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1. ÚVOD 

Dovoľte nám začať túto učebnicu výrokmi slávnych a známych ľudí. Viete, kto prvý predpokladal kolobeh chemických prvkov v prírode? Ježiš Kristus, ktorý 

povedal: „Prach si a na prach sa obrátiš“. Svetoznámy stredoveký švajčiarsky vedec, filozof a lekár Paracelus, ktorý objavil chemickú podstatu životných funkcií 

sformuloval známy slogan „každý chemický prvok môže byť jed alebo liek, závisí to len od jeho dávky“. A na záver tohto predúvodu ešte výrok zrejme 

najznámejšieho československého hygienika prof. Bencka: „Pri liečení ľudí je dovolené všetko, čo neublíži.“ 

Na týchto postulátoch sú založené najdôležitejšie princípy medicínskej geochémie. Kolobeh chemických prvkov predstavuje transport prvkov v systéme voda, 

pôda, fauna, flóra, potraviny a človek. Určenie správnej dávky chemického prvku, či už maximálne prípustnej alebo minimálne potrebnej je pre zdravie ľudí 

mimoriadne dôležité. V krátkosti ešte k tretiemu postulátu. Zdravotný stav ľudí je predmetom záujmu a výskumu mnohých vedných disciplín. Samozrejme 

rozhodujúcu úlohu zohrávajú lekárske vedy. Hlavne v posledných desaťročiach sa pri problematike ľudského zdravia čoraz viac uplatňujú poznatky z chémie, 

biológie, toxikológie, geografie ale aj z geológie. Už dlhodobo je známe, že chorobnosť alebo úmrtnosť na rôzne choroby je rôzna v rôznych častiach sveta. Týmto 

sa zaoberá medicínska geografia. Avšak medicínska geografia nedokáže vysvetliť značné geografické rozdiely v rozšírení mnohých chorôb. Mnohé faktory 

poukazujú na skutočnosť, že viacero chorôb je vyvolaných nedostatkom alebo nadbytkom rôznych, najme esenciálnych alebo stopových prvkov a komplexným 

porušením rovnováhy geochemického prostredia. V tomto duchu prosím treba chápať tretí postulát. Aj geochemické výskumy môžu a majú čo povedať k otázke 

ľudského zdravia a aj keď nepomôžu, tak určite neuškodia. 

Medicínska geochémia je prírodzenou a zrejme najdôležitejšou súčasťou medicínskej geológie, ktorá skúma a hodnotí vzťah medzi geologickými faktormi 

a zdravím človeka a zvierat (Selinus et al., 2005). Jedna z prvých definícii medicínskej geochémie je podľa Huna (1998) nasledovná: Medicínska geochémia ako 

súčasť geomedicíny je vedná disciplína zaoberajúca sa vplyvom chemického zloženia prirodzeného i antropogénne podmieneného geochemického prostredia na 

ľudské a animálne zdravie v kontexte vonkajších environmentálnych faktorov. V stručnosti je možné medicínsku geochémiu definovať ako vedu zaoberajúcou sa 

vplyvom geochemického pozadia na ľudské zdravie. 

Prvé medicínsko-geochemické poznatky rešeršného charakteru boli na Slovensku spracované Khunom (1992). Z hľadiska aplikácie medicínsko-geochemických 

poznatkov sú dôležité práce Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, najmä: Environmentálne a zdravotné indikátory Slovenskej republiky (Rapant et al., 

2010) a projekty GEOHEALTH (www.geology.sk/geohealth) a LIFE FOR KRUPINA (www.geology.sk/lifeforkrupina).  

V súčasnosti prebiehajú na Slovensku veľké projekty financované Európskou úniou, zaoberajúce sa mapovaním, monitorovaním a sanáciou environmentálnych 

záťaží (napr. MEZ1, MEZ2, MEZ3 www.geology.sk), ktorých neodeliteľnou súčasťou je riešenie problematiky vplyvu environmentálnych záťaží na ľudské zdravie. 

V predkladanej učebnici sa zaoberáme základnými aspektmi medicínskej geochémie hlavne z aplikačnej stránky. Veľká väčšina kapitol je spracovaná na základe 

vlastných celoslovenských a lokálnych výskumov autorov. Z teoretického hľadiska ju dopĺňame len najdôležitejšími literárnymi poznatkami. Vo svetovej literatúre 

existuje viacero komplexných prác, nápr. Möller et al., 2000; Selinus et al., 2005, Bencko et al., 2011, kde si môže čitateľ nájsť podrobne rozobané ďalšie aspekty 

medicínskej geológie a medicínskej geochémie. 

Zdravotný stav ľudí je v zmysle deklarácie WHO podmienený hlavne štyrmi základnými faktormi. Najdôležitejší je životný štýl (spôsob života a práce), ktorému sa 

prisudzuje približne 50 % podiel. Životnému prostrediu sa prisudzuje 20 % podiel. Úrovni a dostupnosti zdravotnej strostlivosti a genetickým faktorom sa prisudzuje 

10 – 20 % podiel. Medicínska geochémia sa teda zaoberá približne 20 % vplyvu na zdravotný stav obyvateľstva. Čitateľ tejto učebnice však zistí, že v geologických 

veľmi nepriaznivých a vysoko kontaminovaných oblatiach môže byť vplyv geologického prostredia, presnejšie geochemického pozadia na zdravie ľudí aj vyšší 

a niekedy veľmi výrazne prevyšujúci 20 % podiel. 
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2. HISTÓRIA MEDICÍNSKEJ GEOCHÉMIE 

Ľudia identifikovali vzájomné prepojenie zdravia a prostredia v ktorom žijú už veľmi dávno. Písomnosti z dôb starého Egypta, Ríma, antického Grécka alebo Číny 

poukazujú na fakt, že vplyv geologického prostredia a ľuďmi využívaných materiálov na zdravie bol známy už od staroveku. V súčasnosti sú archeológovia 

a medicínski historici schopní na základe analýz tkanív múmií a mŕtvol poskytnúť presvedčivé dôkazy o tom, že zdravie ľudí je možné odvodiť od stavu ich 

životného prostredia v minulosti. Príkladom je napríklad plošne rozšírený výskyt strumy (zväčšenie štítnej žľazy), ako výsledok akútneho nedostatku jódu v starej 

