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Program konferencie: 

 

 

7.10.    9,30   Prezentácia a ubytovávanie účastníkov 

  12,30   Podávanie obeda 

  14,00  Privítanie účastníkov  

  14,30  Otvorenie 1. jednacieho dňa Prof. RNDr. Ján Chrapan DrSc 

  14,50  Referáty účastníkov, predsedá doc. Welward 

  18,00  Podávanie večere 

  18,40  Referáty účastníkov, predsedá prof. Chrapan 

  20,00  Diskusný večer 

 

8.10.    7,00  podávanie raňajok 

  ..7,45  Odchod – Sklené Teplice, severný region banského rajónu 

    Lektor: Ing Ivan Križáni SAV BB 

  17,30  Návrat z terénneho zamestnania 

  18,00  Podávanie večere 

  18,40  Prezentácie posterov 

  21,00  Ukončenie pracovného dňa 

 

9.10    7,00  Podávanie raňajok 

    7,45  Referáty účastníkov, doc.Michálková 

  10,00  Prezentácie posterov 

  11,30  Ukončenie konferencie Prof. Chrapan 

  12,00  Schôdza organizačného a garančného výboru 

  13,00  Podávanie obeda, odchod účastníkov 
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Stanovenie obsahu izotopov uránu a tória extrakciou na tuhej fáze  

a alfa spektrometriou vo vzorkách z bane na zlato Rozália  

(Hodruša-Hámre, Slovensko) 
Doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc., Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta, 

Univerzita Komenského, Mlynská dolina CH-1, 842 15  Bratislava (tel.: +421-2-60296-401, 

E-mail: kuruc@fns.uniba.sk) 

Mgr. Martina Kováčová, Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita 

Komenského, Mlynská dolina CH-1, 842 15  Bratislava (E-mail: tinako32@gmail.com) 

RNDr. Jana Strišovská, PhD., Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita 

Komenského, Mlynská dolina CH-1, 842 15  Bratislava (E-mail: (strisovskajana@gmail.com) 

RNDr. Dušan Galanda, PhD., Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita 

Komenského, Mlynská dolina CH-1, 842 15  Bratislava (tel.: +421-2-60296-419, E-mail: 

galanda@fns.uniba.sk) 

Cieľom práce bolo otestovať modifikovanú metódu na separáciu izotopov uránu a tória zo 

vzoriek hornín, vrátane zlatých rúd a zlatého koncentrátu metódou extrakcie na tuhej fáze 

(SPE), po digerovaní vzorky a zakoncentrovaní, oddeliť izotopy uránu od izotopov tória 

a pripraviť zdroje na spektrometriu alfa. 

Vzorky hornín, zlatej rudy a koncentrátu zlata boli rozomleté a digerované v zariadení na 

mikrovlnový rozklad v prostredí peroxidu vodíka a koncentrovanej kyseliny dusičnej. Na 

separáciu uránu a tória bol použitý vákuový box s kolonkami (cartridge) DGA Resin 

a UTEVA
®
 Resin (Triskem International, Francúzsko) obidva sorbenty umožňujú prakticky 

rovnako efektívne separovať urán od tória, pričom DGA Resin je primárne používaný 

v rádiochémických metodikách na stanovenie Am. Metóda separácie s DGA Resin je 

úspornejšia z hľadiska použitých chemikálií. 

Hmotnostná aktivita sledovaných rádionuklidov uránu a tória bola stanovená metódou alfa 

spektrometrie. Výťažky separácie boli stanovené použitím uránu-232 ako stopovacieho 

rádionuklidu, aktivita 
232

U bola 0,1438 Bq. Alfa spektrá boli namerané na dvojkomorovom 

Alfa spektrometri EG & G ORTEC 576A s programovým vybavením MAESTRO, MCA 

Emulator a Gamma Vision-32 pre Windows, USA.  

Hmotnostná aktivita stanovovaných rádionuklidov bola prepočítaná na hmotnostnú kon-

centráciu izotopov 
238

U, 
234

U, 
232

Th, 
230

Th a 
228

Th. Najvyššia koncentrácia 
238

U bola vo vzorke 

granodioritu (chodba S-XIV-2, juh, kde sa dobývali Cu rudy, nepracuje sa tam už od roku 

1990), kde m(
238

U) = (0,81  0,09) mg.kg
-1

 (DGA Resin) a m(
238

U) = (0,90  0,08) Bq.kg
-1

 

(TEVA
®
 Resin) a m(

232
Th) = (18,8  1,7) mg.kg

-1
 (DGA Resin) a m(

232
Th) = (17,8  1,5) 

mg.kg
-1

 (TEVA
®

 Resin). V ostatných vzorkách hornín (andezit - XV. Obzor, a kremito-

dioritový porfýr, XVIII. obzor), rudná žilovina (XIV. a XV. obzor) a zlatého koncentrátu boli 

merné hmotnosti izotopov uránu a tória dvoj- až desať-násobne nižšie. Možno konštatovať, že 

horniny, zlaté rudy a koncentráty zlata z bane „Rozália“ obsahujú niekoľkonásobne nižšie 

koncentrácie uránu v porovnaní so stredným zastúpením uránu v zemskej kôre (~3 ppm), 

zastúpenie tória v týchto vzorkách je porovnateľné s jeho zastúpením v zemskej kôre (~8 

ppm). V koncentrátoch zlata nedochádza ku zakoncentrovaniu uránu a tória. 

