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Analýza efektivity 

nákladov na ochranu 

ovzdušia interiérov pred 

znečistením radónom 

z podložia stavieb 

 



 5, 400 milióna obyvateľov, 905 800 domov 

 z toho 815 200 rodinných domov v ktorých 

býva 49 % obyvateľov 

 Priemerná objemová aktivita radónu vo 

všetkých bytoch 175 Bq/m3 v RD 313 Bq/m3 

Tabuľka 1. Distribúcia objemovej aktivity v bytoch 

Rozpätie aktivity[Bq/m3] 20 – 200 200 – 300 300 – 400 400 – 4000 

Relatívne zastúpenie [%] 73 11 5 11 



 Ročne ochorie 
diagnózou C34 okolo 
2630 ľudí 

 z toho asi 1960 mužov 
a 670 žien. 

 Expozícii radónu 
pripisujeme 1100 
ochorení/r 

 z toho asi 855 mužov 
a 245 žien. 

 Zdravotné poisťovne, 
podľa Dôvera a.s., na 
C34 vydávajú okolo   
9 705 000 EUR/rok,     



 Z prác Nikodémovej vieme, že EOAR vo 

viacbytových domoch je nízka (53±57Bq/m3) 

OAR v rodinných domoch je odozvou  radónového 

potenciálu základových pôd 

 

 

 

 

Zvýšený Rn potenciál očakávame na 36% základových 

plôch 

 

Tabuľka 5. Distribúcia objemových aktivít Rn v rodinných domoch  

Interval koncentrácií 

[Bq/m3] 
20 – 200 200 – 300 300 – 400 400 – 4 000 

Percento domov [ % ] 64 15 8 13 



Územie so zvýšeným Rn potenciálom je podľa 

WHO tam, kde v 2% domov bez ochrany pred 
222Rn vykazujú priemernú aktivitu 200 Bq/m3  

Územie SR vykazuje v 36% domoch, o ktorých 

spodnej stavbe nemáme žiadne informácie,  

aktivitu Rn vyššiu ako 200 Bq/m3, potom celé 

územie SR je územie so zvýšeným Rn 

potenciálom a ovzdušie bytových stavieb 

musí byť chránené proti prenikaniu radónu z 

podložia stavby.  



Nízky potenciál–betónová platňa a asfaltová 

hydroizolácia, asfalt modifikovaný butadién 

styrénovým kaučukom (základná ochrana) 

 

  Stredný potenciál–základná ochrana a v 

štrkovom lôžku platne drenážny systém  

 

 Vysoký potenciál–základná ochrana, v 

štrkovom lôžku platne drenážny systém 

odsávaný alebo prefukovaný ventilátorom   



 Podlahové 

vrstvy 

 Hydroizolácia 

 Betónová 

platňa 

 Drenáž v 

štrkovom 

lôžku 

 Základová 

pôda 



 Poplatok za stanovenie radónového potenciálu 

pri RD 225 €.  

 Betónová platňa armovaná pri hornom povrchu 

karis sieťou a BS hydroizolácia. 

Materiál na drenážny pasívny systém do 100 € 

montáž systému (práce naviac) 50 € 

 Ventilátor 21/30 W  30 € 

 elektroinštalácia a pripojenie ventilátora 150 € 



 Prínosom protiradónovej ochrany je odvrátená 
expozícia obyvateľov nových rodinných domov. 
Priemerne sa zakladá 10 333 nových domov za rok,        
asi pre 33 000 obyvateľov. 

 Z celoživotného rizika bude odvrátených 

 nízky potenciál           119 ochorení 

 zvýšený potenciál   100 ochorení 

 vysoký potenciál   125 ochorení 

 celkom    344 ochorení 
rakovinou pľúc z Rn v nasledujúcich 85 rokoch 
užívania domov. 

 Bez ochrany ovzdušia za tu istú dobu očakávame 386 
ochorení z Rn pri koeficientu rizika 8×10-11/Bq.h.m-3   

 Náklady na 1 pacienta sú okolo 3 690 €/r 



Náklady na preventívne opatrenia za rok: 

 nízky potenciál        1 488 000 € 

 zvýšený potenciál          891 000 € 

 vysoký potenciál                   544 000 € 

 náklady celkom         2 948 000 € 

 odvrátené ochorenia       1 269 000 € 

 odvrátená ušlá mzda pre smrť  10 703 671 €   

 domáce ošetrovanie pacienta 

 čistý prínos v súčas. cenách      9 138 671 €

     

 



 Polovina obyvateľov Slovenska žije v 814 000 

rodinných domoch. Z toho pravdepodobne : 

 521 tisíc domov s OAR      do 200 Bq/m3, 

 122 tisíc domov s OAR     do 300 Bq/m3, 

   65 tisíc domov s OAR     do 400 Bq/m3, a  

 106 tisíc domov s OAR       nad  400 Bq/m3. 

Domy so zvýšenou aktivitou Rn je potrebné v 

bytovom fonde identifikovať a ozdraviť. 



 Primárnou úlohou je racionálny prieskum 

bytového fondu stopovými detektormi alfa 

častíc v pevnej fáze. Cena dozimetrickej 

služby sa pohybuje od 12 do 15 € za kus. 

Náklady na manipuláciu s dozimetrami 

odhadujeme 10 € na kus.  

 Preverenie 1 bytu príde na 50 €. 

 Ročná emisia dozimetrov by mala dosiahnuť       

40 000 ks (preverenie fondu RD za 40 rokov). 

Náklady na meranie 1 000 000 €/rok 



 Škála ozdravných opatrení je relatívne úzka 

 Zvýšenie ventilácie bytu (denné vetranie) 

 Zvýšenie ventilácie s rekuperáciou       400 € 

 Pasívne odsávanie zemných plynov    2 700 € 

 Aktívne odsávanie zemných plynov    2 700 €     

+ prevádzkové náklady cca 250kWh/r  

 Aktívny pretlakový systém, obrátený chod 

ventilátoru + prevádzkové náklady     2 700 € 

 Radónové studne-skupinové opatr.     4 300 €

  

 



 Základný súbor 20 000 bytov za rok-64 000 

obyvateľov v štandardnom vekovom spektre 

Meranie priemernej OAR       1 000 000 € 

 Výmena vzduchu 13 800 RD         9 660 000 € 

 Stavebné opatrenia 6 200 RD     11 315 000 € 

Odvrátené ochor. 17 540 os.      64 722 600 € 

Ušlá mzda z predčas. úmrtia     Nevyčíslené 

 Strata kvality života (prežív)     Nevyčíslené 

Náklady na domáce ošetrov.     Nevyčíslené 

  



 

Má niekto otázky alebo 

pripomienky k prednesenej 

téme? 

Ak nie, potom dovidenia pri inej 

príležitosti. 

 