Číne, Grécku, Egypte a Peru. Skutočnosť, že ľudia tej doby strumu liečili morskými riasami (ktoré majú vysoký obsah jódu), svedčí o istom stupni vedomostí 

v obore liečby výživových nedostatkov prírodnými náhradami. Starí Gréci, Rimania, Arabi a Peržania využívali aj arzén, najmä na terapeutické účely. V malých 

dávkach mal priaznivý účinok na ľudské zdravie, bol však využívaný aj ako jed (Fergusson, 1990). Analýzami materiálu z kostí boli v rámci archeologických 

prieskumov získané informácie o zložení stravy našich predkov. Pri prechode z kultúry lovcov a zberačov na poľnohospodársku produkciu nastala výrazná zmena 

v prísune jednotlivých prvkov, s čím bol spojený aj deficit železa. Železo z rastlín je v porovnaní so železom z mäsa pre človeka ťažšie absorbovateľné. Z tohto 

pohľadu je možná súvislosť medzi konzumáciou obilnín s deficitom železa a vznikom anémie (Roberts & Manchester, 2007). Čínske texty z dynastie Song (1 000 

rokov p. n. l) sa zmieňujú o súvislosti medzi drvením kameňa a príznakmi otravy olovom. V diele Letopisy jari a jesene pána Lü (cca 250 rokov p. n. l.) je opísaná 

spojitosť konkrétnych endemických chorôb s prírodným prostredím (Komatina, 2004). 

Antický grécky lekár Hippokrates (460 – 377 rokov p. n l.), jeden zo zakladateľov modernej medicíny, sa vyjadril nasledovne: „Ktokoľvek by chcel dôkladne skúmať 

medicínu, mal by postupovať takto: Musíme brať do úvahy kvalitu vôd, pretože sa od seba líšia z hľadiska chuti a váhy, ako aj z hľadiska kvality“. Hippokrates 

zistil, že krajina a zdravie sú kauzálne prepojené a distribúcia choroby je ovplyvnená environmentálnymi faktormi. V diele O vzduchu, vodách a územiach 

poznamenáva, že za istých podmienok voda vychádza z pôdy, ktorá produkuje termálne vody a obsahuje železo, meď, striebro, zlato, síru, kamenec, bitumén 

a liadok a takáto voda je nevhodná pre akékoľvek použitie. Zdravotné riziká, vyplývajúce z banskej činnosti spomínajú grécky lekár Galén (129 – 216), ktorý 

odvodil vznik kyslej hmly od spôsobu získavania medi, alebo rímsky architekt Vitruvius (80 – 15 rokov p. n. l.), poukazujúci na znečistenie životného prostredia 

v oblastiach banskej činnosti a následné ohrozenie ľudského zdravia (Nriagu, 1983). 

Zdravotné problémy, súvisiace s dobývaním a spracovaním kovov sú známe z viacerých oblastí sveta. Ťažba olova začala pred viac ako 6 000 rokmi, zvýšená 

produkcia bola pred cca 5 000 rokmi. Zvyšovala sa počas doby medenej, bronzovej a železnej a svoje maximum dosiahla pred cca 2 000 rokmi (Hong et al., 

1994). Písomné záznamy z viacerých období potvrdzujú intenzívne využívanie a následnú otravu olovom. Ílové tabuľky zo strednej a neskorej doby asýrskej 

(1550 – 600 rokov p. n. l.) opisujú príznaky otravy olovom. Podobne aj egyptské papyrusy a indické texty (sanskrit) z doby 1 000 rokov p. n. l. (Nriagu, 1983). 

Odhaduje sa, že ročná produkcia olova bola počas obdobia rímskej ríše približne 80 000 ton (Nriagu, 1998). Zároveň boli intenzívne ťažené aj meď, zinok a ortuť. 

Spotreba olova presahovala 550 g na osobu ročne, pričom sa najviac používalo vo vodovodných potrubiach, architektúre a pri stavbe lodí. Olovené soli sa 

používali na konzerváciu ovocia a zeleniny, ako aj vo víne na zastavenie ďalšej fermentácie a dodanie farby a bukétu. Každodenná vysoká spotreba olova sa 

odrazila na zdraví rímskej aristokracie. Výsledkom boli otrava olovom, častý výskyt sterility, mŕtvych novorodencov a mentálnej nespôsobilosti. Psychologické 

profily rímskych vládcov z obdobia 50 – 250 rokov p. n. l. naznačujú, že väčšina z nich trpela príznakmi otravy olovom (Nriagu, 1983). Nadmerné využívanie olova 

v hrnčiarstve, vodovodných rúrach a ďalších produktoch býva označované za jeden z dôvodov pádu rímskej ríše v roku 476 (Hernberg, 2000). Ortuť bola v tomto 

období využívaná na zníženie bolestí detí, ktorým rástli zuby, ako aj pri získavaní striebra a zlata. Podobné použitie je dokumentované aj v starom Egypte 

a strednej a južnej Amerike [(16. storočie) (Silver & Rothman, 1995)]. Ortuťou sa v 16. storočí liečil syfilis, používala sa aj pri procese plstenia (Fergusson, 1990). 

Prvé dôkazy o využívaní medi pochádzajú z doba cca 5 000 rokov pred naším letopočtom. Hromadná produkcia začala približne 2 000 rokov neskôr a vrcholila 

v období rímskej ríše na úrovni cca 15 000 ton ročne. Využitie našla hlavne  pri výrobe zbraní a mincí. Pád rímskej ríše poznačil aj úroveň produkcie medi, kde 

došlo k výraznému poklesu, trvajúcemu cca 500 rokov. Ďalší výrazný nárast nastal v Číne, kde sa pred cca 900 rokmi vyťažilo až 13 000 ton medi ročne, čo bolo 

spojené aj s výskytom rôznych zdravotných problémov (Hong et al., 1994).  

Súvislosť medzi geologickým prostredím a ľudským zdravím sa objavuje aj v spisoch Marka Pola. Počas ciest z Talianska až k Veľkému chánovi v Číne v roku 

1270 prechádzali juhovýchodnou časťou veľkej púšte Lop a pozorovali nasledovný jav. Cestujúci, prechádzajúci týmto územím, mali so sebou zvieratá, ktoré 

pochádzali z inej oblasti. Len domáce zvieratá boli schopné odlíšiť jedovaté rastliny, spôsobujúce zničenie kopýt a vynechať ich zo svojej stravy (Latham, 1958). 

