12 19 21 12 158 
Max. 85 73 69 97 100 66 490 Michalovce 
Medián 65 33 21 33 31 27 199 
Min. 52 41 24 13 41 1,1 202 
Max. 130 69 82 140 130 4,0 492 

Zemplínska 
šírava - 
prívodný  
kanál Medián 70 51 30 34 45 1,3 264 

 
Z dôvodu posúdenia vplyvu znečistených sedimentov v oblasti Strážske na 
kvalitu vôd Laborca sa uskutočnil v roku 2004 odber sedimentov v lokalite 
Strážske (Laborec v Krivošťanoch, Strážsky kanál a Laborec v Petrovciach) [6].  
Získané výsledky sú uvedené v tabuľke č. 9. Vyplýva z nich pretrvávajúce 
znečistenie sedimentov v Strážskom kanále a následne sedimentov v Laborci pod 
jeho zaústením (Laborec v Petrovciach). 
 
Tab. č. 9 Kvalita sedimentov a plavenín Laborca v lokalite Strážske  

v roku 2004  v µg/kg [6] 

Odberové 
miesto 

Laborec, 
plaveniny 

Laborec 
Krivošťany Strážsky kanál Laborec 

Petrovce 
Dátum odberu 28.7. 28.7. 19.10. 28.7. 19.10. 19.10. 
Suma 
kongenérov PCB  102,3 1 451 429,9 34 765 18 644,6 1 701,4 

 
 
V roku 2005 VÚVH uskutočnil celoplošné odbery vzoriek sedimentov zo 
Zemplínskej šíravy [4]. Vo vzorkách sa stanovili jednotlivé kongenéry PCB. 
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Výsledky sú uvedené v tabuľke č. 10. Zo zistených výsledkov vyplýva pokles 
hodnôt jednotlivých kongenérov ako v Zemplínskej šírave, tak aj v Strážskom 
kanále. Výnimku tvorí výrazne vyššia hodnota zistená v lokalite Biela hora pri 
hati v Zalužiciach. Bez tejto hodnoty by viac znečistené sedimenty Zemplínskej 
šíravy PCB boli  v oblastiach pri kameňolome a lodenici v Kaluži. Obsah PCB 
v sedimentoch Strážskeho kanála i naďalej prevyšuje až o dva poriadky hodnoty 
v Zemplínskej šírave. 
 
Tab. č. 10 Namerané koncentrácie kongenérov PCB v sedimentoch  
    Zemplínskej šíravy v roku 2005 [4] 

Zemplínska šírava Ukazovateľ Jedn. P1 P2 P3 K1 K2 L1 L2 V1 
PCB č. 8 8,3 24,5 200,5 24,8 58,4 36,1 56,3 3,0 
PCB  č. 28 25,2 80,0 351,9 101,0 191,1 148,4 228,3 28,1 
PCB  č. 52 16,5 41,9 172,2 34,4 65,8 51,3 78,5 3,7 
PCB  č. 101 14,9 38,0 97,1 36,9 55,2 51,1 77,5 3,6 
PCB  č. 118 19,4 53,1 139,2 41,6 69,4 60,8 95,2 4,0 
PCB  č. 138 13,4 41,8 106,4 33,2 52,1 47,5 16,2 <2,5 
PCB  č. 153 15,8 42,9 102,6 31,9 55,1 8,5 76,6 7,9 
PCB  č. 180 9,8 33,9 112,0 21,2 38,9 30,2 53,9 <2,5 
PCB  č. 203 2,7 8,4 29,8 4,5 8,4 6,5 11,5 <2,5 
Suma kong. 
PCB 

µg
/k

g 

126,0 364,5 1 311,7 329,5 594,4 440,4 694,0 50,3 

Poznámky: 
P - Zemplínska šírava (Biela hora) – 1- prítoková oblasť, 2 - stred, 3- hať Zalužice 
K - Zemplínska šírava (pri kameňolome) – 1 - medzi ostrovom a štátnou cestou, 2 - stred 
L - Zemplínska šírava (Kaluža/lodenica) – 1 - príbrežná oblasť smerom k lodenici, 2 - stred 
V - Zemplínska šírava (východná časť - Kusín) – 1 - stred 
 
Z výsledkov stanovenia PCB, uvedených v predchádzajúcich tabuľkách č. 4 – 10 
a grafe č. 3, je zreteľná miera znečistenia sedimentov PCB v jednotlivých 
miestach odberu ako v Zemplínskej šírave, tak aj v Strážskom kanále. 
Maximálne zistené kontaminácie sedimentov PCB boli zistené v Strážskom 
kanále (odpadovom kanále), ktoré prekračujú hodnoty v Zemplínskej šírave aj 
o dva poriadky.  
 
Z hodnotenia získaných výsledkov o výskyte PCB v sedimentoch Zemplínskej 
šíravy v rokoch 1997 – 1999, 2003 a 2005 vyplynulo, že najviac znečistené 
sedimenty sú v strede nádrže. Niektoré výsledky naznačujú pretrvávajúce 
znečistenie aj v prítokovej oblasti, aj keď je táto permanentne často vymývaná 
zvýšenými prietokmi a je možné, že v nej dochádza k posunu akumulovaných 
sedimentov buď do ďalšej časti nádrže, alebo mimo nej (odtokom).  
 
Východná časť Zemplínskej šíravy je znečistená najmenej a kontaminovaná časť 
sedimentov sa do nej mohla dostať v čase plnenia nádrže, keď prevládal prítok z 
prívodného kanála nad prítokom z východných zdrojov/tokov. 
 
Hodnotenie výsledkov výskytu organických látok v sedimentoch vodnej nádrže 
Zemplínska šírava ukazuje na významné znečistenie PCB, a to ako delormi - 
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Delor-103 a Delor-106, tak aj kongenérmi PCB. Hodnoty výskytu PCB výrazne 
prekračovali ostatné sledované ukazovatele.  
 
Analýzy sedimentov zo Strážskeho kanála (odpadového kanála z ČOV Chemko 
Strážke) pri obci Voľa, ako aj v ďalších častiach kanála, potvrdili vysoké obsahy 
PCB prekračujúce hodnoty zo Zemplínskej šíravy o niekoľko poriadkov.  
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4.3. PCB v potravinách, voľne žijúcej 
zveri a rybách  

 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR poverilo funkciou strediska ČMS 
“Cudzorodé látky v potravinách a krmivách” Výskumný ústav potravinársky v 
Bratislave. Čiastkový monitorovací systém pozostáva z troch podsystémov: 
• koordinovaný cielený monitoring, 
• monitoring spotrebného koša, 
• monitoring poľovnej a voľne žijúcej zveri a rýb. 
  
Koordinovaný cielený monitoring je systematické, periodicky sa v čase a 
priestore opakujúce sledovanie a vyhodnocovanie presne definovaných 
cudzorodých látok v pôde, závlahovej vode, napájacej vode, krmivách, 
surovinách a potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktorého cieľom je 
získanie objektívnych a reálnych informácií o kontaminácii potravinového 
reťazca v súvislosti s celkovým stavom životného prostredia Slovenskej 
republiky. 

  
Cieľom monitoringu spotrebného koša je získanie objektívnych a reálnych 
informácií o kontaminácii potravín a pitnej vody v spotrebiteľskej sieti, slúžiace 
ako podklady pre tvorbu a uskutočňovanie výživovej politiky štátu a zároveň je 
podkladom pre vyhodnocovanie expozície človeka cudzorodými látkami. 

  
Realizačný projekt čiasktového monitorovacieho systému je každoročne 
aktualizovaný a schvaľovaný Komisiou pre vyhodnocovanie výskytu 
cudzorodých látok, ktorá je zriadená pri MP SR. V rámci aktualizácie projektu 
bol subsystém “Celodenná strava” preradený do Čiastkového monitorovacieho 
systému “Záťaž obyvateľstva faktormi prostredia” a doplnený bol subsystém 
monitoringu poľovnej a voľne žijúcej zveri a rýb. Jeho cieľom je sledovať jav a 
prienik kontaminantov do organizmov voľne žijúcej zveri a rýb ako potravín pre 
ľudský konzum a ako typických bioindikátorov životného prostredia.  
 

4.3.1.  Potraviny a krmivá 
 
Zdravotné riziko z potravín je posudzované na základe výpočtu expozičných 
dávok pre jednotlivé látky, kde boli pri výpočte použité priemerné nálezy 
jednotlivých skupín potravín a ich štatistická spotreba (Štatistický úrad SR). 
Vypočítané príjmy boli porovnávané s hodnotami Acceptable daily intake (ďalej 
ADI) a Tolerable daily intake (ďalej TDI), ak tieto boli pre danú látku stanovené. 
ADI je prípustný denný príjem zrovnateľný s TDI - tolerovateľný denný príjem, 
t.j. odhad dennej expozície, ktorá môže byť prijímaná bez škodlivých účinkov 
kontinuálne počas celého života. Ak nie je ADI na medzinárodnej úrovni 
definované komisiou JECFA FAO/WHO, dočasne sa používa TDI na národnej, 
alebo medzinárodnej úrovni.  
 
Odhad expozície populácie kongenérmi PCB dosahuje v Slovenskej republike 
vzhľadom k neoficiálnej tolerovateľnej dávke TDI veľmi vysoké hodnoty –   
97,9 % TDI (1984-1989), 76,3 % TDI (1990-1999) a 26,4 % TDI (2000-2002). 