 

Kľúčové slová: urán, tórium, extrakcia na tuhej fáze, extrakčná chromatografia, alfa 

spektrometria 

Poďakovanie: Vyjadrujeme našu vďačnosť Ing. Richardovi Kaňovi, konateľovi spoločnosti 

Slovenská banská, spol. s.r.o., Hodruša-Hámre za poskytnutie vzoriek hornín, rúd 

a koncentrátov a taktiež RNDr. Michalovi Veselému za odber a geologický opis vzoriek. 

Laboratóriu LARCHA patrí vďaka za poskytnutie cartidges DGA
®

 Resin a UTEVA
®

 Resin. 
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KONTAMINÁCIA HÚB RÁDIONUKLIDMI 
 

Doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD. 

Katedra biológie a genetiky, Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie, UVLF v Košiciach. 

Komenského 73, 041 73, 

benova@uvlf.sk  

 

 

 

Ľudia ani v súčasnosti nestratili záujem o huby. Naopak, v posledných rokoch sa u nás 

hubárstvu venuje čoraz viac záujemcov. Aj v cudzine, dokonca i v anglosaských krajinách, sa 

huby dostávajú do popredia záujmu priateľov prírody. Zdá sa, že aj v krajinách, kde sa ľudia 

doteraz vôbec nezaujímali o zber húb, sa stáva v posledných rokoch rozšírenou záľubou. Je to 

napokon pochopiteľné. Zber húb poskytuje ľuďom aktívny oddych a zároveň ušľachtilú 

zábavu v čistom, pre zdravie prospešnom prostredí lesa. 

Vzorky húb boli vyzbierané z vybraných lokalít Slovenska v rokoch 2010 – 2011. Ako 

kontrolná vzorka bola použitá vzorka húb – Pečiarky záhradnej, zakúpená v obchodnej sieti. 

Pre zaujímavosť a tiež pre porovnanie vzťahov medzi časom, vzdialenosťou a aktivitou boli 

skúmané aj vzorky Poľska (mesto Barwinek) a z Anglicka (hlavné mesto Londýn). 

Vzorky húb boli narezané na malé kúsky a sušené v sušičke až do úplného vysušenia. 

Doba sušenia závisela od druhu a stavu húb. Vysušené vzorky boli dávkované do Marinelliho 

nádoby s objemom 450 ml. Aktivita 
137

Cs bola meraná gamaspektrometricou zostavou 

(Canberra), ktorá pozostáva z Ge detektora ( GC 3520: s účinnosťou 35 % , 2.0 keV 

rozlíšiteľnosťou) a mnohokanálového analyzátora (DSA 1000). Výsledky boli stanovené 

pomocou softvérového systému Genie 2000 (Canberra). Overenie zariadenia vykonala 

Slovenská legálna metrológia.  

Vzorky pochádzali z rôznych lokalít Slovenska, Anglicka, Poľska. Ako kontrolná 

vzorka bola použitá vzorka Pečiarky záhradnej, z obchodnej siete SR. 

Meraním som zistila, že najvyššia aktivita rádiocézia bola v Kozáku hrabovom 170,07 

Bq.kg
-1

 z Vranova nad Topľou. U Dubákov z Kamienky bola aktivita rádiocézia 155,09 

Bq.kg
-1

. Dubáky nazbierané v Londýne mali nameranú aktivitu rádiocézia 125,62 Bq.kg
-1

. 

Zvýšená aktivita rádiocézia bola zaznamenaná iba v niektorých vzorkách. V prevažnej miere 

to boli vzorky hríbovitých húb.   

Vo všeobecnosti môžeme uviesť, že huby ako skupina potravín nepredstavuje riziko 

zdravotného poškodenia dôsledkom rádionuklidu 
137

Cs. Ohrozenie zdravia populácie 

konzumáciou kontaminovaných húb je pravdepodobne možné u osôb oslabených vplyvom 

ďalších negatívnych faktorov životného prostredia. Taktiež je to možné u osôb s poškodeným 

imunitným systémom. V oblastiach, kde je zvýšený výskyt rádiocézia, nie je vhodné 

konzumovať huby vo väčšej miere. Určite však netreba zabúdať na monitorovanie prítomnosti 

rádionuklidov aj v budúcnosti. 

 

POĎAKOVANIE 

 

Práca vznikla za podpory projektu VEGA 1/0415/13 
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Radiačná kontrola MO34 

Autor : Ing. Eduard Pecko, VUJE, a.s. Trnava 
Kľúčové slová: radiačná kontrola, jadrová elektráreň, pracovné prostredie, životné prostredie. 