Jedná sa pravdepodobne o prvý zaznamenaný prípad otravy selénom. Marco Polo zaznamenal aj ďalšie zdravotné problémy, súvisiace s vlastnosťami miestneho 

geologického prostredia, napríklad výskyt strumy v oblasti oázy mesta Yarkand. Túto skutočnosť pripisoval svojrázu tamojšej vody.  

S objasnením vzťahov, vedúcich k interakcii hornina – pôda – voda – rastliny a zvieratá bol zadefinovaný aj vplyv geologického prostredia na zdravie zvierat 

a ľudí. Boli identifikované regionálne odlišnosti v rozšírení ľudských chorôb. Dôležitosť vplyvu zloženia geologických materiálov ako napríklad pôdy, minerálov 

a vody na etiológiu konkrétnej choroby je lepšie ohodnotená v prípade, že sú ľudia a zvieratá vnímané ako súčasť systému v celkovom prostredí. Geochemické 

cykly a cesty prvkov zahŕňajú aj človeka a preto je vnímanie vplyvu chemického zloženia na zdravie jednoduchšie. Výrazy geomedicína, medicínska geológia 

a medicínska geochémia, s jemnými odlišnosťami v definíciách, majú široký záber v geografickej distribúcii chorôb, kde majú geologické materiály významnú rolu. 

Ako v mnohých iných vedeckých disciplínach, aj tu prebiehal postupný vývoj s rannými príkladmi v dobových kronikách, správach a ústnych podaniach. Deficit 

jódu a jeho vzťah ku geochémii a geografickej distribúcii jódu vo vode a pôde bol identifikovaný už v roku 1851 francúzskym chemikom Chatinom. Podobne boli 

rozpoznané ďalšie choroby, závislé od geografických podmienok a geologického prostredia, ako napríklad zubná a kostná fluoróza (Dissanayake & Chandrajith, 

2009). Deficit jódu bol v minulosti významným problémom aj na Slovensku. V období 1949 – 1953 realizovali J. Podoba a kol. plošný prieskum s cieľom 

identifikácie rozšírenia endemickej strumy (obr. 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2.1 Prejavy endemickej strumy 
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Vyšetrili 157 865 osôb (viac ako 3 % populácie) v 602 obciach. Struma postihovala územie celého Slovenska. Autori práce vyčlenili tri veľké a intenzívne postihnuté 

oblasti: oblasť Žitného ostrova, oblasť severozápadného Slovenska (Biele Karpaty, Kysuce a Orava) a oblasť Štiavnických vrchov a Slovenského rudohoria. 

Struma sa tu zistila u 70 % dievčat a 63 % chlapcov do 10 rokov, u 80 % dospelých žien a 46 % mužov. Výskyt endemického kreténizmu dosahoval 3 %. V 

najťažšie postihnutých oblastiach sa zistila exkrécia jódu menej ako 25 μg/24 h, kým v ostatných bola v rozpätí 25 – 50 μg/24 h, čím sa potvrdil deficit jódu ťažkého 

stupňa (Podoba, 1962). 

Jód je čiastočne koncentrovaný v biosfére so silnou afinitou k organickej hmote. Jednoduchý proces prenosu do atmosféry spolu s mechanickou a chemickou 

migráciou z pôdy podzemnou vodou majú za následok vznik jeho deficitu. Geografická distribúcia výskytu strumy, ako dôsledku deficitu jódu, je priamo závislá od 

geochemického cyklu jódu. Väčšina výskytu strumy (cca 60 %) a endemického kreténizmu v horských oblastiach Tanzánie a Kene je dôsledkom nízkeho príjmu 

jódu (okolo 25 mg na osobu a deň, čo zodpovedá 16 % odporúčaného denného príjmu). Obe oblasti sú charakteristické vysočinovým reliéfom, odlesnením a 

značnou pôdnou eróziou. Pôdny humus a humínové komplexy sú hlavným akumulátorom jódu, a jeho odnos eróziou vedie k úbytku v pôde, vode a plodinách 

(Khun & Čerňanský, 2011). 

V 19. storočí Alfred Haviland vykreslil na geologický mapový podklad Anglicka distribúciu rakoviny (obr. 2.2). Je to jeden z prvých prípadov zobrazenia prepojenie 

vlastností životného prostredia a zdravotného stavu obyvateľov. Skupiny jedincov s vysokou úmrtnosťou na onkologické ochorenia identifikoval na spodných 

častiach tokov riek, ktorých pobrežné časti boli sezónne zaplavované. Haviland usudzoval, že rakovina mala zhubnejšie následky u žien, žijúcich v zaplavovaných 

oblastiach s ílovitým podložím, ako vo vyvýšených oblastiach s vápencovým podložím (podobne v poriečí riek Test a Itchen, ktoré pramenia vo vápencových 

regiónoch). Údolie Temže je na mapách zobrazené tmavo modrou farbou, indikujúc najvyšší výskyt rakoviny, avšak samotná metropola nebola príčinou stavu. 

Zdrojom zdravotných komplikácií bola voda, pôda a hornina, teda prirodzené prírodné prostredie. S výskytom ílu Haviland spájal aj pôvod ďalších chorôb, cholery 

a malárie. Jeho práca bola základom pre rozvoj skúmania vzniku rakoviny ako problému verejného zdravia (Arnold & Foster, 2018).  
Príkladov demonštrujúcich spojitosť obsahov chemických prvkov v geochemickom prostredí a výskytom rakoviny je veľmi mnoho (napr. v bývalej ČSFR práca 
Augustin & Zejda, 1991). Ak analyzujeme závery jednotlivých autorov týkajúcich sa geografického rozšírenia rakovinových chorôb a majúcich vzťah ku 
geochemickému prostrediu, môžeme v súhrne konštatovať, že oblasti s relatívne nízkou úmrtnosťou na rakovinu sa vyznačujú dobre prevzdušnenými a 
odvodňovanými pôdami, chudobnými na organický materiál, zdrojmi čistej, tvrdej a umelo neupravovanej vody ako aj dostatočným množstvom vo vode 
dostupného Ca, Mg, Na, Cu a Mn. Na druhej strane oblasti vyznačujúce sa vysokou úmrtnosťou na túto chorobu sú charakterizované vysokým obsahom 
organického materiálu v pôde (kyslá pôda), zle prevzdušňovanou a odvodňovanou pôdou, mäkkou vodou (deficit Ca, Mg, Na, Cu a Mn), prípadne umelo 
upravovanou povrchovou vodou so zvýšeným obsahom niektorých stopových prvkov ako napr. As, Co, Cr, Ni, Pb, Ra, V, Zn atď (Khun et al., 1998). 