Zdroj:  
Monitoring 
perzistentných 
organických látok 
v Slovenskej 
republike, SHMÚ 
2003, Technická 
správa č.2, časť 1, 
Monitoring 
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Najvyššie hodnoty príjmu boli zistené v prvých rokoch sledovania. Zo 
sledovaných potravín sa na napĺňaní príjmu podieľali hlavne maslo, vajcia, 
mlieko a svalovina sladkovodných a morských rýb. Od roku 1990 bol zistený 
mierny pokles expozičných hodnôt, hlavne v posledných troch rokoch na       
26,4 % TDI, čo je však stále vysoká hodnota.  
 
Vysoký vypočítaný príjem v rokoch 1984 až 1989 bol ovplyvnený množstvom 
cielených vyšetrení na poľnohospodárskych podnikoch, kde sa zistilo 
nedodržanie správnej poľnohospodárskej praxe z dôvodu použitia náterových 
hmôt obsahujúcich PCB. 
 
Obdobná situácia pretrvávala i v začiatkoch deväťdesiatych rokov (1990 až 
1993), čo tiež ovplyvnilo hodnotu príjmu PCB v sledovanom období 1990 až 
1999). Vysokú hodnotu príjmu PCB do organizmu človeka v rokoch 1994 a 1997 
možno zdôvodniť aj vysokým príjmom PCB z domácich vajec, ktoré boli 
odoberané ÚPKM v rámci projektov v Košickom kraji (najmä v oblasti Chemka 
Strážske).  
 
Pri eliminácii týchto vzoriek z databázy by príjem PCB do organizmu človeka 
dosahoval hodnoty do 10 % TDI vo všetkých krajoch Slovenskej republiky 
okrem Košického kraja. 
 
Graf č. 4 Prehľad príjmu PCB do organizmu človeka v krajoch SR  
  (mg/kg TH/deň) 
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V rokoch 1994, 1997 a 1998 v rámci projektu ÚPKM vykonávali cielené odbery 
vajec z domácich chovov v okresoch Michalovce a Stropkov. Celkovo zistili 82 
nadlimitných vzoriek vajec.  
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Graf č. 5  Časové trendy kontaminácie PCB vo vybraných druhoch 
surovín živočíšneho pôvodu (mg/kg tuku) 
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Pri hodnotení potravín na obsah PCB sa vykonalo celkom  93924 analýz rôznych 
druhov, najmä základných potravinárskych surovín. Z celkového počtu tvoria 
vzorky štyroch základných potravinárskych surovín (mlieko, hovädzie 
a bravčové mäso, vajcia) 30 %. Najrizikovejším obdobím kontaminácie potravín 
polychlórovanými bifenylmi boli roky 1989-1992. V roku 1989 sa na 
kontaminácii podieľali poľnohospodárske podniky v okrese Veľký Krtíš, kde 
z dôvodu náterov silážnych jám a kŕmnych žľabov dochádzalo k akumulácii PCB 
v živočíšnom materiáli. 
 
Z porovnania priemerných nálezov PCB v uvedených štyroch základných 
druhoch       potravín možno pozorovať jeho vysokú hodnotu vo vajciach v roku 
1997, ktorá predstavuje 1,30 mg.kg-1. V roku 2001 bol už vo vajciach 
zaznamenaný pokles obsahu PCB na hodnotu 0,0077 mg.kg-1. V bravčovom 
mäse bol priemerný nález v roku 2001 0,0025 mg.kg-1 a v hovädzom mäse 
0,0087 mg.kg-1 tuku. V mlieku bola situácia obdobná. 
 
Prvé analýzy PCB v potravinách v rezorte pôdohospodárstva sa začali vykonávať 
v roku 1987. Prvé problémy s obsahmi PCB v potravinách sa vyskytli už v roku 
1989 a to najmä v hovädzom mäse a mlieku. Od roku 1994 nenastali 
v poľnohospodárskej a potravinárskej výrobe výraznejšie problémy. Od roku 
1997 sú priemerné hodnoty PCB v týchto potravinách veľmi nízke. 
 
Z regionálneho vyhodnotenia obsahu PCB v hovädzom mäse vyplýva, že do 
potravín sa PCB dostávali z dôvodu porušovania správnej výrobnej praxe – jedná 
sa najmä o okresy Veľký Krtíš a Trebišov. 
 
Obsah PCB v mlieku sa vo väčšine okresov pohyboval na relatívne nízkych 
hodnotách. Obdobne ako u hovädzieho mäsa, tak i v mlieku riziko predstavujú 
štyri okresy, kde sa z náterových hmôt kontaminovali krmivá i suroviny 
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živočíšneho pôvodu. Jedná sa o okresy Veľký Krtíš, Spišská Nová Ves, Trebišov 
a Sobrance. 
 
Opatrenia pri zistení nadlimitných vzoriek vykonávali Regionálne veterinárne 
a potravinové správy. Vykonávalo sa podrobné vyšetrenie zdrojov PCB a po 
komisionálnych prehliadkach sa v niektorých prípadoch vydalo rozhodnutie 
o likvidácii chovov. Ďalej sa   prijímali opatrenia, ako neškodné odstránenie 
drevených roštov, úprava železných konštrukcií a válovov, rekonštrukcia 
a hygienická očista objektov. V prípade zistenia nevyhovujúcich vzoriek mlieka 
sa vypracoval osobitný režim spracovania mlieka. Pri  kontaminácii zo silážnych 
jám bol vydaný zákaz skrmovania uvedeného krmiva. 
 
Graf č. 4  Časové rady záťaže priemerného obyvateľa PCB z potravín 

pri reálnej spotrebe  

 
 
Výsledky získané z výpočtu odhadu expozičných dávok pri reálnej spotrebe 
priemerného obyvateľa v SR poukazujú na relatívne nízky stupeň kontaminácie 
z potravín a na stabilný trend expozície počas sledovaného obdobia.  
 
V prvom roku sledovania 1994 ako aj v období rokov 1996-2000 boli expozičné 
dávky PCB vyššie, čo bolo v prípade použitia hodnôt 95% percentilu 
najvýraznejšie. V prípade použitia priemerných nálezov hodnoty expozičných 
dávok sa pohybovali od 0,013 µg.kg-1 TH a deň v rokoch 2002 a 2003 do 0,026 
µg.kg-1 TH a deň v roku 1994. V poslednom roku sledovania bol znovu 
zaznamenaný mierny vzrast hodnôt expozičných dávok (0,017 µg.kg-1 TH a 
deň). Pri použití mediánových nálezov bola zistená podobná situácia, pričom 
denné expozičné dávky sa pohybovali v rozmedzí 0,006 – 0,016 µg.kg-1 TH a 
deň. 
 
Podobný trend majú i denné expozičné dávky PCB vypočítané z hodnôt 95% 
percentilu. V roku 1994 bola zaznamenaná najvyššia hodnota denných 
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expozičných dávok (0,080 µg.kg-1 TH a deň). Už v nasledujúcom roku bol 
zaznamenaný pokles ako aj následný mierny vzrast hodnôt v rokoch 1996-2000. 
V roku 2003 bola zaznamenaná najnižšia hodnota za celé obdobie sledovania 
0,030 µg.kg-1 TH a deň, pričom v roku 2004 bol zistený mierny vzrast. 
 
V celom sledovanom období bol odhad záťaže populácie PCB stabilne nízky. 
Vyššie hodnoty expozičných dávok boli ovplyvnené nálezmi PCB v potravinách 
ako sú mlieko, mäso, vajcia a vaječné výrobky, morské ryby a konzervované 
rybie výrobky. Ojedinelé prípady vysokých nálezov PCB boli lokálneho 
charakteru a boli zaznamenané v prípade skupiny potravín ako sú vajcia od 
sliepok z domácich chovov, ktoré boli odobraté z okresu Michalovce v roku 
1998.  
 
Jedným z cieľov riešenia boli aj odhady expozičných dávok PCB pre jednotlivé 
vekové kategórie. Z dosiahnutých výsledkov vidno, že najviac zaťaženou 
skupinou boli deti predškolského veku. Odhady expozičných dávok PCB u nich 
vyčerpávali hodnoty TDI od 4,8 % (v roku 2003) do 13,4 % (v roku 1996) pri 
použití priemerných nálezov, od 2,2 % (v rokoch 2000-2003) do 8,8 % (v roku 
1996) pri použití mediánových nálezov a od 13,9 % (v roku 2003) do 41,3 % (v 
roku 1997) pri použití hodnôt 95% percentilu. Menej zaťaženými boli deti 
mladšieho školského veku, kde odhady expozičných dávok PCB vyčerpávali 
hodnoty TDI od 3,3 % ( v roku 2003) do 9,1 % (v roku 1996) pri použití 
priemerných nálezov, od  1,6 % (v rokoch 2000-2003) do 5,9 % (v roku 1996) 
pri použití mediánových nálezov a od 9,2 % (v roku 2003) do 27,5 % (v roku 
1997) pri použití hodnôt 95% percentilu. Deti staršieho školského veku boli 
najmenej zaťaženou skupinou. Denný príjem PCB v jednotlivých sledovaných 
rokoch u nich predstavoval hodnoty od 2,8 % ( v roku 2003) do 7,7 % TDI (v 
roku 1996) pri použití priemerných nálezov, od 1,4 % (v rokoch 1999-2003) do 
4,9 % TDI (v roku 1996) pri použití mediánových nálezov a od 7,8 % (v roku 
2003) do 23,2 % TDI (v roku 1997) pri použití hodnôt 95% percentilu.  
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Graf č. 5 Časové rady záťaže vybraných vekových skupín detí PCB  
z potravín pri použití hodnôt 95% percentilu 

 
V porovnaní s expozičnými dávkami PCB u priemerného obyvateľa, expozičné 
dávky PCB u skupín detí predškolského a mladšieho školského veku sú vyššie. 
Treba však zdôrazniť, že z modelu spotreby pre vekové skupiny ako aj pre 
priemerného spotrebiteľa vidieť, že najvyššiu spotrebu potravín (v g/kg TH) 
vzhľadom na telesnú hmotnosť majú mladšie demografické skupiny. Z tohto 
dôvodu sú aj expozičné dávky PCB u nich vyššie. Rozdiel v expozícii medzi 
jednotlivými vekovými skupinami detí a priemerným obyvateľom pri jeho 
modelovanej spotrebe v období rokov 1999 – 2001 je ovplyvnený už 
spomenutým vyšším príjmom PCB z morských rýb a rybích špecialít, a to 
samými nálezmi PCB ale aj vysokou namodelovanou spotrebou týchto komodít 
u priemerného obyvateľa, zatiaľ čo v spotrebe u demografických skupín tieto 
komodity namodelované neboli.  
 