Skratkou MO34 sa označuje jadrové zariadenie v Mochovciach, ktorého súčasťou sú 3. a 4. reaktorový 

blok jadrovej elektrárne. Pracujúci jadrový reaktor je významný zdroj radiácie. Jeho prevádzka 

spôsobuje existenciu nezanedbateľných polí ionizujúceho žiarenia a tvorbu rádioaktívnych látok. 

Radiačná kontrola svojou organizačnou zložkou sa začleňuje medzi základné bariéry na obmedzenie 

šírenia sa radiácie do pracovného a životného prostredia. Činnosti v oblasti radiačnej kontroly a tiež 

ochrany sú zamerané na optimalizáciu ožiarenia personálu, obyvateľstva a životného prostredia, tak 

aby boli ožiarenia plynúce z pracujúcich reaktorov na všeobecne prijateľnej úrovni. 

Počas prevádzky jadrovej elektrárne MO34 bude radiačná kontrola zabezpečovať monitorovanie 

radiačnej situácie v hlavnom výrobnom bloku, ktorý pozostáva s reaktorovne, etažérok a strojovne 

s turbínami, ďalej monitorovanie radiačnej situácie v budove pomocných aktívnych prevádzok, vo 

ventilačnom komíne, v prevádzkovej budove, na osobnej a nákladnej vrátnici a v samotnom areáli 

jadrovej elektrárne. Monitorovanie musí byť funkčné počas normálnej prevádzky elektrárne, ale tiež 

pri abnormálnych stavoch ako je napríklad záskok inštalovaných rezervných rovnocenných a 

plnohodnotných systémov, a tiež počas havarijných a pohavarijných podmienok, ktorých 

pravdepodobnosť výskytu bude vysokou kultúrou prevádzkovanie významne minimalizovaná. 

Cieľom radiačnej kontroly MO34 bude systematické a neustále monitorovanie: 

 úrovne radiačnej situácie prostredia, 

 pohybu a kumulácie rádioaktivity v technologických okruhoch a zariadeniach, 

 funkcie a tesnosti bariér proti šíreniu rádioaktívnych látok, 

 úrovní rádioaktivity uvoľňovanej do životného prostredia cez ventilačný komín a iné 

neštandardné cesty, 

 kontaminácie pracovných plôch, zariadenia a personálu v pracovných priestoroch. 

Radiačná kontrola musí byť plno funkčná ešte pred prvým dovezením jadrového paliva do objektu 

elektrárne a v nepretržitej činnosti ostáva po celú dobu existencie jadrového zariadenia. Z funkčného 

hľadiska bude radiačná kontrola MO34 rozdelená na „Radiačnú kontrolu prostredia“ a „Radiačnú 

kontrolu technologických okruhov“. 

Radiačná kontrola prostredia bude mať za úlohu: 

 monitorovanie veličín charakterizujúcich vznik, výskyt, šírenie sa rádioaktívnych látok a polí 

žiarenia v pracovnom prostredí, 

 včasné zistenie rádioaktívnej kontaminácie a tým zamedzenie jej ďalšiemu šíreniu a 

zabezpečenie ochrany personálu a životného prostredia, 

 organizovať pohyb, pobyt a práce v súlade s koncepciou radiačnej ochrany, 

 bilancovanie výpustí cez ventilačný komín, 

 sledovanie osobných dávok a rádioaktívnej kontaminácie personálu vstupujúceho do 

kontrolovaného pásma MO34. 

Radiačnú kontrolu technologických okruhov bude kontinuálne monitorovať: 

 transport a kumuláciu rádioaktivity v technologických okruhoch, 

 tesnosť bariér JE proti únikom a prienikom Ra-látok, 

 účinnosť procesov v čistiacich staniciach, 

 prienik Ra-látok smerom do životného prostredia, 

 stav technologických zariadení JE. 

Najzákladnejším cieľom radiačnej kontroly MO34 bude zabezpečiť optimálnu radiačnú ochranu 

personálu, obyvateľstva a životného prostredia v okolí elektrárne v súlade s princípom ALARA a 

platnou legislatívou a medzinárodnými odporučeniami. 
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Měření osobních dávek při práci v radiodiagnostice 

 

Ing. Singer Jan CSc., Bc. Chmelíková Helena 

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice 
e-mail: singerj@seznam.cz 

mobil: 420 603 484 019 

 

Abstrakt 

 

          Radiologičtí laboranti na radiodiagnostickém oddělení jsou běžně vybaveni 

osobními filmovými dozimetry. K těmto dozimetrům obdrželi, pro případ experimentu 

popsaném v této práci, na měřící období sedmi měsíců také osobní elektronické dozimetry. 

Oba dva druhy dozimetrů nosily dle legislativy (SÚJB 2002) na referenčním místě, tj. na levé 

horní části hrudníku na oděvu. Měření probíhalo u pěti radiologických laborantů a jedním 

osobním elektronickým dozimetrem bylo měřeno přirozené pozadí. 