 

 
Obr. 2.2 Geografická distribúcia 
rakoviny u žien v období 1851 – 
1860, rozdelenie podľa okresov 
(podľa Arnold & Foster, 2018). 
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V niektorých oblastiach Nórska farmári dlhodobo pozorovali nezvyčajne vysoký výskyt osteomalácie (mäknutie kostí) domácich zvierat. Snažili sa tejto chorobe 

predchádzať a liečiť ju pridávaním podrvených kostí do stravy zvierat. Predpokladali, že osteomaláciu spôsobuje konkrétna rastlina, rastúca na pastvinách. Nórsky 

úradník Jens Bjelke (1580 – 1659), s vedomosťami v oblasti botaniky a cudzích jazykov, pomenoval rastlinu latinsky Gramen ossifragum (tráva lámajúca kosti). 

Výskum so zameraním na oblasť rozšírenia osteomalácie realizoval aj geológ J. H. Vogt (1858 – 1931). Oboznámil sa so zvykom pridávania podrvených kostí do 

kŕmenia dobytka a zistil, že materské horniny pôd pastvín obsahujú malé množstvá apatitu. Výsledkom výskumu bol záver, že príčinou výskytu osteomalácie je 

deficit fosforu (Davies et al., 2013, In Selinus, 2013). O nízkom obsahu apatitu v pôde podal správu už Esmark (1823), ktorý skúmal príčiny riedkeho osídlenia 

vegetáciou. Po  identifikácii príčiny problémov sa začalo s pridávaním hnojív s obsahom fosforu.  

Eiriksson a Pjetursson podrobne opísali poškodenia zubov domácich zvierat po erupcii islandskej sopky Hekla v roku 1693. V tom čase však ľudia netušili, že sa 

jedná o fluorózu. Vzťah medzi deficitom fluóru a zubným kazom bol podrobne študovaný v Škandinávii od konca druhej svetovej vojny, najmä z ohľadom na 

potrebu pridávania fluóru do vody (Davies et al., 2013 in Selinus, 2013). 

Vznik medicínskej geológie ako samostatnej vedeckej disciplíny sa spája so Heinzom Zeissom, ktorý vo svojej práci ako prvý použil výraz „geomedicína“ v roku 

1931. Geomedicína bola v tom čase vnímaná ako synonymum pre geografickú medicínu – odnož medicíny, v ktorej sa na prezentáciu výsledkov medicínskych 

výskumov využívajú geografické a kartografické metódy (Lag, 1990). Zeiss navrhoval, aby medicínski špecialisti, veterinári a botanici spolupracovali s geografmi, 

meteorológmi, pedológmi, entomológmi a geológmi. Termín bol však bez jasnej definície a len s konštatovaním o vytvorení nezávislej vednej disciplíny, ktorej 

problematiku by riešili vedci s rôznym odborným zameraním. V nasledujúcich desaťročiach sa vyššie uvedený termín používal zriedka a v rôznom význame a 

náplni u jednotlivých autorov. Treba však konštatovať, že formulácia dobrej definície tohto subjektu nie je jednoduchá. Vyššie citovaný autor definuje geomedicínu 

ako vedu, ktorá sa zaoberá vplyvom environmentálnych faktorov na geografickú distribúciu problémov zdravia človeka a zvierat. Definícia vylučuje vplyv tzv. 

vnútorných environmentálnych faktorov (napr. pracovné prostredie), ktoré sú objektom výskumu pracovného lekárstva (Khun et al., 1998). 

Výraznejšie pokračovanie týchto aktivít však prišlo až v 70. rokoch 20. storočia, kedy Lag redefinoval pojem geomedicíny ako „veda, zaoberajúcu sa vplyvom 

bežných environmentálnych faktorov na geografickú distribúciou  zdravotných problémov ľudí a zvierat“. Tento termín bol používaný hlavne v súvislosti s 

medzinárodným projektom „Človek a biosféra“ (Man and the Biosphere), ktorého koordinátorom bolo Nórsko na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia, a počas 

ktorého sa bol na geomedicínsky výskum kladený veľký dôraz. Aktivity v oblasti medicínskej geológie boli intenzívne realizované okrem Nórska aj v USA, Kanade, 

Veľkej Británii a Sovietskom zväze (Selinus et al., 2010). Pre úplnosť treba uviesť i používanie termínu „geohygiena“ v ZSSR (Lazarev, 1966). Na túto vednú 

disciplínu sa z jednej strany nazeralo ako na medicínsku profylaktickú vedu, z druhej strany bola však v tesnom spojení s celým radom vied ako geografia, 

geológia, geochémia atď. V bývalom Československu a teraz na Slovensku sa vo výskume takéhoto zamerania používa termín „medicínska geochémia“, ktorého 

definícia je nasledovná: „Medicínska geochémia ako súčasť geomedicíny je vedná disciplína zaoberajúca sa vplyvom chemického zloženia prirodzeného i 

antropogénne podmieneného geochemického prostredia na ľudské a animálne zdravie v kontexte vonkajších environmentálnych faktorov“ (Khun 1992). 

