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Úvod 

Zdroje rádioaktivity, ktorým je človek vystavený, sú všeobecne rozdelené 

na prírodné a umelé. Najväčšia pozornosť v súčasnosti je venovaná najmä 

umelým zdrojom žiarenia, pričom najväčšie ožiarenie obyvateľstva 

pochádza  z expozície prírodnými zdrojmi, ktoré sú prítomné v zemskej 

kôre. Prírodnému žiareniu boli organizmy vystavené odjakživa a do značnej 

miery aj nevyhnutne. Avšak toto ožiarenie je nerovnomerné, z čoho 

vyplýva, že rôzne skupiny ľudí sú ožarované dávkami prevyšujúcimi dva až 

trikrát svetový priemer, výnimočne sú na samej hranici dávok 

deterministických účinkov žiarenia [1]. 

Slovensko je krajina charakteristická zložitosťou geologickej stavby, ktorá 

je dôsledkom geologických procesov sprevádzajúcich vznik Západných 

Karpát. Geologické prostredie je jedným z médií životného prostredia, 

ktoré je bohaté na rôzne prvky vrátane rádioaktívnych, ktoré majú priamy 

vplyv na ľudské zdravie. Tento fakt bol dôvodom realizovania tohto 

výskumu. Hlavnou úlohou bolo: z dát poskytnutých Štátnym geologickým 

ústavom Dionýza Štúra zhodnotiť a zobraziť distribúciu jednotlivých 

rádioaktívnych prvkov a celkovú prírodnú rádioaktivitu vybraného územia. 

Zhodnotenie prírodnej rádioaktivity na vybranom území Slovenska bude 

slúžiť ako podklad pre ďalší výskum zameraný na zhodnotenie a odhad 

potenciálnej radiačnej záťaže obyvateľstva SR, kde môžeme predpokladať 

zdravotnú ujmu obyvateľov. 

 

Pre celú záujmovú oblasť boli zostavené mapy 

znázorňujúce distribúciu vybraných rádionuklidov Obr. 2a, 

Obr. 2b a Obr. 2c, pričom najvyššie a najnižšie detegované 

hodnoty príslušných rádionuklidov sú zhodnotené v Tab. 

1, kde môžeme vidieť, na akej lokalite boli uvedené 

hodnoty namerané a akým horninám pravdepodobne 

prislúchajú. Pre každý prvok bol zobrazený graf (Obr. 3), 

ktorý poukazuje na to, aké sú najvyššie a najnižšie 

namerané hodnoty v každom okrese. 

Metodika 

Celkové zhodnotenie prírodnej rádioaktivity odzrkadľujú 

hodnoty príkonu absorbovanej dávky gama žiarenia Ḋa 

[nGy.h-1]. Pri hodnotení vybraného územia bola použitá 

Smernica MŽP SR č.1/2000-3 [4], ktorá uvádza 

kategorizáciu úrovní prírodnej rádioaktivity, na základe 

ktorej bola zhotovená aj mapa dávkového príkonu gama 

žiarenia pre hodnotené územie (Obr. 4).  

Zo získaných výsledkov je vidieť, že rozloženie prírodnej 

rádioaktivity horninového prostredia je značne nerovnomerné, 

z čoho plynie otázka, akú potenciálnu zdravotnú ujmu môžeme 

očakávať na vybranom území, pri zohľadnení demografických 

a štatistických údajov. Táto otázka bude predmetom záujmu 

nadväzujúceho výskumu. 

Na základe požiadavky Geofyzikálneho ústavu SAV bola Štátnym 

geologickým ústavom Dionýza Štúra poskytnutá časť 

gamaspektrometrickej (GSM) databázy z územia pokrývajúceho značnú 

časť stredného a časť východného Slovenska. Vlastný GSM prieskum bol 

realizovaný v základnej sieti v mierke 1:200 000. Referenčné vzorky (RV) 

boli distribuované v sieti cca 3 x 3 km, tzn. 1 RP na 10 km2. Územie, kde je 

hustota RV vyššia, boli merania realizované v mierke 1:50 000, pričom tu 

boli RV merané v sieti 1 x 1 km, čiže na 1 km2 pripadala 1 RV (Obr. 1) [2]. 

Prvým krokom pri spracovaní dát bolo zjednotenie fyzikálnych jednotiek 

vybraných rádionuklidov, a to na hmotnostné aktivity v [Bq.kg-1] a príkon 

absorbovaných dávok žiarenia [nGy.h-1], ktoré je možné použiť pri 

zhodnotení radiačného rizika a jeho odhade. 

Záver 
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Obr. 2 Mapa distribúcie hmotnostnej aktivity a) uránu-238 b) tória-232 a c) 

 draslík-40 vo vybranom území. 

Obr. 4 Mapa príkonu absorbovaných dávok gama žiarenia. 
 
 

Tab. 1 Prehľad najvyšších a najnižších hmotnostných aktivít vybraných rádionuklidov vo 

 vybranom území. 

Obr. 1 Situácia záujmových území s vyznačením okresov,  

vstupujúcich do  hodnotenia a pozícia RV (symbol v mape +). 

 

Prírodná rádioaktivita je neoddeliteľnou súčasťou životného 

prostredia. Celá biosféra, a teda aj človek, sa už od svojho vzniku 

nachádzajú v poli prírodného rádioaktívneho žiarenia. Z hľadiska 

potenciálneho rizika ožiarenia človeka sú však významné iba 

niektoré rádionuklidy nachádzajúce sa v horninách, resp. 

mineráloch geologického prostredia. Súčasné poznatky o 

prírodnej rádioaktivite zložiek životného prostredia a ich 

účinkoch, ako aj ich porovnanie s pôsobením iných zdrojov 

žiarenia, potvrdili dominantný význam všetkých prírodných 

zdrojov žiarenia k celosvetovému priemeru radiačnej záťaže 

obyvateľstva a sú aktuálnym problémom. Preto je dôležité 

realizovať prieskum a štúdie zamerané na odhad potenciálne 

radiačnej záťaže obyvateľstva v rizikových oblastiach. 

 

Výsledky a diskusia 

Rádionuklid Najvyššia 
hodnota 

Obec Popis 
horniny 

Najvyššia 
hodnota 

Obec Popis 
horniny 

U-238 206,2 

Bq.kg-1 

okolie 

Hnilca 

metamorfova

né pieskovce 
1,2 Bq.kg-1 Bôrka karbonáty 

Th-232 
121 Bq.kg-1 

okolie 

Hnilca 
gabrodiority 0,4 Bq.kg-1 Bôrka karbonáty 

K-40 
1846,7 

Bq.kg-1 

Rudno 

nad 

Hronom 

hypersténicko

-amfibolitické 

andezity 

31,3 Bq.kg-1 

Betlanovce 

Bôrka 

Čremošné 

karbonáty 

a) 

b) 

c) 

a) 

b) 

Obr. 3 Grafy  najvyšších a najnižších    nameraných hodnôt 

 a) uránu, b) tória a c) draslíka vo 

 vybraných okresoch. 

c) 

b) 

a) 

Obr. 5 Grafy  najvyšších a najnižších    nameraných hodnôt 

 dávkového príkonu gama žiarenia. 