          Naměřené hodnoty Hp(10) pro jednotlivé pracovníky a jednotlivé měsíce, naměřené 

filmovými dozimetry byly vyhodnoceny jako nulové. 

          Tabulky 1 a 2  znázorňují osobní dávkové ekvivalenty naměřené v jednotlivých 

měsících pro každého konkrétního pracovníka pomocí elektronického dozimetru. Dále jsou 

v tabulkách uvedeny kolektivní dávky v jednotlivých měsících „S“ a celkové dávky pro 

jednotlivé pracovníky „∑“. Další položky jsou celkový součet „∑S“, celkový průměr „φ“, 

jeho směrodatná odchylka výběru „s“ a z toho vypočítaná relativní chyba „γ“ (v %). 

          V této oblasti dávek prochází energetická závislost tj. rozdíl mezi referenčním a 

naměřeným dávkovým ekvivalentem v intervalu energií 16 až 1332 keV od mínus 10,9% do 

plus 38,1%. Tato „asymetrická“ energetická závislost ukazuje na možnost použití dozimetru 

v celém rozsahu energie po matematické korekci tak, aby energetická závislost byla 

„symetrická“  a menší než ± 25%.  

          Průměrná hodnota skutečných osobních dávkových ekvivalentů pěti pracovníků za 

sedm měsíců je 73,5 μSv (směrodatná odchylka výběru ±19,1 μSv  tj.relativní chyba ±26%).  

Obdobně lze korekcí vypočítat skutečné pozadí Hp(10), jehož  průměrná hodnota za sedm 

měsíců je pak 65,6 μSv, směrodatná odchylka výběru ±5,2 μSv a relativní chyba ±7,9%.  

          Jak je patrné, každý typ osobního dozimetru má své výhody i nevýhody. S přihlédnutím 

na práci radiologického laboranta na radiodiagnostickém oddělení je hlavní výhodou 

elektronického dozimetru jeho okamžité vyhodnocování a vyšší citlivost. Je dobrým 

znamením pro laboranta, který může v dané situaci lépe reagovat z hlediska radiační ochrany. 

Nevýhodou pro laboranta je jeho velikost a větší hmotnost, nošení tohoto dozimetru není 

zrovna příjemné. Další nevýhodou je kratší výdrž baterií. Baterie vydrží průměrně 3 měsíce a 

jejich pořízení je nákladné. Nepříjemný je také akustický signál, který upozorňuje na nízkou 

kapacitu baterie. 

          Vezmeme-li v úvahu všechny informace, které se podařilo prokázat zejména 

vlastním měřením, lze konstatovat, že elektronický dozimetr je schopen měřit osobní 

dávky při některých radiodiagnostických činnostech a tam nahradit filmový dozimetr. 
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Zhodnocení radiační zátěže pracovníka pečujícího o pacienta po aplikaci radionuklidu 

I-131  na základě metody Monte Carlo
  

1
Ing. Jana Hudzietzová, 

2
Ing. Marko Fülöp, CSc, 

1
doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc. 

1
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno 

Česká republika 

2
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 12, 833 03 Bratislava, Slovenská 

republika 

Abstrakt: 

Radiační ochrana je nedílnou součástí během terapie pomocí radionuklidu I-131 u 

pacientů s onemocněním štítné žlázy. V České republice může léčba pomocí I-131 probíhat 

ambulantně pouze v případě, kdy jsou hodnoty aplikované aktivity I-131 menší než 550 MBq. 

V opačném případě je nutná hospitalizace pacienta na lůžkovém oddělení nukleární medicíny, 

kde je pacient léčen. Radionuklid I-131 je smíšeným zářičem, který emituje záření beta a 

záření gama. Po podání radionuklidu I-131 pacientovi tak představuje léčený jedinec pro 

personál daného oddělení nukleární medicíny zdroj ionizujícího záření. Z tohoto důvodu je 

velice žádoucí, aby expozice ošetřujících osob byly v souladu s principy radiační ochrany a 

byly omezeny na co nejmenší možnou míru.  

V příspěvku byly pomocí metody Monte Carlo (kódu MCNPX) vypočteny 

absorbované dávky v orgánech ošetřující osoby, ze kterých byla následně dle příslušných 

vzorců stanovena hodnota ekvivalentní dávky v daných orgánech a poté i efektivní dávky ve 

vybraných geometriích s použitím ochranných stínících pomůcek. Výsledky práce ukazují, že 

použitím stínící zástěry o ekvivalentu olova 1 mm dojde ke snížení ozáření pracovníků 

pečujících o pacienty po podání radionuklidu I-131 asi o 30 %. Pokud se bude ošetřující 

osoba bez ochranné stínící zástěry nacházet mezi dvěma pacienty, bude záření gama v 

důsledku odvráceného těla ošetřující osoby zeslabeno asi o 18 %, přičemž osobní dozimetr 

daného pracovníka umístněný na hrudi bude registrovat přibližně o 40 % nižší hodnotu 

osobního dávkového ekvivalentu. 