Výsledky získané z výpočtu odhadu expozičných dávok pri reálnej spotrebe 
priemerného obyvateľa v Slovenskej republiky a pri použití priemerných nálezov 
sumy PCB poukazujú na nízky stupeň expozície z potravín. Najnižšiu expozíciu 
sme vypočítali pre priemerného obyvateľa Slovenskej republiky, ak by sa občan 
stravoval nákupom potravín v obchodnej sieti. Takto vypočítaná záťaž 
predstavuje príjem 0,021 µg.kg-1 PCB, čo predstavuje 5,3 % TDI. V prípade, ak 
by sa občan Slovenskej republiky stravoval potravinami z obchodnej siete, 
potravinami z domácich chovov, ulovenými rybami a zverou, priemerná 
vypočítaná expozícia predstavuje denný príjem PCB v množstve 0,034 µg.kg-1 

(8,6 % TDI). Obdobná situácia je i v okrese Michalovce pri stravovaní občana 
nákupom potravín v obchodnej sieti. 
 
Podstatne horšia je situácia je v okrese Michalovce pri konzumácii potravín 
z obchodnej i mimoobchodnej siete. Expozícia obyvateľa predstavuje hodnotu 
denného príjmu 0,828 µg.kg-1 PCB (207 % TDI), čo je 24 krát vyššia expozícia 
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ako pre ostatné skupiny obyvateľstva. Výrazne nižšie hodnoty denného príjmu 
boli vypočítané pri použití mediánových nálezov. Hodnoty príjmu sa pohybovali 
od 1,6 do 5,7 % TDI, iba v okrese Michalovce dosahovali hodnotu 44,9 % TDI 
pre obyvateľov konzumujúcich potraviny z obchodnej i mimoobchodnej siete. 
Najvyššie hodnoty príjmu boli vypočítané pri použití 95% percentilu, kde sa 
hodnoty pohybovali od 21,1 % až do 452,5 % TDI. Tieto výsledky potvrdzujú 
i štúdie Slovenskej zdravotníckej univerzity, kde obsahy PCB v materskom 
mlieku v okrese Michalovce v roku 1996 dosahovali hodnoty od 621 do 1015 
ng.g-1 tuku a v iných regiónoch Slovenskej republiky od 331 do 490 ng.g-1 tuku 
[13].  
 
Výsledky získané z výpočtu odhadu expozičných dávok pri reálnej spotrebe 
potravín a zvýšenej spotrebe sladkovodných rýb u rybárov v Slovenskej 
republike a pri použití priemerných nálezov sumy PCB poukazujú na relatívne 
nízky stupeň expozície z potravín. Najnižšiu expozíciu sme vypočítali pre rybára 
Slovenskej republiky, ak by sa občan stravoval potravinami z obchodnej siete, 
potravinami z domácich chovov, ulovenými rybami a zverou a priemerne denne 
skonzumoval 50,6 g čistej váhy sladkovodných rýb. Takto vypočítaná záťaž 
predstavuje príjem 0,117 µg.kg-1 PCB, čo predstavuje 29,2 % TDI.  
 
Podstatne horšia situácia je v okrese Michalovce u rybárov pri konzumácii 
potravín z obchodnej i mimoobchodnej siete. Expozícia rybárov a ich rodín 
predstavuje hodnotu denného príjmu až 53,55 µg.kg-1 PCB, čo predstavuje 
13387,5 % TDI, čo je 480 krát vyššia expozícia ako pre rybárov v iných 
oblastiach Slovenska. Výrazne nižšie hodnoty denného príjmu boli vypočítané 
pri použití mediánových nálezov. Hodnoty príjmu sa pohybovali od  2,5 % TDI 
v Slovenskej republike do 2066 % TDI v okrese Michalovce. Najvyššie hodnoty 
príjmu boli vypočítané pri použití 95% percentilu, kde sa hodnoty pohybovali od 
69,1 % až do 26144,5 % TDI, čo by pre rybárov v okrese Michalovce 
prestavovalo denný príjem sumy PCB v hodnote 104,578 µg.kg-1. 
 
Na záver by sa dalo povedať, že expozícia priemerného obyvateľa SR 
stravujúceho sa potravinami z obchodnej siete nedosahovala hodnoty, ktoré by 
mohli súvisieť so zvýšením pravdepodobnosti poškodenia zdravia. Výnimkou 
boli však už spomenuté prípady vysokých expozičných dávok, ktoré boli v 
okrese Michalovce. Za obdobie 1993 – 1996 bola v tomto okrese stredná dĺžka 
života o 3,69 roka menej ako v okrese Trenčín. Úmrtnosť na nádorové ochorenie 
prekračovala v tomto regióne krajský priemer o 18,29 %, a na choroby obehovej 
sústavy o 26,31 %. 
 
Vyšší obsah PCB v niektorých druhoch potravín dostupných v zaťaženom okrese 
Michalovce zákonite viedol a stále vedie k zvýšeným hladinám týchto polutantov 
v obyvateľstve tohto okresu a to najmä u rybárov a u obyvateľov konzumujúcich 
potraviny z domácej výroby. Je zrejmé, že kontaminácia okolia Chemka Strážske 
je natoľko rozsiahla, že ju bude len ťažko možné úplne odstrániť. Je však 
potrebné uskutočniť všetky opatrenia, ktoré by zabránili ďalšiemu šíreniu 
kontaminácie a dekontaminovať najhoršie postihnuté oblasti.  Súčasne je 
potrebné uskutočniť opatrenia, ktoré minimalizujú dopad kontaminácie na 
obyvateľov regiónu. Z tohto dôvodu sledovanie PCB zostane i naďalej v 
pozornosti organizácií potravinového dozoru.  
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Tab. č. 11 Odhad expozičných dávok PCB u priemerného spotrebiteľa 
a percento TDI na základe údajov o reálnej a modelovej 
spotrebe v rokoch 1994-2004 

 
Spotreba sladkovodných rýb : 0,7g RS - 4,2g OS – 50,6g SR 2 – 20,0 g SR 1  

 Priemerný 
nález 

Mediánový 
nález 

95% 
percentil 

Príjem* 0.879 0.200 2.096 Michalovce 
% TDI** 219.9 50.0 523.9 
Príjem  0.082 0.042 0.372 Michalovce 

obchodná sieť % TDI 20.5 10.6 93.0 
Príjem  0.104 0.036 0.429 Slovensko 
% TDI 25.9 9.0 107.2 
Príjem  0.090 0.034 0.370 

R
eálna spotreba Slovensko  

obchodná sieť % TDI 22.6 8.6 92.6 
Príjem  4.657 0.796 9.490 Michalovce 
% TDI 1164.2 198.9 2372.6 
Príjem  0.112 0.056 0.461 Michalovce 

obchodná sieť % TDI 27.9 14.1 115.2 
Príjem  0.134 0.042 0.521 Slovensko 
% TDI 33.4 10.5 130.2 
Príjem  0.114 0.039 0.447 

M
odelová spotreba Slovensko  

obchodná sieť % TDI 28.4 9.8 111.9 
Príjem  53.124 8.349 104.580 Michalovce 
% TDI 13280.7 2087.2 26145.0 
Príjem  0.341 0.155 1.416 Michalovce 

obchodná sieť % TDI 85.2 38.9 354.1 
Príjem  0.399 0.107 1.403 Slovensko 
% TDI 99.4 26.7 350.7 
Príjem  0.346 0.097 1.219 

M
odelová spotreba 

rybári 2 

Slovensko  
obchodná sieť % TDI 86.2 24.4 304.8 

Príjem  21.316 8.349 3.35 Michalovce 
% TDI 21.316 3.35 41.963 
Príjem  5328.9 837.5 10490.7 Michalovce 

obchodná sieť % TDI 0.137 0.062 0.568 
Príjem  34.2 15.6 142.1 Slovensko 
% TDI 0.16 0.043 0.563 
Príjem  39.9 10.7 140.7 

M
odelová spotreba 

rybári 1 

Slovensko  
obchodná sieť % TDI 0.139 0.039 0.489 

* Príjem PCB µg.kg-1 TH a deň 
**Percento tolerovateľného denného príjmu (TDI = 0,4 µg.kg-1 TH a deň) 
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4.3.2.  PCB v rybách 
 
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vyhodnocovala 
stupeň kontaminácie rýb polychlórovanými bifenylmi, ulovených vo vodách 
východoslovenského regiónu (okres Michalovce) a bol porovnávaný so vzorkami 
rýb na ostatnom území Slovenskej republiky. Celkovo sa analyzovalo 318 
vzoriek svaloviny rýb, ktoré boli na území Slovenskej republiky odoberané od 
roku 2000 do roku 2005 v rámci riešenia Monitoringu poľovnej zveri a rýb 
(ďalej MPZ), ktorý je jedným z troch subsystémov projektu Čiastkového 
monitorovacieho systému Cudzorodé látky v potravinách a krmivách, a ktorý je 
súčasťou Monitoringu životného prostredia Slovenskej republiky. Cieľom MPZ 
je sledovanie prieniku kontaminantov do organizmov voľne žijúcej zveri a rýb, 
ktoré sú objektívnym indikátorom stavu životného prostredia v sledovanom 
regióne nakoľko predstavujú primárnych konzumentov vo svojich ekosystémoch. 
 
