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Abstract 

Distribution of selected natural radionuclides in soil of the district Žiar nad Hronom 
Slovakia like a part of a difficult geological structure of the Western Carpathians is a typical place with 

a different field of radioactivity. The district Žiar nad Hronom belongs to regions which are characteristic by 
their high values of radioactivity in comparison with Slovakia. It is due to a geological background which is 
mostly compound from neovulcanites. In this area were measurement concentrations of Uranium-238, Thorium-
232 and Potassium-40. Consequently, these values were shown by maps which reflect distribution of chosen 
radionuclides. Sequential research was focus on demographic processing. There turned out that in this area is 
increased number of deaths in particular due to malignances. This fact can be affected by natural radionuclides 
which exist in this area. 
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Úvod 

Rádioaktivita je neoddeliteľnou súčasťou života ľudí, či už vo forme prírodných alebo 

umelých zdrojov. Umelé zdroje v súčasnosti vzbudzujú najväčší záujem, i keď podstatná časť 

ožiarenia populácie pochádza z ionizujúceho žiarenia prírodných zdrojov prítomných 

v zemskej kôre. Prírodné žiarenie je spôsobené dvomi zdrojmi, a to kozmickým žiarením 

a prírodnými rádionuklidmi, ktoré sú prítomné v našom životnom prostredí. Prírodné 

rádionuklidy môžu mať rôzny pôvod, na základe ktorého vyplýva ich rozdelenie na 

kozmogenné, pôvodné primordiálne a rádionuklidy vznikajúce sekundárne (produkty 

premenových radov). Posledné dve skupiny nazývame tiež ako terestriálne, keďže ich pôvod 

je na Zemi [1]. To aký príspevok k celkovej radiačnej záťaže obyvateľstva majú jednotlivé 

typy prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia, je znázornený na. 

Ako už bolo spomínané geologické prostredie, je jedným z médií, ktoré je zdrojom 

terestriálnych rádionuklidov. Slovensko ako súčasť zložitej geologickej stavby Západných 

Karpát, odzrkadľuje túto rôznorodosť horninového zloženia aj na mapách koncentrácii 

prírodných rádionuklidov, ktoré môžu mať priamy dopad na zdravie populácie. Zhodnoteniu 
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koncentrácií prírodných rádionuklidov, konkrétne ide o urán-238, tórium-232 a draslík-40, bol 

venovaný predchádzajúci prieskum. Hodnotená bola značná časť stredného a východného 

Slovenska. Nadväzujúci prieskum sa zaoberá najmä demografickému a geologickému 

zhodnoteniu. Ako príklad je uvedený okres Žiar nad Hronom, kde hodnoty spomínaných 

rádionuklidov patria v porovnaný so študovanou oblasťou k jedným z najvyšších. 

Nadväznosťou bude vytvorenie vhodného matematického aparátu, ktorý bude slúžiť na odhad 

potenciálnej radiačnej záťaže obyvateľstva vo vybraných regiónoch SR, a následne rozhodnúť 

či je možné predpokladať zdravotnú ujmu obyvateľov od vybraných rádionuklidov. 

 

Materiál a metódy 

Z gamaspektrometrickej (GSM) databázy územia pokrývajúceho značnú časť 

stredného a východného Slovenska, ktorá bola poskytnutá na základe požiadavky GFÚ SAV 

Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra, bola vybraná oblasť okresu Žiar nad Hronom. 

GSM prieskum uvedenej oblasti bol realizovaný v sieti, ktorej mierka je 1:200 000. 

Referenčné vzorky (RV) boli rozdelené v sieti 3 x 3 km (9km2 pripadal na 1 RV)  [2]. Územie 

záujmovej oblasti a polohy RV (biele krížiky v mape) znázorňuje ,,Obr. 1“. 