Příspěvek byl vytvořen za částečné podpory studentské grantové soutěže Optimalizace 

radiační zátěže pacientů a personálu při vybraných aplikacích radionuklidů v nukleární 

medicíně na základě simulačních metod a s použitím robotu (SGS13/161/OHK4/2T/17) 
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Ionizujúce žiarenie môže navodiť toleranciu mozgových neurónov 

potkana voči prechodnej ischémii tkaniva. 
 

Beňadik Šmajda*, Natália Kokošová*, Jozef Burda+ 
*Katedra fyziológie živočíchov, ústav biologických a ekologických vied Prírodovedeckej    

fakulty UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 11, 040 01 Košice 

+Neurobiologický ústav SAV, Šoltésovej 4, 040 01 Košice 

 

 Mozgová príhoda, spôsobená ischémiou nervového tkaniva je v celosvetovom meradle 

na treťom mieste medzi príčinami smrti a invalidity ľudí. Aplikácia preventívneho alebo 

následného zásahu noxou (pre-, resp. postkonditioning) je považovaná v súčasnosti za 

najefektívnejší spôsob navodenia tolerancie mozgových neurónov voči ischémii .    

Hoci je všeobecne známe, že ionizujúce žiarenie spôsobuje smrť buniek a tento účinok je 

závislý od dávky žiarenia, jeho nešpecifický účinok na mozgové tkanivo by mohol aktivovať 

toleranciu voči inému škodlivému faktoru, akým je ischémia nervového tkaniva.  

 V našich experimentoch sme použili ožiarenie pokusných zvierat (potkanov-samcov 

kmeňa Wistar) v oblasti hlavy dávkami 10, 20, 30, rep. 50 Gy gamma-lúčov dva dni pred 

aplikáciou letálneho ischemického zásahu (pre-C), navodeného 8 minút trvajúcim uzavretím 

prívodu krvi do mozgu karotídami. Za pomoci špecifického farbenia mozgových rezov 

metódou Fluoro Jade B, ktorá umožňuje znázornenie degenerácie neurónov, sme u potkanov 

ožiarených i neožiarených pred navodením ischémie zistili percento prežívajúcich 

pyramidálnych neurónov v oblasti CA1 hipokampu. Tieto neuróny sa vyznačujú vysokou 

citlivosťou na ischémiu. Samotná ischémia bez pre-C spôsobila úhyn takmer polovice 

neurónov v tejto oblasti. Ožiarenie pred ischémiou spôsobilo znateľný nárast podielu 

prežívajúcich neurónov. Tento účinok sa zvyšoval s dávkou žiarenia. Štatisticky významný 

pokles degenerácie neurónov sme zaznamenali po dávkach 30 Gy (23,10 %) a 50 Gy (8,99%) 

oproti 49,9% u zvierat bez ožiarenia. Funkčnosť zachránených neurónov sme zisťovali 

testovaním priestorovej pamäte potkanov v Morrisovom bazéne. Zvieratá ožiarené dávkou 50 

Gy potrebovali k nájdeniu platformy ukrytej pod hladinou vody v opakovanom teste kratší 

čas, než neožiarené zvieratá. Rozdiely pri menších dávkach neboli štatisticky významné. 

 Naše výsledky ukázali, že relatívne vysoké dávky ionizujúceho žiarenia aplikované 2 

dni pred ischémiou dokážu ochrániť pyramidálne neuróny v CA1 oblasti hipokampu potkana 

voči následkom ťažkej ischémie tkaniva. 
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SORPCIA TECHNÉCIA NA KOMPOZIT CHITOSAN-HYDROXYAPATIT Z 

VODNÝCH ROZTOKOV 

 
Lucia Pivarčiová, Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš, Pavol Rajec 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, 

Mlynská dolina CH-1,842 15 Bratislava, Slovenská republika 

pivarciova@fns.uniba.sk 

 

Každý rok pribúdajú milióny ľudí trpiacich ochorením kostí, ktoré vyplývajú z traumy, 

nádorov a defektov kostí. Veľká pozornosť sa venuje používaniu rozličných materiálov, ktoré 

sa môžu využiť ako základný materiál v kostnom tkanivovom inžinierstve do protéz na 

náhradu kostí. Kompozity prírodných polymérov podporujú rast kostí a kostného tkaniva. 

Doteraz bežne používaným biomateriálom na regeneráciu kostného tkaniva bol hydroxyapatit 

[Ca5(PO4)3(OH)], dôležitý komponent kostí a zubov stavovcov. V súčasnosti sa široko 

používa kvôli jeho chemickej podobnosti s kostným tkanivom, dobrej kompatibilite vo 

fyziologickom prostredí a kompatibilite so syntetickými a prírodnými polymérmi ako sú 

polysacharidy alebo proteíny. Chitosan je polyaminosacharid, čiastočne acetylovaný 

glukozamín, ktorý je hlavným produktom deacetylácie chitínu. Chitosan v kombinácii s inými 

materiálmi sa môže využívať ako kostná výplň, čo podporuje rast kostí a kosteného tkaniva. 