Realizáciu monitoringu (vypracovanie metodiky, plánu odberov vzoriek, 
vykonanie analýz a prípravu ročných správ) koordinuje Štátna veterinárna a 
potravinová správa SR. Na odberoch vzoriek sa podieľali Regionálne veterinárne 
a potravinové správy a organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Analýzy 
vykonávali tri akreditované pracoviská Štátnej veterinárnej a potravinovej správy 
– Bratislava, Dolný Kubín a Košice. Celkovú stratégiu MPZ schvaľuje 
Výskumný ústav potravinársky, ktorý tiež zabezpečuje koordináciu monitoringu, 
spracovávanie a vyhodnocovanie získaných informácií a oponentúry ročných 
správ.  
Celkovo sa analyzovalo šesť druhov dravých a štyri druhy nedravých rýb, pričom 
termíny odberov vzoriek rýb boli určené mimo ochrannej doby pre jednotlivé 
druhy rýb platené v Slovenskej republike. 
 
 

• Dravé ryby: ochranná doba 
Šťuka severná Esox lucius od 1.1. do 15.5. 
Zubáč obyčajný Lucioperca lucioperca od 15.3. do 15.6 
Jalec hlavatý Leuciscus cephalus od 15.3. do 31.5. 
Pstruh potočný Salmo trutta m. fario od 1.1. do 15.4. 
• Nedravé ryby: ochranná doba 
Kapor rybničný Cyprinus carpio od 15.3. do 31.5. 
Karas striebristý Carassius auratus nemá stanovenú 
Pleskáč vysoký Abramis brama od 15.3. do 31.5. 

 
V každej z 318 vzoriek rýb sa sledovalo  šesť kongenérov PCB (PCB 28, PCB 
52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180), ktoré boli analyzované vo 
vzorkách svaloviny a tuku metódou GC - MS. 
 
Získané analytické výsledky sa spracovali štatisticky a posudzovali podľa 
Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 
981/1996-100 (vestník MZ SR, 1996) 
 
Vzorky rýb boli odoberané z územia Slovenskej republiky a cielene z rizikovej 
lokality východoslovenského regiónu, kde v minulosti dochádzalo počas výroby 
PCB v podniku Chemko Strážske k ich značným únikom do životného 

Zdroj: 
Ing. Danka 
Šalgovičová, Ing. 
Zuznana Zmetáková, 
PhD., VÚP 2006 
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prostredia, predovšetkým prostredníctvom odpadových vôd. V dôsledku toho 
boli kontaminované sedimenty odpadového kanála Chemka, rieky Laborec, ale aj 
Zemplínskej šíravy. 
  
Celkovo bolo odobratých 318 vzoriek rýb, z ktorých 139 vzoriek prekročilo 
platné limitné hodnoty, čo tvorilo 43,7 %. V rámci toho bolo skúmaných 146 
vzoriek dravých a 172 vzoriek nedravých rýb (tabuľka 1 a 2). Každá vzorka bola 
analyzovaná na 6 kongenérov PCB.  
 
Z celkového počtu odobratých a analyzovaných 161 vzoriek rýb pochádzajúcich 
z okresu Michalovce 122 vzoriek prekročilo platnú limitnú hodnotu 
Potravinového kódexu SR, ktorá bola stanovená na 0,2, resp. 0,3 mg.kg-1, čo 
predstavuje až 75,8 %. Počet vzoriek pochádzajúcich z ostatného územia SR 
prekračujúcich stanovené limitné hodnoty bol  podstatne nižší 10,8 %. 
 
Tab. č. 12 Prehľad nálezov PCB v jednotlivých druhoch rýb v oblasti 

Zemplínskej šíravy v okrese Michalovce 

Komodita PV NL % NL Priemer Medián 95% 
percentil 

Smerodajná 
odchýlka 

Kapor rybničný 67 40 59,7 33.406 9.767 111.189 79.506 
Karas striebristý 17 16 94,1 108.752 41.702 442.594 156.880 
Pleskáč vysoký 18 18 100,0 76.551 44.356 228.489 86.564 
Jalec hlavatý 20 15 75,0 36.645 4.332 99.713 64.474 
Pstruh potočný 16 11 68,8 13.671 13.435 34.331 12.800 
Šťuka severná 7 6 85,7 55.339 41.535 165.746 71.777 
Zubáč obyčajný 16 16 100,0 65.485 67.763 103.677 28.824 

Spolu 161 122 75,8 - - - - 
*  PV – počet vzoriek, NL – nadlimitné vzorky, % NL – percento nadlimitných vzoriek 
 
Tab. č. 13 Prehľad nálezov PCB v jednotlivých druhoch rýb  
                        z územia SR 

Komodita PV NL % NL Priemer Medián 95% 
percentil 

Smerodajná 
odchýlka 

Kapor rybničný 65 10 15.4 2.651 0.012 12.162 9.932 
Karas striebristý 2 2 100.0 14.247 14.247 16.517 3.567 
Pleskáč vysoký 3 1 33.3 4.415 1.006 10.384 6.073 
Jalec hlavatý 4 2 50.0 1.539 1.434 2.78395 1.204 
Pstruh potočný 76 1 1.3 0.498 0.012 0.558 3.649 
Šťuka severná 4 0 0.0 0.008 0.008 0.012 0.005 
Zubáč obyčajný 3 1 33.3 1.903 0.885 4.337 2.472 

Spolu 157 17 10.8 - - - - 
 
Priemerné nálezy polychlórovaných bifenylov vo vzorkách sladkovodných rýb 
z oblasti Zemplínskej šíravy sa pohybovali v rozmedzí od 13,67-108,75 mg.kg-1, 
pričom v ostatných regiónoch Slovenskej republiky mali oveľa nižšiu hodnotu od 
0,01-14,25 mg.kg-1. Pri porovnaní jednotlivých druhov rýb najvyššie nálezy PCB 
v obidvoch porovnávaných území mal karas striebristý. Zo sledovaných druhov 
rýb boli zaznamenané najvyššie hodnoty PCB u karasa striebristého na obidvoch 
sledovaných územiach. Rozdiel bol v najnižších obsahoch PCB, keď minimálne 



 

Prehľad monitoringu PCB a jeho výsledky v regióne Zemplína pre účely Non- combustion projektu 
Február 2007 

37 
 

nálezy v rámci Slovenska mala šťuka severná a z oblasti Zemplínskej šíravy 
pstruh potočný. Obdobné výsledky sme zaznamenali aj pri 95% percentile, kedy 
sa hodnoty z Michaloviec pohybovali v rozpätí 34,33 - 442,59 mg.kg-1 
a z územia Slovenskej republiky 0,01 – 16,52 mg.kg-1 (tab. 12 a 13).     
 
Pri porovnaní jednotlivých odberov (graf č. 6) z lokality Zemplínska šírava sa 
najväčšie obsahy PCB zistili u karasa striebristého a to 133, 72 a 139,55 mg.kg-1 
v prvých rokoch sledovania, pričom rok 2003 sa vyznačoval vysokými nálezmi 
PCB i v ďalších rybách (šťuka severná, pleskáč vysoký a zubáč obyčajný). 
V nasledujúcom roku došlo k poklesu hodnôt u všetkých sledovaných druhov 
(okrem pstruha potočného), pričom sa najvýraznejšie prejavilo u karasa 
striebristého. Napriek znižovaniu nálezov tieto i naďalej výrazne prekračujú 
platný limit (0,3 mg.kg-1) obsahu PCB u sladkovodných rýb. Najvyššia hodnota 
PCB nameraná v roku 2003 u karasa striebristého presiahla platný limit až o 46 
517 %, pričom najnižšiu hodnotu mal v roku 2002 pstruh potočný, ale i tu bol 
prekročený limit o 3 610 %. 
 
Graf č. 6 Priemerné hodnoty obsahu PCB v jednotlivých druhoch rýb 

pochádzajúcich zo Zemplínskej šíravy v okrese Michalovce 
za roky 2002–2004  (v mg.kg-1) 
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Priemerné nálezy rýb z územia Slovenska dosahovali nižšie hodnoty (graf č.7). 
V roku 2002 sme zistili najvyššie nálezy obsahu PCB v telách všetkých 
sladkovodných rýb až pleskáča vysokého a pstruha potočného. Karas striebristý 
mal hodnotu 14,25 mg.kg-1 a ktoré prekračoval povolený limit o 4 750 %. 
Najnižšie PCB boli zistené v roku 2003 u všetkých dravých i nedravých druhoch 
(okrem šťuky severnej). V nasledujúcom roku došlo k miernemu nárastu 
sledovaných nálezov až na pleskáča vysokého, kde bola nameraná oveľa vyššia 
hodnota (11,23 mg.kg-1). Najnižšiu hodnotu 0,003 mg.kg-1 mala v roku 2004 
šťuka severná čo predstavovalo 1 % z limitu PCB.     
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Graf č. 7 Priemerné hodnoty obsahu PCB v jednotlivých druhoch rýb   
z územia SR za roky 2002–2004 (v mg.kg-1) 
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Na základe nepriaznivých výsledkov monitoringu rýb  na Zemplínskej šírave 
v roku 2002, kedy sa vo vzorkách rýb zisťovali opakovane vysoké hladiny  
polychlórovaných bifenylov vydala ŠVPS SR cestou RVPS Michalovce  
mimoriadne veterinárne opatrenia. Bol vydaný zákaz lovu rýb v celej lokalite 
Zemplínskej šíravy a zákaz konzumácie rýb pochádzajúcich zo Zemplínskej 
šíravy (Bíreš et al., 2003). 
 