Samozrejme pri výskume rozšírenia rôznych chorôb z geografického aspektu sa hľadali súvislosti najmä s klimatickými či topografickými faktormi. Klasickým 

príkladom takto orientovaného výskumu je napr. zistená známa závislosť medzi špecifickými klimatickými faktormi a výskytom malárie a žltej zimnice (Keller, 

1988). Zo slovenských prác možno uviesť napr. výskum rozšírenia kliešťovej encefalitídy na Západnom Slovensku vo vzťahu k vybraným geografickým 

parametrom (Krajčír, 1989). Treba však predoslať, že spojenie geografie a medicíny nemôže vysvetliť príčinný vzťah medzi značnými zemepisnými rozdielmi a 

rozšírením niektorých chorôb. K zodpovednému vyriešeniu tejto kauzality je bezpodmienečne nutné využiť geochemické poznatky (ako napr. distribúcia a formy 

vystupovania chemických prvkov v geochemickom prostredí, ich migrácia atď.), a tu sa otvára priestor pre samostatnú vedeckú disciplínu - medicínsku (lekársku) 

geochémiu. 
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3. BIOLOGICKÝ VÝZNAM CHEMICKÝCH PRVKOV 

Prvky majú významnú úlohu z hľadiska zabezpečenie zdravia živých organizmov. Narušenie homeostázy najmä stopových prvkov no aj u biogénnych 

makroprvkov (stavu, pri ktorom vnútorné prostredie živého organizmu ostáva v istých limitoch, umožňujúcich jeho normálne fungovanie) môže vyvolať choroby a 

patologické stavy. Chemické prvky sú dôležitým faktorom, ovplyvňujúcim funkcie buniek na biologickej, chemickej a molekulárnej úrovni (Prashanth et al., 2015). 

V súčasnosti je pre moderných ľudí bežný stav nedostatku esenciálnych a prebytku toxických stopových prvkov. Nedostatok môže byť výsledkom nesprávneho 

stravovania alebo zvýšených nárokov organizmu. Zvýšené príjmy toxických prvkov sú spravidla spojené s nevyhovujúcim stavom životného prostredia. Chemické 

prvky z hľadiska vplyvu na ľudské zdravie môžeme rozdeliť: na esenciálne, toxické.  

Fyziologické účinky prvkov závisia od ich dávky. Nízke dávky toxických prvkov (ortuť, arzén, antimón a iné) môžu mať na organizmus priaznivé účinky, pričom 

prvky ako železo alebo sodík môžu mať vo vysokých dávkach silné toxické účinky. V ľudskom tele sa väčšina prvkov nachádza vo forme komplexných zlúčenín. 

Ich nadmerné vytváranie alebo zanikanie môže viesť k narušeniu rovnováhy kov – ligand a následne vyvolať patologické zmeny. Kovy a ich ligandy (aspartát, 

glutamát, askorbát a iné) môžu vystupovať ako aktivátory alebo inhibítory rôznych enzýmov. Táto vlastnosť im dáva podstatnú funkciu pri vzniku a liečbe rôznych 

ochorení (Skalnaya & Skalny, 2018). 

Definícia, ktorá by jednoznačne opísala význam prvkov (špeciálne stopových prvkov), podliehala vývoju spolu s identifikáciou ich významu. Jedna z prvých 

vychádzala z bielkovinovej chémie. Prvok je esenciálny ak: 

 je prítomný v živých tkanivách v relatívne konštantnej koncentrácii, 

 v prípade nedostatku vyvoláva podobné štrukturálne a fyziologické anomálie pri viacerých druhoch, 

 k vzniku, resp. odstráneniu zdravotných anomálií pomáha poskytnutie konkrétneho prvku 

Aktuálna definícia, navrhovaná viacerými svetovými organizáciami (World Health Organization, Food and Agricultural Organization, International Atomic Energy 

Agency), znie nasledovne: Prvok sa považuje za esenciálny pre organizmus v tom prípade, ak je dôsledkom zníženia expozície pod určitý limit redukcia 

fyziologicky dôležitej funkcie, alebo ak je prvok integrálnou súčasťou organickej štruktúry, vykonávajúcej v organizme životne dôležitú funkciu (Mertz, 1998 In 

Selinus, 2010). 

Praktickým významom konceptu esenciálnosti je prísun konkrétnych prvkov organizmom v adekvátnych dávkach. Dôležitou otázkou samozrejme je, aká má byť 

adekvátna dávka. Pri stave nedostatku, alebo nadmernej akumulácie prvkov, môžu nastať významné zmeny v organizme, ktoré narúšajú činnosť enzýmov, priamo 

alebo nepriamo od nich závislých. Stopové prvky sú dôležitou súčasťou vzniku mnohých dôležitých adaptačných mechanizmov, vrátane funkcie všetkých životných 

funkcií organizmov. Preto je jednou z najdôležitejších podmienok existencie zdravého jedinca dostatočný obsah esenciálnych prvkov v organizme a minimálna 

koncentrácia toxických alebo relatívne toxických prvkov, ktoré nebudú tieto mechanizmy ohrozovať. 

Použitie moderných komplexných technológií na stanovenie metabolizmu stopových prvkov nie je efektívne bez adekvátnych referenčných hodnôt (Horowitz et 

al., 2008). Obsah sa medzi rôznymi populáciami líši v závislosti od viacerých faktorov, ktorými sú geografická poloha, stravovacie návyky, zamestnanie, klimatické 

podmienky a podobne. Zároveň je nutné brať do úvahy aj možné synergické alebo antagonistické účinky prvkov. Z tohto dôvodu môžu rovnaké dávky stopových 

prvkov pri ľuďoch s rôznym stavom vyvolávať v organizme rozdielne účinky. 

Pre väčšinu prvkov boli definované intervaly bezpečných a adekvátnych príjmov. V niektorých prípadoch sú však tieto intervaly zaťažené istou dávkou neistoty. 

Adekvátne dávky sa medzi prvkami líšia aj z hľadiska množstva aj šírkou intervalu. Vo všeobecnosti je možné interval vyobraziť nasledovne (obr. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 Vyobrazenie intervalu bezpečného a adekvátneho príjmu (podľa Selinus, 2013). 

 

Makroelementy, mikroelementy a stopové prvky 

Chemické prvky s ohľadom na ich koncentráciu môžeme rozdeliť do troch základných skupín: hlavné (makroelementy, 1 – 100 %), vedľajšie (mikroelementy, 0,1 

– 1 %) a stopové (< 0,1 %). S cieľom vytvorenia informačného systému na hodnotenie obsahu a fyziologickej úlohy chemických prvkov v ľudskom tele v literatúre 

uvádza viacero klasifikácií (Selinus, 2010; Bhattacharya et al., 2016; Skalnaya & Skalny, 2018). Nebudeme sa im venovať jednotlivo, podávame ich zhrnutie v 

zásadných bodoch, ktoré vychádzajú zo zastúpenia jednotlivých prvkov v ľudskom tele. 