Ďalšie vlastnosti chitosanu ako vysoká chemická reaktivita, vysoká schopnosť tvoriť 

vodíkové a iónové väzby, biostimulácia rezistencie ho robí vhodným materiálom na prípravu 

a úpravu rôznych implantátov, ktoré sa používajú v kostnom tkanivovom inžinierstve na 

regeneráciu kostného tkaniva. Táto práca bola zameraná na štúdium sorpčných vlastností 

technécia na kompozity chitosan-hydroxyapatit. Študoval sa vplyv doby kontaktu, hodnoty 

pH a vplyv konkurenčných iónov na sorpciu technecistanového aniónu na kompozity 

chitosan-hydroxyapatit. Vplyv doby kontaktu na sorpciu sa sledoval v časovom intervale od 1 

h do 3 h. Percento sorpcie technécia bolo > 97 %. Už po 1 hodine sa dosiahla sorpčná 

rovnováha, preto sme si pre ďalšie naše experimenty zvolili dobu kontaktu 1 hodinu. Pri 

počiatočnom pH v rozmedzí 2.9-10.2 percento sorpcie technécia na kompozity chitosan-

hydroxyapatit CH/HA(A), CH/HA(B), CH/HA 30:70, ZCH bolo > 98 % a na CH/HA 50:50 

bolo > 94 %. V sledovanom rozmedzí počiatočnej hodnoty pH od 2.9 do 10.2 bolo výsledné 

pH približne 5.5, 4.0, 4.0, 3.5 a 4.0 pre CH/HA(A), CH/HA(B), CH/HA 30:70, CH/HA 50:50 

and ZCH. Vplyv konkurenčných katiónov Na
+
, Cs

+
, NH4

+
 Ca

2+
, Co

2+
, Fe

2+
, Fe

3+
 na sorpciu 

technécia sa sledoval na kompozitoch ZCH, CH/HA 50:50, CH/HA 30:70, CH/HA(A), 

CH/HA(B) s koncentráciou katiónov v roztoku 1×10
-2

 mol∙dm
-3

. Najvyššie hodnoty percenta 

sorpcie technécia sa dosiahli na zosieťovanom chitosane. Percento sorpcie technécia bolo 

rovnaké pre všetky kompozity s hmotnostným pomerom 30:70. Prítomnosť sledovaných 

konkurenčných iónov v roztoku nemá vplyv na sorpciu technécia na ZCH. Vplyv 

konkurenčných katiónov Fe
2+ 

and Fe
3+

 voči TcO4
 -
 je silnejší ako vplyv ostatných sledovaných 

konkurenčných katiónoch pri sorpcii technécia na všetky kompozity CH/HA 30:70 and 

CH/HA 50:50.  

V ďalších experimentoch by bolo vhodné zistiť vplyv ostatných katiónov a organických 

ligandov prítomných v telových tekutinách pre využitie chitosanu značeného 
99m

Tc 

v nukleárnej medicíne. Táto práca bola podporovaná Grantom mladých UK č.UK/245/2013. 
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Strediská praktickej rádiologickej kultúry v Bielorusku 
 

Ing. Terézia Melicherová, Slovenský hydrometeorologický ústav 

terezia.melicherova@shmu.sk, tel.:+421 259 415 445 

 

Technická návšteva v Bielorusku v rámci aktivít platformy NERIS (Európska platforma 

pripravenosti na nukleárnu a rádiologickú havarijnú odozvu a obnovu) bola organizovaná 

Výskumným ústavom jadrových elektrární v Trnave a Výskumným ústavom rádiologickým 

v Gomeli. Uskutočnila sa v dňoch 1. – 6. júna 2013 s čiastočnou finančnou podporou 

Európskej komisie. 

Oba ústavy v minulom období participovali na fórach, na ktorých sa účastníci učili základné 

lekcie z post-havarijného manažmentu a rehabilitácie území zasiahnutých jadrovou nehodou. 

Cieľom týchto aktivít bolo zlepšiť miestne havarijné plánovanie pripravenosti, havarijnej 

odozvy a obnovy. 

Technická návšteva kontaminovaných území v Bielorusku mala za cieľ zdieľať metódy 

a nástroje používané v zlepšovaní rádiologickej kultúry obyvateľstva žijúceho v zasiahnutom 

území. Účastníci sa zaujímali o strediská praktickej rádiologickej kultúry, ich rozvoj, 

vybavenie, dostupnosť obyvateľstvu a súčasné postavenie a rozmiestnenie. 

Boli navšívené strediská v menších mestách a dedinách (Gomeľ, Bragin, Lunynec, Buľka). 

Účastníci diskutovali so zástupcami zdravotníckych zariadení, učiteľmi a mladou generáciou 

v školách.  

Program návštevy začal vo Výskumnom ústave rádiologickom v Gomeli, kde sa konala 

medzinárodná konferencia „Otázky rádiologickej a nukleárnej bezpečnosti a úlohy Černobyľa 

a Fukušimy“, ktorej sa zúčastnili aj prednášatelia z Fukušimskej univerzity a prispeli svojou 

skúsenosťou z posledného vývoja situácie v regióne. 