Prítomnosti rezíduí PCB v biote sa venuje v podmienkach SR významná 
pozornosť. Priemerné nálezy v rybách z oblasti Chemka Strážske presiahli 
limitné hodnoty Potravinového kódexu SR o niekoľko tisíc %. Je zrejmé, že 
kontaminácia okolia Chemka Strážske je natoľko rozsiahla, že je len ťažko 
možné ju úplne odstrániť. Je však potrebné uskutočniť všetky opatrenia, ktoré by 
zabránili ďalšiemu šíreniu kontaminácie a dekontaminovať najhoršie postihnuté 
oblasti. Súčasne je potrebné uskutočniť opatrenia, ktoré minimalizujú dopad 
kontaminácie na obyvateľov regiónu. 
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4.3.3. Vyhodnotenie monitoringu 
polychlórovaných bifenylov u nedravých  
a dravých rýb za rok 2005 

 
 
Cieľom monitoringu rýb v roku 2005 bolo získavanie podkladov o výskyte a 
hladinách kontaminantov v rybách vo východoslovenskom regióne. 
 
K analýzam možno použiť nasledovné druhy ulovených rýb : 

• dravé ryby: šťuka, zubáč, sumec, úhor, jalec; 
• nedravé ryby: kapor, karas, pleskáč, plotica, mrena. 

Termíny odberov - predpokladaný začiatok odberu vzoriek: od 1. mája 2005. 
 
Odberové miesta sú vyznačené na priloženej tabuľke a spadajú do: 
RVPS Michalovce (17 lokalít ) a 
RVPS Trebišov (3 lokality). 
 
Tab. č. 14 Odberové miesta 

 
 
V rybách sa sledovali kongenéry PCB (celkom 7 kongenérov - PCB 101, PCB 
118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, PCB 28, PCB 52). Celkovo bolo v 
Monitoringu poľovnej zveri a rýb na rok 2005 naplánovaných 42 vzoriek rýb. 
 
V roku 2005 bolo odobratých 39 vzoriek z nedravých rýb a 18 vzoriek z rýb 
dravých. V 39-tich vzorkách nedravých rýb bolo vykonaných 492 analýz, z 
ktorých bolo 105 nadlimitov a v 18-tich vzorkách z dravých rýb bolo 
vykonaných 188 analýz, z ktorých bolo 66 nadlimitov. Tieto údaje ako aj údaje 
o počte vzoriek, analýz a nadlimitov podľa okresov za rok 2005 sú uvedené v 
tabuľke č. 15.  
 

Zdroj:  
Bíreš, J. et al., 
Monitoring 
poľovnej, voľne 
žijúcej  zveri a rýb 
v Slovenskej 
republike, Správa za 
rok 2005, Bratislava: 
Štátna veterinárna 
a potravinová správa 
Slovenskej republiky
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Tab. č. 15 Počet vzoriek, analýz a nadlimitov podľa  
                        okresov v r. 2005 

 

 
 
Výsledky z monitoringu za rok 2005 u rôznych druhov nedravých rýb uvádza 
tabuľka č.16. V roku 2005 boli ulovené a analyzované nasledovné druhy 
nedravých rýb: červenica, kapor obyčajný, karas obyčajný, mrena obyčajná, 
pleskáč vysoký a tolstolobik.  
 
Tab. č. 16 Výskyt kongenérov PCB v r. 2005 u rýb dravých 
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Tab. č. 17 Výskyt kongenérov PCB v r. 2005 u rýb dravých 
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Tab. č. 18 Výsledky monitoringu u nedravých rýb, podľa miesta odlovu 
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Tab. č. 19 Výsledky monitoringu u dravých rýb, podľa miesta odlovu 
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Grafické znázornenie počtu vzoriek, analýz a nadlimitov za obdobie rokov 1995 
až 2005 u dravých a nedravých rýb prezentujú grafy č. 8 a graf č. 9.  
 
Graf č. 8  Počet vzoriek, analýz a nadlimitov za obdobie rokov 1995 až 

2005 u dravých rýb  
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Graf č. 9  Počet vzoriek, analýz a nadlimitov za obdobie rokov 1995 až 
2005 u nedravých rýb  

 
 
Pri monitoringu nedravých rýb boli zistené nadlimitné hodnoty kongenérov 
PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180, PCB 28, PCB 52 a v jednom prípade aj 
dioxínov. V roku 2005 neboli zistené nadlimitné hodnoty ťažkých kovov a 
perzistentných organických polutantov. Nadlimitné hodnoty kongenérov PCB 
boli zistené nedravých rýb ulovených z oblastí: Nápustný kanál Zemplínska 
šírava, Laborec pod Vojanami, Vinné jazero, Rybníky Iňačovce, Zemplínska 
šírava - Jovsa, Zemplínska šírava – Prímestská oblasť, výpustný kanál Chemko 
Strážske, Kanál Strážske – Ondava, výpustný kanál Zemplínska šírava – 
Laborec, Laborec- Krivošťany, Zemplínska šírava, Latorica, Ladmovce, 
Ladmovce, Ondava - Hrušov, Poša sedimentačná nádrž. Namerané priemerné a 
maximálne hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 18. Pre porovnanie množstva PCB 
bola zvolená hodnota PCB 153, ktorý je považovaný za potencionálny 
karcinogén. Červenica ulovená v nápustnom kanále Zemplínskej šíravy mala 
nadlimitné hodnoty kongenérov PCB, pričom najvyššie namerané hodnoty boli 
pri PCB 138 v množstve 9,728 mg/kg a PCB 153 v množstve 9,537 mg/kg. U 
kapra obyčajného uloveného vo Vinnom jazere boli namerané hodnoty PCB 
138 v množstve 0,57 mg/kg a PCB 153 v množstve 0,446 mg/kg. U tolstolobika 
uloveného vo Vinnom jazere boli namerané hodnoty PCB 138 v množstve 
0,415 mg/kg a PCB 153 v množstve 0,368 mg/kg. Dve vzorky rýb pleskáča 
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vysokého, ulovených z Laborca pod Vojanami boli maximálne hodnoty PCB 
138 v množstve 10,1 mg/kg a PCB 153 v množstve 9,162 mg/kg. Zo 
Zemplínskej šíravy – Jovsa, boli u pleskáča vysokého namerané hodnoty PCB 
138 v množstve 17,93 mg/kg a PCB 153 v množstve 17,89 mg/kg, pričom 
u kapra obyčajného, uloveného zo Zemplínskej šíravy – prímestská oblasť boli 
tieto namerané hodnoty oveľa nižšie a to PCB 138 v množstve 4,428 mg/kg a 
PCB 153 v množstve 5,426 mg/kg. Prekvapujúco nízke hodnoty už 
spomínaných kongenérov PCB boli zistené u rýb ulovených vo výpustnom 
kanále Chemko Strážske a to u karasa obyčajného to boli PCB 138 v množstve 
5,334 mg/kg a PCB 153 v množstve 5,612 mg/kg a u pleskáča vysokého PCB 
138 v množstve 1,925 mg/kg a PCB 153 v množstve 1,898 mg/kg. Karas 
obyčajný, ulovený z kanála – Strážske – Ondava, vykazoval hodnoty PCB 138 v 
množstve 37,33 mg/kg a PCB 153 v množstve 29,07 mg/kg. Kapor obyčajný z 
výpustného kanála Zemplínska šírava – Laborec vykazoval PCB 138 v 
množstve 5,847 mg/kg a PCB 153 v množstve 6,964 mg/kg. Z Laborca v oblasti 
Krivošťany bol nález kongenérov PCB u kapra obyčajného v nízkych, ale 
nadlimitných hodnotách a to PCB 138 v množstve 0,45 mg/kg a PCB 153 v 
množstve 0,524. Mrena obyčajná ulovená z Latorice – Brehov vykazovala 
nadlimitné hodnoty PCB 138 v množstve 7,082 mg/kg a PCB 153 v množstve 
7,761 mg/kg mg/kg, pričom pleskáč vysoký ulovený z tej istej oblasti vykazoval 
najvyššie hodnotu v rámci nedravých rýb v roku 2005 a to PCB 138 v množstve 
90,16 mg/kg a PCB 153 v množstve 106,6 mg/kg. Karas obyčajný z Bodrogu 
KÚ Ladmovce vykazoval hodnoty PCB 138 v množstve 11,48 mg/kg a PCB 
153 v množstve 12,91 mg/kg. Pleskáč vysoký ulovený z Ondavy – Hrušov 
vykázal hodnoty PCB 138 v množstve 1,465 mg/kg a PCB 153 v množstve 
1,303 mg/kg. Červenica ulovená zo sedimentačnej nádrže – Poša vykazovala 
nadlimitné hodnoty PCB 138 v množstve 6,698 mg/kg a PCB 153 v množstve 
5,112 mg/kg, pričom pleskáč vysoký ulovený z tej istej oblasti vykazoval 
hodnotu PCB 138 v množstve 17,48 mg/kg a PCB 153 v množstve 18,42 
mg/kg. 
 