 

 

 
Obr. 1. Študovaná oblasť okresu Žiar nad Hronom s polohami referenčných vzoriek (zmeraných bolo na 

danom území 317 RV) 
 

GSM databáza obsahuje údaje o koncentráciách ekvivalentného uránu a tória (eU, 

[ppm]; eTh, [ppm]), koncentráciach draslíka (K,[%]), hodnoty dávkového príkonu gama 

žiarenia  (D° a, [nGy.h-1]) a ďalšie nevyhnutné popisné údaje. Dáta boli v predchádzajúcom 
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výskume prekonvertované na hmotnostné aktivity v [Bq.kg-1] a príkon absorbovaných dávok 

žiarenia [nGy.h-1]. Výsledky koncentrácií jednotlivých rádionuklidov pre okres Žiar nad 

Hronom sú uvádzané už v prepočítaných jednotkách. Následné boli spracované základné 

štatistické parametre pre jednotlivé obce, a to  počet meraných bodov, maximum, minimum, 

priemerné hodnoty, rozsah hodnôt, štandardná odchýlka a koeficient variácie. V ,,Tab.1“ sú 

uvedené základné štatistické parametre pre celú oblasť spoločne. 

 

Tab. 1. Základné štatistické parametre popisujúce oblasť okresu Žiar nad Hronom pre jednotlivé 
koncentrácie prírodných rádionuklidov a pre hodnoty dávkového príkonu gama žiarenia 

 

Štatistické parametre Urán Tórium Draslík 
Dávkový príkon 
gama žiarenia 

Maximum 145,73 117,74 1345,90 176,90 

Minimum 9,88 1,22 31,30 19,80 

Priemerná hodnota 50,99 42,18 476,17 69,60 

Smerodajná odchýlka 22,23 18,28 200,59 27,60 

Variačný koeficient 0,44 0,43 0,42 0,40 

 

 

Ďalší krok spočíval v demografickom spracovaní vybranej oblasti. Pre štatistické 

spracovanie bola použitá databáza Štatistického úradu SR [3]. Štatisticky bolo územie 

spracované za posledných päť rokov, pričom sa brali do úvahy nasledujúce parametre- počet 

obyvateľov, počet úmrtí a príčiny úmrtia, z ktorých boli vybrané kardiovaskulárne, úmrtia na 

zhubné nádory (ZN) všeobecne, ZN tráviaceho traktu, ZN dýchacieho traktu. 

 

Výsledky a diskusia 

Súčasný geologický podklad okresu Žiar nad Hronom je výsledkom predovšetkým 

formovania Kremnický vrchov, Štiavnického stratovulkánu a pohoria Vtáčnik. Ústredný vplyv 

v danej oblasti majú predovšetkým Kremnické vrchy, ktoré sú tvorené viacerými 

geologickými jednotkami. Ide najmä o paleoaplínske jednotky Západných Karpát, ktoré sú 

zastúpené horninami tatrika, veporika a hronika. Taktiež sú tu zastúpené horniny 

centrálnokarpatského paleogénu, vulkanity a sedimenty miocénu a nakoniec pliocénne 

a kvartérne uloženiny [4]. Dominantný podiel vulkanitov vo vybranom území sa odzrkadľuje 

aj na koncentráciách prírodných rádionuklidov. Na ,,Obr. 2 “ môžeme vidieť, že najvyššie 

hodnoty sú viazané práve na neovulkanity Kremnických vrchov. a rovnako tak aj na 

hodnotách dávkového príkonu gama žiarenia. 
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Obr. 2. Mapy distribúcie hmotnostnej aktivity prírodných rádionuklidov: 

 a) urán-238, b) tórium-232 a c) draslík-40 
 
 

Detailnejší popis územia znázorňuje ,,Tab. 2“, ktorá nesie informácie, kde boli 

namerané najvyššie a najnižšie hodnoty, konkrétna nameraná hodnota koncentrácie 

príslušného prírodného rádionuklidu a akému typu horniny prislúchajú namerané 

koncentrácie. 