V biologických systémoch je hojne zastúpených 11 prvkov – vodík, kyslík, uhlík, dusík, sodík, draslík, vápnik, horčík, fosfor, síra a chlór. Tieto tvoria 99,9 % atómov 

ľudského tela. Zvyčajne sa rozdeľujú do dvoch skupín – makro a mikroelementy. Makroelementy (vodík, kyslík, uhlík, dusík) tvoria 99 % atómov a viac ako 96 % 

hmoty. Mikroelementy (sodík, draslík, vápnik, horčík, síra a chlór) tvoria 3,78 % hmoty ľudského tela a ich zastúpenie v ľudskom tele je vyššie ako 0,01 %. 

Ostatných 73 prvkov periodickej tabuľky sa zvykne označovať ako stopové. Tie, ktorých zastúpenie sa pohybuje v rozmedzí 0,000  01 – 0,01 % sa v niektorých 

prácach označujú ako stopové (Fe, Rb, Zn, B, F, Cd, Sr, Pb, Mo, Al, Cu, Mn, Br, I, Si, Cs, I) a prvky s obsahom nižším ako 0,000 001 ako ultra-stopové (Co, As, 

Ni, Se, V, Rh, Cr, Li, Sc, Zr, Ba, Sn, Be, Ga, Ge, Hg, Bi, Sb, U, Th, Ti, Ag). Napriek svoju malému obsahu sú často krát zložkami komplikovaných fyziologických 

systémov, zapojených do regulácie životne dôležitých funkcií organizmov vo všetkých štádiách vývoja.  
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Esenciálnych alebo pravdepodobne esenciálnych stopových prvkov je 18: lítium, vanád, chróm, mangán, železo, kobalt, nikel, meď, zinok, volfrám, molybdén, 

kremík, selén, fluór, jód, arzén, bróm a cín. Za esenciálne sú považované: Fe, I, Cu, Zn, Co, Cr, Mo, Se, Mn. Pre tieto prvky, s výnimkou chrómu, boli identifikované 

špecifické enzýmy (obsahujúce daný prvok, alebo od neho závislé), alebo iné biologicky aktívne molekuly, ktoré dokazujú ich biologický a medicínsky význam. 

Chróm a kobalt nemajú priamy vplyv na enzymatickú aktivitu, sú zložkami chromodulínu a vitamínu B12. Prvky As, B, Br, F, Li, Ni, Si, V sú pravdepodobne (resp. 

podmienečne) esenciálne.  

Z vyššie uvedeného obsahu prvkov v ľudskom tele sa vyčleňujú ušľachtilé plyny. Vzhľadom na ich chemické vlastnosti nie sú vhodné na plnenie biologických 

funkcií. Hliník, Cd, Pb, Hg, Be, Ba, Bi, Tl sú považované za toxické prvky. Striebro, Au, In, Ge, Rb, Ti, Te, U, W, Sn, Zr sú považované za potenciálne toxické 

prvky. Výsledkom vystavenia živého organizmu ich účinkom je vznik intoxikačných prejavov. 

Chronický nedostatok esenciálnych stopových prvkov v organizme má patologické dôsledky, spojené s vážnymi poruchami metabolizmu a výraznými klinickými 

a morfologickými zmenami. Zmeny sa môžu prejaviť buď vo forme rôznych porúch metabolizmu, alebo osobitných porúch imunity, spojených s celkovým 

oslabením imunitného systému (Skalnaya & Skalny, 2018).  

Zhodnotenie stopových prvkoch a ich významu pre živé organizmy je spojené s viacerými problémami. Vedecké experimenty, realizované v minulosti, boli 

založené na predpoklade, že pri odstránení esenciálneho stopového prvku zo zložiek potravy experimentálneho objektu sa objavia príznaky nedostatku. Odstrániť 

symptómy a stav nedostatku je možné zvrátiť aplikovaním dávky stopového prvku. Prvým podstatným problémom je, že nie je možné  úplne odstrániť konkrétny 

prvok z potravy. Ak by to aj bolo možné, tak by sme pri hodnotení výsledkov narazili na limity analytických metód. Druhý problém sa týka vyhodnocovania vplyvu 

prvkov. Hypotézy, ktoré by spájali stopové prvky s konkrétnymi biologickými funkciami, nemajú pevné základy. Odstránenie jedného esenciálneho prvku z potravy 

môže viesť k zvýšenému príjmu druhého a výsledok experimentu bude tým pádom nejednoznačný. Väčšina výskumov bola realizovaná na rastlinách 

a hlodavcoch, v prípade ľudí sú znalosti významu stopových prvkov značne obmedzené (Koller & Saleh, 2018).  

Zdravie človeka závisí od schopnosti prijímať stopové prvky z prostredia, ktoré nie je možné získať vlastnou telesnou produkciou. Preto sa esenciálne stopové 

prvky nazývajú aj mikronutrientami, potrebnými vo veľmi malých množstvách (v rozsahu 50 µg – 18 mg za deň (Mertz, 1981)). Človek ich získava prevažne z 

potravového reťazca (hornina – pôda – potrava). Dostatočný prísun minerálov je preto sčasti aj záležitosť geologického prostredia. Stopové prvky dôležité z 

výživového hľadiska sa nachádzajú v pôde ako silikáty (Mn, Zn, Se), sulfidy (Cu, Fe, Zn, Se) a oxidy (Fe). Vo vode patria zo zdravotného hľadiska k najdôležitejším 

prvkom nielen makroelementy (Ca, Mg, K, Na), ale aj Fe, Mn, Cu, Se (Combs In Selinus, 2013). Výsledkom jednotvárnych stravovacích návykov, založených na 

konzumácii obilnín, ktoré sú charakteristické pre chudobnú časť svetovej populácie v rozvojových krajinách, je nedostatok energie, proteínov a minerálov. Na 

druhej strane, rafinované produkty, rýchle jedlo a stravovacie návyky v industrialnych krajinách môžu tak isto spôsobovať nedostatok v prísune niektorých 

esenciálnych stopových prvkov do organizmu.  

V súčasnosti je veľká pozornosť venované korelácii medzi koncentráciami toxických látok (vrátane zlúčenín kovov) v krvi, moči, vlasoch a ďalších ľudských 

tkanivách a stupňom ich negatívneho vplyvu na ľudský organizmus. Koncentrácia danej zložky v ľudskom tkanive alebo výlučkoch sa používa ako indikátor vplyvu 

na organizmus a stanovenie jej koncentrácie v životnom prostredí (Grabeklis et al., 2011). Vlasy sú biozložkou, ktoré adekvátne odzrkadľuje rovnováhu prvkov v 

organizme (Sreberyansky et al., 2002).  