V Bragine, 50 km od havarovanej elektrárne v Černobyle, sa účastníci technickej návštevy 

stretli so zástupcami zložiek havarijného manažmentu oblasti a monitorovacích organizácií, 

navštívili miestne múzeum a kontrolné monitorovacie stredisko, kde sú pravidelne sledované 

vzorky miestnej poľnohospodárskej produkcie. V mestečku Lunynec a dedine Buľka si 

prezreli strediská  praktickej rádiologickej kultúry, ktoré sú zriadené v školách a diskutovali 

s ich pracovníkmi o možnostiach šírenia správnych zásad radiačnej ochrany v podmienkach 

života na kontaminovanom území. 
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Výuka v oblasti nebezpečných látek s důrazem na hodnocení 

radiologického nebezpečí 
 

 

Jozef Sabol, Jana Hudzietzová 

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno 

j.sabol44@gmail.com, hudzietzova@gmail.com  

 

 

ABSTRAKT 

Referát se zabývá některými vybranými problémy a potřebami souvisejícími s výukou v obla-

sti nebezpečných látek, kde zvláštní pozornost je věnována hrozbě, která potenciálně plyne 

z možného zneužití jaderných a radioaktivních materiálů. Diskutují se zejména otázky spo-

jené s prevencí proti použití těchto látek pro teroristické účely a postupy směřující k minimax-

zaci dopadu takového zlovolného aktu na obyvatelstvo a životní prostředí. Kromě příslušné 

terminologie a veličin a jednotek, používaných v dozimetrii a radiační ochraně, je podán také 

přehled současné legislativy České republice v této oblasti a jsou uvedeny i některá nejdůle-

žitější mezinárodní doporučení a další směrnice resp. rezoluce, které se týkají této oblasti. 
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Kontaminácia pôdy rádionuklidmi 

 
MVDr. Renčko Andrej, Doc. MVDr. Beňová Katarína, PhD.,  

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice 

benova@uvm.sk 

 

         Prvým článkom potravinového reťazca je pôda. Kontaminácia pôd jednotlivými 

rádionuklidmi výrazne ovplyvňuje úroveň terestrialného žiarenia v danej lokalite. V našej 

práci sme  zmapovali situáciu kontaminácie pôdy postčernobyľským 
137

Cs na Slovensku 

a Európskych štátoch. Vzorky sme odoberali v troch vrstvách z poľnohospodársky 

neobrábaných území.  

V celom súbore odobratých vzoriek boli zastúpené poľnohospodársky neobrábané 

pôdy a koncentrácia jednotlivých rádionuklidov bola stanovená v povrchovej vrstve 

i v hĺbkovom profile. V prvej vrstve( 0-5 cm) sa hodnoty pohybujú v intervale od 0,17 do 

195,71 Bq. kg
-1

, v druhej vrstve(5-15cm) sa hodnoty pohybujú od 1,96 do 285,07 Bq. kg
-1 

a v tretej vrstve(15-30cm) sa hodnoty pohybujú od 1,35 do 192,34 Bq. kg
-1

. 

Vysoká mobilita rádiocézia v pôde tesne po depozícií postupne klesala, pričom 

v neobrábaných pôdach boli pozorované rozdiely medzi zmenami mobility s hĺbkou 

v pôdnom horizonte medzi lúčnymi a lesnými pôdami. V minerálnych pôdach sa môže podiel 

pre rastliny prístupného 
137

Cs so stúpajúcou hĺbkou v závislosti na mnohých faktoroch za 

určitých okolností aj zvyšovať . 

Naše výsledky nám jasne poukazujú na zvýšenú prítomnost 
137 

Cs, vo vzorkách 

z Rakúska a Nemecka. Dalo by sa povedať, že rádioaktívny spád ktorý po havárii v Černobyle 

najviac zasiahol Škandináviu, Fínsko, Poľsko, Rakúsko a Nemecko ešte stále vydáva 

svedectvo o najväčšej katastrofe v doterajšej histórii ľudstva. 

Na základe získaných výsledkov si dovoľujeme tvrdiť, že ak nenastane nová 

kontaminácia umelými rádionuklidmi, pôda na Slovensku má z hľadiska kontaminácie 

postčenobyľským 
137

 Cs namerané najnižšie hodnoty oproti vzorkám z Rakúska a Nemecka. 
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Stavebný zákon – nástroj radiačnej ochrany obyvateľov 
Petr Škrabálek, Meranie aktivít radónu – Škrabálek, Štiavnické Bane 178, PSČ 969 81 

tel 421 045 6929080; e–mail marn.skrabalek@gmail.com ; mobil 421 910 436 635 

Súhrn 
Stavebný zákon, presnejšie Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ustanovuje 

podmienky vzniku obytných zón a zastavovacie plány intravilánov obcí a miest, ustanovuje 

záväzné technické požiadavky na budovy a stavby, práva a povinnosti účastníkov stavebného 

konania, povinný obsah dokumentácie predkladanej pri návrhu začatia stavebného konania 

a upravuje práva a povinnosti vlastníkov a užívateľov stavieb. Má teda predpoklad stať sa 

takmer ideálnym nástrojom regulácie expozície obyvateľov radónu v interiéroch budov.  