 

Tab. 1. Tabuľka vybraných štatistických parametrov minimum a maximum okresu ZH, miesta kde boli 
tieto hraničné hodnoty koncentrácií vybraných prírodných rádionuklidov namerané a aký je ich 

pravdepodobný zdroj v horninovom prostredí 
 

Min Obec Typ horniny Min Obec Typ horniny Min Obec Typ horniny

Max Obec Typ horniny Max Obec Typ horniny Max Obec Typ horniny

Draslík-40 [Bq.kg¯¹]

31,3 Vyhne sivé lavicovité a 

masívne dolomity

1345,9 Vyhne
intrúzie biotiticko-

amfibolického 

andezitu

Vyhne
sivé lavicovité a 

masívne 

dolomity

117,7 Jastrabá
lávové prúdy 

ryolitov
145,7 Slaská

trubínske súvrstvie - 

kosorínske vrstvy: 

piesčité íly, lignity, uhlie

1,29,9 Kremnica
vulkanické brekcie 

pyroxénických 

andezitov

Urán-238 [Bq.kg¯¹] Tórium-232 [Bq.kg¯¹]

 

 

Najlepšiu predstavu o rozložení vybraných rádionuklidov daného územia podávajú 

hodnoty príkonu absorbovanej dávky gama žiarenia D°
a [nGy.h-1]. Oblasť okresu Žiar nad 

Hronom bola hodnotená na základe Smernice MŽP SR č. 1/2000-3 [5], ktorá zahŕňa 

kategorizáciu úrovní prírodnej rádioaktivity. Výsledkom je mapa vybraného územia (,,Obr. 

3“), z ktorej je zrejmé, že vybrané územie sa nachádza v poli so zvýšenou prírodnou 

rádioaktivitou. Toto rozloženie prírodných rádionuklidov je pravdepodobne spôsobené typom 

hornín, ktoré sa na danej lokalite nachádzajú. Ako už bolo spomínané, ide najmä 

o neovulkanity, konkrétne neovulkanity Kremnických vrchov. 
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Obr. 3. Mapa príkonu absorbovaných dávok okresu Žiar nad Hronom so stupnicou hodnotiacou výšku 
rádioaktivity územia. Tabuľka vpravo mapy popisuje najvyššie a najnižšie koncentrácie prírodných 

rádionuklidov a horniny, ktoré sú pravdepodobne ich zdrojom 
 
 

Následne bola urobená základná demografia, ktorá poukazuje na fakt, že počet 

obyvateľov v danom regióne klesá, čo môže byť ovplyvnené viacerými faktormi, ako 

napríklad migrácia obyvateľstva a pod. Avšak, taktiež boli spracované údaje príčin úmrtnosti, 

kde je vidieť nárast úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia, ZN všeobecne, ZN tráviaceho traktu 

a taktiež dýchacieho traktu. Ako príklad uvádzame graf príčin úmrtnosti žien v rokoch 2009-

2013 (,,Obr. 4 “). 

 
 

Obr. 4. Graf prí čin úmrtností žien v okrese Žiar nad Hronom- porovnanie za obdobie 2009-2013 
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Záver 

Prírodná rádioaktivita, ako neoddeliteľná súčasť životného prostredia, je podmienená 

prítomnosťou širokého spektra prírodných rádionuklidov. Podstatný význam majú len 

niektoré rádionuklidy obsiahnuté v horninách, ktoré môžu pri ich vyšších koncentráciách 

ovplyvňovať zdravie obyvateľstva.  

Vzhľadom na rôznorodosť rádionuklidov prítomných v geologickom podloží, okres 

Žiar nad Hronom patrí k častiam Slovenska s vyššími hodnotami prírodných rádionuklidov. Je 

to pravdepodobne odozva geologického podložia, v ktorom sa študovaná oblasť nachádza- 

oblasť s prítomnosťou neovulkanitov. Zvýšené koncentrácie vybraných rádionuklidov 

nabádajú k otázke, či je možné očakávať potenciálnu radiačnú záťaž obyvateľstva vo vybranej 

oblasti. Na základe demografického spracovania je zrejmé, že v danej oblasti klesá počet 

obyvateľov. Taktiež je vidieť, že sa zvýšil počet úmrtí na nádorové ochorenia. Tento fakt 

môže byť podmienený viacerými faktormi, ako sú genetické predispozície, fajčenie, životný 

štýl a podobne. Avšak prírodná rádioaktivita môže rovnako prispieť k zdravotnej ujme 

obyvateľstva v rizikových oblastiach. To či existuje ohrozenie zdravia obyvateľstva 

podmienené prítomnosťou prírodných rádionuklidov vo vybranej oblasti bude predmetom 

nasledujúceho výskumu. 
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