 

MAKROELEMENTY A ICH FUNKCIA 

Makrolementy vodík, uhlík, kyslíka dusík sú stavebnými prvkami biomolekúl (sacharidov, lipidov a proteínov). Hlavná časť ľudského tela pozostáva z vody. Vodík 

a kyslík predstavujú až 71 % hmotnosti. Bez vody vydrží človek iba niekoľko dní, sú od nej závislé všetky bunkové a orgánové funkcie. Slúži ako lubrikant, reguluje 

teplotu tela a pomáha presunom potravy v črevách. Do úvahy je nutné zahrnúť aj výnimočné chemické vlastnosti vody, ktoré ju predurčujú ako nosič života. 

Základným stavebným kameňom vody ako vhodného roztoku je vodíková väzba. Vodíková väzba predstavuje príťažlivú interakciu medzi molekulárnym atómom 

vodíka (alebo molekulárnym fragmentom X-H, kde X je viac elektronegatívne ako H) a atómom (skupinou atómov) v rovnakej alebo odlišnej molekule (Arunan et 

al., 2011). Vodík tvorí viac chemických zlúčenín ako ostatné chemické prvky, vrátane uhlíka. V ľudskom organizme je H najpočetnejším prvkom, pre svoju malú 

hmotnosť však tvorí len asi 10 % hmoty. Dospelý človek (cca 70 kg) má v tele približne 7 kg H. Kyslík je jediným prvkom, ktorý môžu mikroorganizmy, vyššie 

rastliny a živočíchy prijímať v elementárnej forme. Aeróbne organizmy ho v bunkách využívajú na reakcie, ktoré sú základným zdrojom energie pre všetky životné 

procesy. Kyslík nemôžeme, na rozdiel od iných biogénnych látok, užívať s prestávkami, musíme ho prijímať neustále. Spotreba ľudského mozgu je cca 100 mmol 

kyslíka/hod. na gram tkaniva. Pri jednom vdýchnutí sa do pľúc dostane cca 0,5 dm3 vzduchu.  

 

Dusík 

Zlúčeniny dusíka sú súčasťou všetkých foriem života. Zdrojom dusíka pre biologické systémy je v atmosfére hojne zastúpený plynný N2. Väzba medzi atómami 

dusíka je veľmi silná, preto je N2 chemicky nereaktívny. Aby sa stal prístupným pre živé organizmy musí byť redukovaný prostredníctvom procesu biologickej 

fixácie (Lindh, 2013 In Selinus, 2013). Živočíchy potrebujú prijímať organické dusíkaté látky (aminokyseliny, proteíny) pre tvorbu vlastných bielkovín. Premena 

bielkovín v živom organizme je základom každého životného pochodu a dusík je štvrtým najrozšírenejším prvkom v ľudskom organizme. Dusík má vypracovaný 

mechanizmus na vylúčenie prebytočného množstva a nepotrebných dusíkatých látok, napr. prostredníctvom amoniaku, močoviny alebo kyseliny močovej. V 

ľudskom organizme je dusík viazaný v organických dusíkatých látkach (aminokyseliny, proteíny) a je rozptýlený v celom organizme (Melicharčík a Melicherčíkova, 

1998).  

Atmosférický dusík sa cez dýchací systém dostáva do krvi. Zvyšovaním tlaku sa zvyšuje aj jeho rozpustnosť v krvi. Pri rýchlom  poklese zvýšeného tlaku sa dusík 

v krvi uvoľňuje vo forme bubliniek, ktoré môžu upchať drobné cievy, vznikajú poruchy krvného prietoku, prípadne kŕče a bezvedomie (dekompresná choroba). 

 

Uhlík 

Uhlík je typický nekovový prvok, ktorý sa ako minerál v elementárnom stave vyskytuje v prírode v dvoch základných modifikáciách. Elementárny uhlík nie je toxický 

a nemá ani žiadne negatívne vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. V chemickom zmysle slova sa termínom „organický uhlík“ označuje hmota obsahujúca 

uhlík. Nie je to však pravidlom, existuje viacero výnimiek – oxidy, karbonáty alebo kyanidy. Organické zlúčeniny obsahujú väzbu C-C. Každý atóm uhlíka je 

schopný vytvárať štyri väzby, okrem jednoduchých aj dvojité a trojité (kovalentné väzby). Takto vznikajú dlhé reťazce (kruhy) a molekuly s rozvetvenou alebo 

cyklickou štruktúrou. Vďaka tomu sa organické látky stali základným stavebným kameňom živej hmoty. Každá bunka živého organizmu je tvorená tisíckami 

chemických zlúčenín. Ich spoločnou vlastnosťou je, že ich základný skelet je budovaný atómami uhlíka v rôznych väzobných stavoch. Všetky veľké molekuly 

v bunkách obsahujú organický uhlík, avšak malé molekuly môžu byť aj anorganické. V biológii sú organické zložky zastúpené sacharidmi, lipidmi, proteínmi 

a nukleovými kyselinami (Linkešová & Paveleková, 2013).  
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MIKROELEMENTY A ICH FUNKCIA 

Z biologického hľadiska patria medzi mikroelementy sodík, horčík, fosfor, síra, chlór, draslík a vápnik. Na základe ich biologických funkcií je možné rozdeliť ich do 

troch skupín – sodík, draslík a chlór; horčík a fosfor; vápnik. Z hľadiska ich výskytu v ľudskom organizme je ich možné rozčleniť do dvoch základných skupín, a to 

intracelulárne (vnútrobunkové) a extacelulárne (mimobunkové) chemické prvky. Napríklad horčík a draslík sú hlavné intracelulárne katióny a sodík a vápnik sú 

hlavné extracelulárne katióny. Napríklad viac ako 99 % obsahu vápnika v ľudskom tele je uložený v tvrdých tkanivách (kosti, zuby) a v bunkách sa nachádzajú 

len jeho minimálne koncentrácie (10-5 – 10-4 mmol . l-1). Horčík je druhý hlavný intracelulárny katión. Z jeho celkového obsahu v ľudskom tele je približne len 60 

% uložených v tvrdých tkanivách. (Alon et al., 2006; Parikh & Webb, 2012). 