V roku 2005 boli ulovené a analyzované nasledovné druhy dravých rýb: boleň 
dravý, jalec tmavý, ostriež obyčajný, sumec obyčajný, šťuka obyčajná a zubáč 
obyčajný. Výsledky monitoringu u dravých rýb, podľa miesta odlovu uvádza 
tabuľka č. 19. Grafické znázornenie počtu vzoriek, analýz a nadlimitov za 
obdobie rokov 1995 až 2005 u dravých rýb prezentuje graf č. 8. Z dravých rýb 
bolo v roku 2005 v rámci monitoringu odobratých 18 vzoriek a v nich bolo 
vykonaných 188 analýz a vyskytlo sa 66 nadlimitných nálezov. Pri monitoringu 
dravých rýb boli zistené nadlimitné hodnoty kongenérov PCB 101, PCB 138, 
PCB 153, PCB 180, PCB 28, PCB 52. Nadlimitné hodnoty kongenérov PCB 
boli zistené u dravých rýb ulovených z oblastí: nápustný kanál Zemplínska 
šírava, Laborec pod Vojanami, Zemplínska šírava – Hnojné, Zemplínska šírava 
– Kusín, Zemplínska šírava – Lúčky, Zemplínska šírava – prímestská oblasť, 
Zemplínska šírava – výpustný kanál - Laborec. Boleň dravý ulovený z 
nápustného kanála Zemplínskej šíravy vykazoval hodnoty PCB 138 v množstve 
19,581 mg/kg a PCB 153 v množstve 10,694 mg/kg. Vo svaloch šťuky 
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obyčajnej boli v dvoch prípadoch namerané nadlimitné hodnoty s maximálnymi 
meraniami PCB 138 v množstve 11,252 mg/kg a PCB 153 v množstve 11,34 
mg/kg, pričom boli ulovené z Laborca pod Vojanami. Sumec obyčajný 
vykazoval hodnoty PCB 138 v množstve 15,081 mg/kg a PCB 153 v množstve 
18,965 mg/kg a bol ulovený v Zemplínskej šírave – Hnojné. Vo svaloch zubáča 
obyčajného boli v dvoch prípadoch namerané nadlimitné hodnoty PCB s 
maximálnymi meraniami PCB 138 v množstve 18,169 mg/kg a PCB 153 v 
množstve 21,781 mg/kg, pričom boli ulovené zo Zemplínskej šíravy – Kusín. 
Ostriež obyčajný vykazoval hodnoty PCB 138 v množstve 23,868 mg/kg a PCB 
153 v množstve 27,046 mg/kg a bol ulovený zo Zemplínskej šíravy – Lúčky. Zo 
Zemplínskej šíravy – prímestskej oblasti bol ulovený zubáč obyčajný, ktorého 
PCB nálezy hodnoty vykazovali PCB 138 v množstve 24,12 mg/kg a PCB 153 
v množstve 34,605 mg/kg. Sumec obyčajný ulovený z výpustného kanála 
Zemplínskej šíravy – Laborec vykazoval hodnoty PCB 138 v množstve 17,784 
mg/kg a PCB 153 v množstve 20,32 mg/kg a ulovený z Bodrogu – Ladmovce 
len hodnoty PCB 138 v množstve 5, 834 mg/kg a PCB 153 v množstve 7,224 
mg/kg, pričom jalec tmavý, ulovený z Ondavy – Hrušov vykazoval hodnoty 
PCB 138 v množstve 0,627 mg/kg a PCB 153 v množstve 0,556 mg/kg. 
Najvyššie namerané hodnoty kongenéru PCB 153 v rámci dravých rýb 
vykazoval zubáč obyčajný ulovený zo Zemplínskej šíravy – prímestskej oblasti 
v množstve 34,605 mg/kg. 
 
Z hore uvedených výsledkov nadlimitných nálezov v rámci monitoringu v roku 
2005 je potrebné poukázať, že vyššie nálezy kongenérov PCB sa vyskytli u rýb 
nedravých ako dravých. V rámci roku 2005 boli najvyššie hodnoty kongenérov 
PCB 153 zistené u pleskáča vysokého uloveného z KÚ Brehov - Latorica. 
Veľmi diskutabilné je zistenie, že v roku 2005 neboli zistené nadlimitné 
hodnoty kongenérov PCB v rybách ulovených z nádrže v areáli Chemko – 
Strážske. Porovnanie s rokom 2004 nie je možné, vzhľadom k tomu, že v roku 
2004 z technických príčin nebolo možné odchytiť ryby z vodnej nádrže v areáli 
Chemko Strážske, z výpustného kanála Chemko Strážske. V roku 2003 boli 
zistené u rýb ulovených z vodnej nádrže v areáli Chemko Strážske hodnoty 
PCB 153 v množstve 69 mg/kg až 100 mg/kg. Aj z týchto hodnôt a dlhodobého 
monitoringu možno usúdiť, že samotné Chemko Strážske a jeho okolie zostáva 
potencionálnym zdrojom kontaminácie životného prostredia PCB látkami. Z 
toho dôvodu možno predpokladať, že ryby ulovené v spomínanej oblastia 
analyzované v roku 2005 boli mladé, u ktorých nedošlo naakumulovaniu PCB 
kongenérov. Preto je nevyhnutné, aby boli tieto lokality monitorované aj v 
nasledujúcom období. Ryby ulovené z nápustného kanála rieky Laborec v 
oblasti Zemplínska šírava vykazovali nadlimitné hodnoty kongenérov PCB aj 
v roku 2005. Namerané hodnoty v roku 2005 boli približne v rovnakých, 
prípadne mierne znížených hodnotách ako nálezy z roku 2004. Vo svalovine rýb 
ulovených z výpustného kanála Laborca v oblasti Zemplínska šírava v roku 
2005 boli zistené nižšie hodnoty ako v roku 2005, pričom stále ide o hodnoty 
pohybujúce sa v nadlimitných množstvách (6,9 mg/kg - 20,6 mg/kg). 
Zemplínska šírava – Lúčky a Zemplínska šírava – Hnojné sú ďalšími 
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oblasťami s výskytom vysokých nadlimitných hodnôt kongenérov PCB v 
rybách, čo potvrdili aj výsledky z roku 2005. 
 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom boli zistené mierne vyššie hodnoty 
nadlimitov PCB. Zemplínska šírava – prímestská oblasť je ďalšou oblasťou s 
výskytom vysokých nadlimitných hodnôt kongenérov PCB v rybách, čo 
potvrdil aj monitoring v roku 2005, pričom boli zistené vyššie hodnoty 
kongenérov PCB vo svalovine rýb z danej oblasti ako v predchádzajúcom roku. 
V roku 2004 bola nameraná najvyššia hodnota PCB 153 v množstve 24,904 
mg/kg u pleskáča vysokého, v roku 2005 to bolo PCB 153 v množstve 34,605 
mg/kg u zubáča obyčajného. Nevyhovujúce nálezy sa zaznamenali z viacerých 
monitorovaných riek východoslovenského regiónu. Vykonaný monitoring rýb 
na východnom Slovensku ukázal na širší rozsah kontaminovaných rýb ako je 
Zemplínska šírava a areál Chemka - Strážske, čo aktivuje ďalšie úsilie o 
monitoring a získanie ďalších reálnych údajov o týchto starých 
environmentálnych záťažiach. 
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4.4. PCB v ľudskom materiáli 
 
Hladiny POPs v ľudskej populácii sú spravidla najvyššie z celej živočíšnej ríše 
(výnimkou sú ryby z kontaminovaných vôd), pretože človek je na konci 
potravinového reťazca. To znamená, že aj materské mlieko má výrazne vyšší 
obsah týchto látok, napríklad v porovnaní s kravským mliekom. Preto obdobie 
dojčenia znamená pre dojčené deti výrazne zvýšený príjem POPs 
mnohonásobne prevyšujúci tolerovateľný denný príjem (TDI) pre dioxíny 
a dioxínom príbuzným PCB (1 až 4 pg WHO-TEQ .kg-1

tel.hm..deň-1) publikovaný 
Svetovou      zdravotníckou     organizáciou,      respektíve 14 pg WHO-TEQ 
.kg-1

tel.hm..týždeň-1 publikovaný Vedeckým výborom pre potraviny. Pretože však 
ide o celoživotný TDI a dojčenie trvá iba niekoľko mesiacov, nespôsobuje 
dojčenie z celoživotného pohľadu významný nárast expozičnej dávky. 

 
Na Slovensku neprebiehal a ani neprebieha systematický monitoring POPs 
v ľudskej populácii. Existujú však údaje pochádzajúce z výskumných projektov, 
ktoré sú však spravidla zamerané na ľudskú populáciu z vybraných oblastí 
a teda necharakterizujú celé územie Slovenska. Malé množstvo údajov 
z výskumných úloh a lokálnych monitoringov, ktoré sa realizovali najmä pred 2. 
polovicou 80. rokov sa nebudú v tejto správe uvádzať, pretože analytické 
metódy z tohto obdobia nedosahovali porovnateľnú kvalitu (používali sa 
nízkoúčinné náplňové kolóny a necertifikované štandardy, absentovali 
certifikované referenčné materiály a medzilaboratórne porovnávacie testy, 
analytická technika bola menej citlivá a spoľahlivá). Sledovaniu POPs 
v spojitosti s ľudskou populáciou sa na Slovensku venuje najmä Ústav 
preventívnej a klinickej medicíny (ÚPKM – dnes Slovenská zdravotnícka 
univerzita – SZU), a to formou výskumných projektov zameraných na 
polychlórované bifenyly (PCB) a niektoré organochlórové pesticídy. V malej 
miere do databázy poznatkov prispeli aj niektoré štátne zdravotné ústavy 
v rámci hygienického dozoru. V poslednom období sa aj Ústav experimentálnej 
endokrinológie SAV zameral na štúdium vplyvu PCB na zdravotný stav ľudskej 
populácie so zameraním sa na endogénny systém. 
 