K tomu je len potrebné aby tvorcovia stavebného zákona prijali ochranu stavby pred 

prenikaním plynov z podložia do interiéru medzi základné požiadavky na stavby, tak ako sú: 

ochrana pred prenikaním pôdnej vlhkosti, osvetlenie denným svetlom, tuhosť konštrukcií, 

ochrana pred poveternostnými vplyvmi a podobne. 

Ďalej je nevyhnutné aby stavbári uverili tomu, že žijú v rádioaktívnom svete a stavajú z 

rádioaktívnych materiálov, ktoré je na výstavbu potrebné vyberať podľa určitých kritérií. 

Napríklad podľa indexu hmotnostnej aktivity a hmotnostnej aktivity 
226

Ra. Uvedené 

myšlienky nadobúdajú práve teraz na dôležitosti, lebo Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR pripravuje úplne nové znenie stavebného zákona a v tej istej dobe 

sa blíži schvaľovanie Smernice Rady, ktorou sa ustanovujú základné bezpečnostné štandardy 

na ochranu pred rizikami vyplývajúcimi z expozície ionizujúcemu žiarení. 

V predloženej práci sú uvedené a diskutované faktory prírodného prostredia, ktoré by mali 

byť vzaté v úvahu pri tvorbe Stavebného zákona. 
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Zoznam účastníkov XIV. Štiavnické dni 7.–9. 10. 2013 Banská Štiavnica–Počúvadlo   

Beňová Katarína Doc.MVDr.PhD. 

Ústav biologie, 
zoológie a 
rádiobiologie UVLF Komenského 73 040 73 Košice benova@uvlf.sk  915984681 

Hudzietzová Jana Ing. 

Fakulta 
biomedicínského 
inženýrství ČVUT Praha  Sítná 3105 272 01 Kladno hudzietzova@gmail.com 

420 732 732 
200 

Chrapan  Ján Prof.RNDr.DrSc. 
Fakulta ekológie a 
environmentalistiky TU Zvolen  Moyzesova  24  Zvolen chrapaj@post.sk    

Kollárová Anna Mgr.   VÚJE   Trnava anna.kollarova@vuje.sk  905227362 

Križáni Ivan Ing. Geologický ústav SAV    Banská Bystrica   904510904 

Kuruc Jozef  Doc. RNDr.CSc. Prírodovedecká fakulta UK 
Mlynská dolina 
CH–1 

842 15 
Bratilava kuruc@fns.uniba.sk  260296401 

Máša Branislav Ing. 
Fakulta ekológie 
a environmentalistiky 

Technická univerzita 
vo Zvolene     branoma@azet.sk    

Melicherová Terézia Ing.   SHMU   Bratislava terezie.melicherova@shmu.sk  915850367 

Michálková Eva Doc.Ing. PhD. 
Fakulta ekológie a 
environmentalistiky TU Zvolen  Moyzesova 24 Zvolen michalkova.evka@gmail.com  908219648 

Pecko Eduard Ing.   VÚJE   Trnava edo.pecko@gmail.com  917814128 

Pivarčiová Lucia RNDr. Prírodovedecká fakulta UK 
Mlynská dolina 
CH–1 

842 15 
Bratilava pivarciova@fns.uniba.sk  907056727 

Renčko  Andrej MVDr. 

Ústav biologie, 
zoológie a 
rádiobiologie UVLF Komenského 74 41 73 Košice rencko@uvlf.sk  902590800 

Sabol Jozef  Prof.RNDr. CSc. 

Fakulta 
biomedicínského 
inženýrství ČVUT Praha  Sítná 3105 272 01 Kladno j.sabol44@gmail.com  

 

Singer Jan Doc. Ing. CSc 
Zdravotně sociální 
fakulta  JČU   

České 
Budějovice singerj@seznam.cz  

420 603 484 
019 

Slobodník Branko Doc. Ing. PhD. 
Fakulta ekológie a 
environmentalistiky TU Zvolen  Moyzesova 24 Zvolen     

Škrabálek Petr Ing. 

Združenie pre 
reguláciu rizika z 
radónu Akademická 13 Banská Štiavnica 

969 81 
Štiavnické 
Bane marn.skrabalek@gmail.com  910436635 

Šmajda   Beňadik Prof.RNDr. CSc. 
Ústav biologických a 
ekologických vied PF UJEP Moyzesova 11 040 01 Košice benadik.smajda@upjs.sk  908976814 

Welward Ladislav Doc.Ing. CSc. 
Fakulta ekológie a 
environmentalistiky TU Zvolen  Moyzesova 24 Zvolen welward.laco@gmail.com 908577211 
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