PCB sú osobitnou kapitolou. Tieto látky sa vyrábali v okrese Michalovce 
a používali sa v otvorených systémoch, ako sú prípravne bitúmenových zmesí 
alebo náterové hmoty po celom území Slovenska. To spôsobilo, že hladiny 
týchto látok v slovenskom obyvateľstve sú vysoké, pričom nadpriemerné sú 
v michalovskom okrese. Pretože voľne žijúce ryby intenzívne kumulujú POPs 
vrátane PCB, obsah PCB v rybároch z tohto okresu bol mimoriadne vysoký – 
najvyššie hodnoty dosahovali viac než 100,000 ng/g tuku (bežné hladiny 
v obyvateľstve EÚ sú v oblasti stoviek ng/g tuku). 
 
Polychlórované bifenyly (PCB) sa v ľudskom materiáli sledovali v rámci týchto 
projektov: 

Zdroj:  
Monitoring 
perzistentných 
organických látok 
v Slovenskej 
republike, SHMÚ 
2003, Technická 
správa č.2, časť 1 
Monitoring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj:  
Ing. Anton Kočan, 
PhD., SZU 2006 
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• Štúdium kontaminácie potravinového reťazca cudzorodými látkami 
a expozície človeka  (r. riešenia:  1987-1990) ); 

• Chlórované aromatické zlúčeniny v ľudskom organizme z vybraných 
modelových oblastí Slovenskej republiky  (r. riešenia:  1993-1995) ); 

• Biologické monitorovanie perzistentných chemikálií a ich vplyvu na 
zdravotný stav vybraných skupín obyvateľstva SR  (r. riešenia:  1993-
1995) ); 

• Xenobiotiká ako možný prídavný činiteľ pri vzniku alergie  (r. riešenia:  
1996-1998 ); 

• Assessment of early signs of biological action following exposure to 
polyhalogenated dibenzo-p-dioxins and related substances  (r. riešenia:  
1995-1997); 

• Projekty „The 2nd round of the WHO-coordinated exposure study on the 
levels of PCBs, PCDDs and PCDFs in human milk” a “The 3rd round of 
the WHO-coordinated exposure study on the levels of PCBs, PCDDs 
and PCDFs in human milk” (r. riešenia: 1992-1993 a 2001-2002). 

• Zaťaženie životného prostredia a ľudskej populácie v oblasti 
kontaminovanej polychlórovanými bifenylmi  (r. riešenia: 1997-1998 ); 

• Evaluating human health risk from low-dose and long-term PCB 
exposure  (r. riešenia: 2001-2004 ); 

• PCB Exposures and Early Childhood Development in Slovakia 
(financovanie: NIH, USA; doba riešenia: 2001 – 2006) 

 

V súčasnosti prebieha riešenie ďalších projektov zameraných na dopad zvýšenej 
expozície polychlórovaným bifenylom na zdravie detí v okrese Michalovce. Sú 
to tieto projekty: 

•  Poškodenie sluchu polychlórovanými bifenylmi u detí (r. riešenia: 
2005-2007);  

• Zmeny vývinu  kognitívnych funkcií u detí  s environmentálnou 
expozíciou polychlórovaným bifenylom (r. riešenia: 2005-2008);  

• Účinky expozície PCB a dioxínom na mentálny a psychomotorický 
vývoj dojčiat (r. riešenia: 2005-2008);  

• Environmentálna expozícia PCB a vývoj nervového systému u detí (r. 
riešenia: 2005-2008);  

• Vplyv  prenatálnej a postnatálnej expozície polychlórovaným bifenylom 
(PCB) na imunitnú odpoveď (r. riešenia: 2005-2008);  

• Použitie GIS na analýzu kontaminácie PCB na východnom Slovensku (r. 
riešenia: 2005-2008). 
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Okrem týchto výskumných projektov niektoré štátne zdravotné ústavy 
realizovali aj nesystematické monitorovacie projekty v ľudských tkanivách 
a tekutinách, napr. projekt „Materské mlieko matiek žijúcich vo 
Východoslovenskej nížine a vybraných okresoch východoslovenského regiónu“ 
riešený v r. 1986-1996, projekt „Materské mlieko“ riešený v r. 2001-2003 a 
„Záťaž obyvateľstva faktormi prostredia“ riešený od r. 1993. 
 
Analýza vzoriek zo životného prostredia, potravín a ľudskej populácie potvrdila 
zvýšený výskyt PCB v okrese Michalovce v porovnaní z kontrolnou oblasťou. 
V tuku zo vzoriek krvného séra všeobecnej populácie z okresu Michalovce (98 
mužov + 106 žien) sa pozorovala priemerná koncentrácia PCB (suma 6 
kongenérov) 3 007 ng.g-1, z okresu Stropkov (101 mužov + 104 žien) 995 ng.g-1 
a od pracovníkov profesionálne exponovaných pri výrobe PCB v Chemku 
Strážske (27 mužov a 11 žien) 6 969 ng.g-1. Medzi všeobecnou populáciou sa 
nachádzalo 14 rybárov, ktorí konzumovali ryby ulovené v kontaminovaných 
vodách Laborca a Zemplínskej šíravy - priemerná hladina PCB v ich tuku bola 
až 25 833 ng.g-1. Je zaujímavé, že vo všetkých vyššie uvedených súboroch 
priemerné koncentrácie PCB boli vyššie u mužov ako u žien, hoci štatisticky sa 
to jednoznačne nepotvrdilo. Štatisticky sa však potvrdilo, že konzumácia 
kontaminovanejších potravín z domácich chovov (najmä vajcia a kuracie mäso) 
vedie k vyšším nálezom PCB v ľudskom organizme. Hladiny PCB v oboch 
okresoch boli niekoľkonásobne vyššie než v západoeurópskych a 
severoamerických štátoch (Kočan et al. 1999, Petrík et al. 1999, Petrík et al. 
2000, Petrík et al. 2001). 
 
Graf č. 10 Grafické porovnanie priemerných hladín PCB (suma 

kongenérov 28, 52, 101, 138, 153 a 180) vo vzorkách 
ľudského krvného séra (prepočítané na tukový podiel) 
z okresov Michalovce a Stropkov (vzorky odobraté v r. 1998) 
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Priemerné hladiny PCB v obyvateľstve Slovenska patria medzi najvyššie v 
porovnaní s publikovanými údajmi z iných krajín. Pilotný projekt “Zaťaženie 
životného prostredia a ľudskej populácie v oblasti kontaminovanej 
polychlórovanými bifenylmi”, ktorého riešenie prebehlo v r. 1997-1998 ukázal, 
že životné prostredie okresu Michalovce je výrazne viac kontaminované s PCB 
v porovnaní s neďalekým okresom (konkrétne s okresom Stropkov), ktorý bol 
zvolený ako porovnávacia oblasť. Priemerná hladina v telách obyvateľov okresu 
Michalovce bola takmer 4-krát vyššia voči okresu Stropkov. Vyšetrenia štítnej 
žľazy poukázali na určitú súvislosť (výraznejšie u mužov) medzi zvýšenými 
hladinami PCB a zväčšenými objemami štítnej žľazy a ukazovateľmi narušenej 
štruktúry a funkcie štítnej žľazy. U pracovníkov Chemka sa ochorenia štítnej 
žľazy prejavili ešte vo vyššej miere. Jednoznačne sa preukázalo, že následkom 
kontaminácie životného prostredia sa zvýšil obsah PCB v potravinovom reťazci, 
čo spôsobilo, že najvyššie hladiny PCB sa zistili v ľuďoch konzumujúcich 
potraviny dochované a dopestované priamo v kontaminovanej oblasti. Obzvlášť 
sa to prejavilo v prípade ľudí konzumujúcich ryby ulovené v Laborci 
a Zemplínskej šírave, ako je zrejmé z grafu č.10. Sledovali sa aj 
hexachlórbenzén (HCB) a p,p‘-DDE, ktorý je metabolitom a degradačným 
produktom p,p‘-DDT. V prípade HCB rozdiel medzi oboma okresmi nebol, 
v prípade DDE sa mierne vyššie hladiny zistili u populácie okresu Michalovce, 
čo zrejme súvisí s intenzívnejším poľnohospodárstvom, a teda aj aplikáciou 
pesticídov. 
 
Graf č. 11 Hladiny PCB, HCB a p,p‘-DDE v tukovom podiele krvného 

séra od rôznych skupín obyvateľstva okresov Michalovce 
a Svidník; krv sa odoberala v r. 1998 
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Na základe výsledkov vyššie uvedeného pilotného projektu sa v r. 2001 – 2004 
riešil výskumný projekt „Hodnotenie rizika pre ľudské zdravie 
následkom nízkej a dlhotrvajúcej expozície polychlórovaným bifenylom“, ktorý 
spolufinancovala Európska komisia  v rámci svojho 5. rámcového programu. 
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V štúdii sa v r. 2001 odobrala krv od 1 011 mužov a žien z okresu Michalovce, 
1 038 mužov a žien z okresov Svidník + Stropkov a 434 chlapcov a dievčat tiež 
s týchto okresov. Tieto vzorky sa analyzovali na obsah PCB a pesticídov. 
V krvnom sére od 320 mužov a žien sa stanovili aj PCDD, PCDF a dioxínom 
podobné PCB. Stále pretrvával niekoľkonásobne vyšší obsah PCB 
v obyvateľoch okresu Michalovce voči porovnávacím okresom Svidník + 
Stropkov. Pozorovala sa jednoznačná závislosť od veku, ako je zrejmé z grafu 
č.13. Hladiny týchto POPs v deťoch a mladých dospelých boli výrazne nižšie 
než v staršej dospelej populácii, čo súvisí s dvomi faktormi – nakumulované 
hladiny závisia od doby expozície a súčasné expozícia je už nižšia než 
v minulosti. 
 
Pozitívne je, že priemerné hladiny v ľudskej populácii klesajú s časom, ako je to 
zrejmé z porovnaní v grafe č 11. 

 
Graf č. 12 Hladiny PCB, HCB a p,p‘-DDE v tukovom podiele krvného 

séra od dospelých mužov a žien dlhodobo žijúcich v okresoch 
Michalovce a Svidník/Stropkov; krv sa odoberala v r. 2001 
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Graf č. 13 Porovnanie hladín PCB (kongenér s č. IUPAC 153), HCB 
a p,p‘-DDE v tukovom podiele krvného séra odobratých od 
obyvateľstva okresov Michalovce, Svidník a Stropkov 
rozdelených podľa veku; krv sa odoberala v r. 2001 
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Graf č. 14 Pokles hladín PCB, HCB a p,p‘-DDE v obyvateľstve 

sledovaných okresov; vzorky krvi sa odoberali 
v rokoch 1998 a 2001; treba však podotknúť, že štúdií 
sa zúčastnili rôzni darcovia vzoriek krvi. 
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Keďže najnovšie poznatky ukazujú, že určitému zdravotnému riziku sú 
vystavené už aj deti v prvých mesiacoch života, pretože prijímajú PCB počas 
vnútromaternicového vývoja a počas dojčenia, v r. 2002 – 2006 sa v spolupráci 
s Kalifornskou univerzitou v Davise, USA, za finančnej podpory Národných 
ústavov zdravia USA riešila epidemiologická štúdia „Raný vývoj dieťaťa 
a expozícia PCB na Slovensku“. V krvi viac než tisíc rodičiek a ich dojčiat vo 
veku 6 a 16 mesiacov z okresov Michalovce, Svidník a Stropkov sa sledoval 
obsah PCB, ale aj HCB a DDE/DDT. Priemerný vek matiek bol okolo 25 rokov. 
Mediánové hodnoty kongenéru PCB-153 zahrňujúce všetky vzorky boli 140 
ng/g (prepočítané na lipidy), HCB 66 ng/g a p,p‘-DDE 430 ng/g. To ukazuje na 
ďalší pokles v porovnaní s rovnakou vekovou skupinou 17 – 29 rokov, ktorej sa 
krv odoberala v roku 2001 (porovnaj s grafom č. 13 a 14). Z týchto poznatkov je 
zrejmé, že expozícia ľudskej populácie na Slovenku trvale klesá, čo poukazuje, 
že zákaz výroby a používania viacerých chlórovaných POPs bol účinný.  
 
U detí sa vykonávali aj viaceré medicínske vyšetrenia (sluch, psychologické 
testy, štítna žľaza a jej hormóny, immunotesty). Ich vyhodnocovanie v tomto 
čase prebieha. Začali však aj nadväzujúce projekty, v ktorých sa táto kohorta 
detí ďalej medicínsky sleduje (najmä sluch a neurobehaviorálne parametre). 
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5. Závery a odporúčania  
 
Prehľad bol vypracovaný v rámci projektu, ktorého hlavnou úlohou je uviesť do 
praxe modernú a bezpečnú nespaľovaciu technologickú jednotku na 
zneškodňovanie PCB (POPs) odpadov a jednotku extrakčnú, na extrakciu PCB 
z vysoko kontaminovyných sedimentov a pôd. Tento extrakt bude následne 
zneškodňovaný v deštrukčnej jednotke. 
 
Účelom prehľadu je  poskytnúť podklad pre odborné zhodnotenie kontaminácie 
územia PCB, jeho geografickú identifikáciu, pohyb koncentrácií v čase 
i priestore a umožniť definíciu tých údajov, prípadne charakteristiku aktivít na 
ich získanie, ktoré v prehľade chýbajú a sú nevyhnutné pre prípravu stratégie na 
dekontamináciu tohto silne kontaminovaného územia. 
 
Ako zdroje informácií boli použité výsledky monitorovacích aktivít 
hodnotených v rámci projektu Počiatočná pomoc SR pri plnení záväzkov 
vyplývajúcich zo Štokholmského dohovoru o POPs, ktorého realizácia bola 
ukončená vypracovaním Národného realizačného plánu na elimináciu POPs 
v Slovenskej republike v roku 2004 a podkladov poskytnutých z inštitúcií 
zodpovedných za monitoring jednotlivých zložiek životného prostredia – 
SHMÚ (voda), VÚVH (sedimenty), VÚP (potraviny, krmivá, biota) a SZU 
(ľudský materiál). 
 
Z uvedeného prehľadu vylýva, že v Slovenskej republike neexistuje program 
monitoringu špeciálne zameraný na PCB v regióne Zemplína. Napriek tomu sa 
PCB monitorujú prakticky vo všetkých zložkách životného prostredia, živých 
organizmoch vrátane človeka.  
 
Najvyššia úroveň obsahu polychlórovaných bifenylov a ich metabolitov bola 
zistená v ľudskej populácii. Relatívne vysoký obsah PCB bol zaznamenaný aj v 
prípade dravých rýb. Zo zložiek životného prostredia bola najvyššia úroveň 
koncentrácií PCB zaznamenaná v sedimentoch.  
 
Vzhľadom na prezentované výsledky sa odporúča doplniť monitoring o údaje: 

• v pôdach priľahlých ku Strážskemu kanálu, Laborcu 
a Zemplínskej šírave; 

• v sedimentoch Strážskeho kanála, Laborca – v úseku nad 
Zemplínskou šíravou ale aj pod ňou až po hranicu s Maďarskom 
a v sedimentoch Zemplínskej šíravy. 

 
Doplňujúci monitoring by sa mal realizovať  rozsahu, ktorý umožní sledovať 
a vyhodnotiť kontamináciu PCB v matriciach z odberných miest, ktoré sú 
z pohľadu ohrozenia zdravia  a životného prostredia prioritné. Ich početnosť ako 
aj správna lokalizácia by mali viesť ku identifikácii postupov a vypracovaniu 
stratégie na dekontamináciu a revitalizáciu znečisteného územia.  
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6. Conclusions and Recommendations 
 
In Slovakia, the Chemko Chemical Company based in Strazske, in the 
Michalovce district, produced PCBs between 1959 and 1984, in the amount of 
21,000 tons of commercial mixtures (Delor 103, 104, 105, 106, Delotherm DK 
and DH, Hydelor 137). Improper disposal from the Chemko plant via release of 
effluent directly into the Laborec River resulted in long-term contamination of 
sediment. As a result eastern Slovakia, the Michalovce district in particular, is 
recognized as one of the areas all over the world most heavily polluted with 
PCBs. Current data indicate that persons who eat locally raised food – pork, 
beef, poultry, eggs – in this district have elevated serum concentrations of 
PCBs. 
 
This monitoring preview was prepared in the frame of the Project that is a part 
of a global Program to Demonstrate the Viability and Removal of Barriers 
that Impede Adoption and Successful Implementation of Available, Non-
Combustion Technologies for Destroying Persistent Organic Pollutants 
(POPs). 
 
The objective of this report is to present the results of the monitoring activities 
carried out by the state agencies and other institutions related to polychlorinated 
biphenyls (PCBs) and their metabolites in Zemplin region and to identify the 
gaps in this system and fill them up with supplementary targeted monitoring 
activities that will lead to preparation of the decontamination strategy for the 
polluted region. 
 
The preview indicates there is no monitoring program focused specifically on 
PCB in the region. Despite this, PCBs are monitored in practically all 
environmental compartments and living organisms including humans, as well as 
in foodstuff, but in an uncoordinated manner.  
 
The monitoring preview presents results from water (drinking, underground, 
surface and waste), sediments, food, wildlife animals, fish and humans (blood 
serum). Highest levels of PCB content were detected in human population. 
Relatively high PCB levels were recorded also in fish. From the environmental 
compartments, the highest level of PCB concentration was observed in 
sediments.  
 
Based on this ther was a need identified: 

• to complete monitoring in soil contiguous to Strážsky Canal, 
Laborec River a Zemplínska Šírava Lake; 

• to complete monitoring in sediments of the Strážsky Canal, 
Laborec River – upstream and downstream of the  Zemplínska 
Šírava Lake up to the Hungarian border, and in sediment of 
Zemlínska Šírava Lake. 
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This monitorong activities should be carried out in the scope enabling  to 
observe and evaluate PCB contamination in matrices from sampling places 
which are priority from the point of view of human health and envirinmental 
risks. Sampling frequency and their proper localisation shoul lead to procedure 
identification and to elaboration  of the state strategy on decontamination of the 
region.  
 
 

 
 