Vnútrobunkové koncentrácie extracelulárnych iónov sú výrazne nižšie ako mimobunkové. Optimálny chod životných funkcií organizmov je podmienený 

vylučovaním sodíka a chlóru a príjmom draslíka. Udržiavanie vyváženého stavu je energeticky náročné a vyžaduje existenciu aktívnych transportných procesov. 

Okruhy, ktoré sú kontrolované mikroelementmi prvej skupiny sú vo všeobecnosti zodpovedné za nasledovné vlastnosti v bunkách organizmov: 

 osmotický tlak, 

 kondenzácia polyelektrolytov, 

 membránový potenciál. 

V porovnaní s inými kovovými a nekovovými iónmi je horčík v ľudskom tele distribuovaný relatívne rovnomerne. Medzi biologickými katiónmi má vzhľadom na 

svoju veľkosť, hustotu náboja a štruktúru vo vodných roztokoch unikátne postavenie. Horčík má spomedzi bežných katiónov najväčší hydratovaný polomer, 

naopak iónový polomer patrí medzi divalentnými katiónmi medzi najmenšie (Kehres & Maguire, 2002 In Selinus, 2013). Horčík štvrtý najdôležitejší katión v 

ľudskom tele a druhý najdôležitejší intracelulárny katión po draslíku. Telo dospelého človeka obsahuje 900 – 1 200 mmol (22 – 30 g) Mg. V kostnom tkanive je 

viazaná väčšina Mg, t. j. 53 – 70 %, intracelulárne sa nachádza 30 – 46 % celkového obsahu a necelé 1 % sa nachádza extracelulárne. Horčík je nevyhnutný pre 

transkripciu DNA, RNA, utilizáciu glukózy, glukoneogenézu, proteosyntézu, syntézu a štiepenie mastných kyselín. Ako kofaktor enzýmov priamo ovplyvňuje 

aktivitu viac ako 300 enzymatických systémov (napr. fosfofruktokinázy, kreatinkinázy, alkalickej fosfatá-zy, ATPázy, adenylcyklázy, pyruvatkarboxylázy). 

Intracelulárne reguluje distribúciu sodíka a draslíka cez Na + K + ATP-ázovu pumpu (Sodno-draselná pumpa (tiež Na+/K+ ATPáza a pod.) je transmembránový 

protein pracujúci ako bunková pumpa. Spotrebováva ATP, pričom niekoľko krát mení svoju (priestorové usporiadanie) a presúva ióny sodíka a draslíka cez 

bunkovú membránu, a to proti koncentračnému gradientu. Zatiaľ čo sodík je teda transportovaný von z bunky, draslík je naopak pumpovaný dovnútra bunky). 

Deficit Mg spôsobí dysfunkciu pumpy, čo vedie k poklesu intracelulárneho ATP a vstupu sodíka do bunky (Pavlišák & Lazúrová, 2006). 

Nedostatok Mg (hypomagnezinémia) má vplyv na funkciu viacerých orgánov – obličky, nadobličky, štítna žľaza, prištítne žľazy, pohlavné ústroje, pôsobí aj na 

nervový systém. Hladina Mg klesá predovšetkým u tehotných žien, v sére asi o 10 %. S rastom plodu sa nároky ďalej zvyšujú, Mg je potrebný pri stavbe orgánov, 

kostí a vývoji centrálnej nervovej sústavy. Nedostatok zvyšuje riziko potratu, vedie k predčasnej maternicovej činnosti a poruchám po pôrode. Pri novorodencoch 

sa deficit spája s častejším výskytom vrodených vývojových chýb, edémov plodov a poruchami hemoporézy (krvotvorby). Symptómy hypomagnezémie sú apatia, 

depresia, delirium, záchvaty a parestézie, tremor, svalová slabosť, pozitívny je Trousseau a Chostekov príznak, spontánne karpopedálne spazmy, ventrikulárne 

aj predsieňové arytmie. Nadbytok Mg (hypermagnezinémia) najčastejšie vzniká pri akútnom (aj chronickom) zlyhaní obličiek, alebo pri predávkovaní liekmi 

obsahujúcimi horčík. Výsledkom je  letargia, konfúzia, arytmie a svalová slabosť. Hypermagnezinémia je oveľa zriedkavejšia ako hypomagnezinémia (Fedelešová, 

2012).  

Vápnik má z biologického hľadiska množstvo známych funkcií, pričom nové stále pribúdajú. Pri oplodnení dáva podnet pre vznik života. Usmerňuje viacero 

vývojových procesov, pri delení buniek sa podieľa na kontrole rôznych bunkových procesov, od metabolizmu cez množenie až po učenie a pamäť. Poruchy 

metabolizmu Ca sa prejavujú veľmi významnými zmenami  nielen z hľadiska zmien štruktúry a vlastností kostnej hmoty a zubov, ale v oblastiach menej viditeľných, 

ako sú významné regulačné funkcie na molekulárnej úrovni buniek. Vápnik je základným stavebným prvkom kostných a zubných fosfátov. Z celkových 2,14 kg 

Ca v ľudskom tele sa 1,1 kg nachádza v kostiach a 13,8 g v mäkkých tkanivách (Lindh, 2013 In Selinus, 2013). Zabezpečuje stabilitu a pevnosť kostí, avšak ani 

jeho význam v mäkkých tkanivách nie je zanedbateľný. Prítomnosť vápnika je spojená s nasledovnými fyziologickými funkciami (Wilhelm, 2007): 

 anorganická zložka kostí a zubov, 

 regulácia enzýmov, 

 faktor zrážania krvi, 

 tvorba kinínov, 

 uvoľňovanie hormónov a ich účinok, 

 aktivácia troponínu, tvorba tropomyosínu, 

 aktivácia kontrakcie väzbou na kalmodulin v hladkom svalstve. 

Najdôležitejším zdrojom Ca sú mliečne výrobky, ale aj iné potraviny, vrátane zeleniny. Podstatný je jeho prísun najmä v období rastu. Významný je aj faktor 

zaťaženia kostí – obmedzenie pohybu vedie nielen k úbytku svalovej hmoty, ale aj k úbytku kostnej hmoty a to aj v prípade dostatočných dávok Ca do organizmu. 

Nedostatok vápenatých iónov Ca2+ v organizme nebýva zväčša spôsobený nedostatočným príjmom vápnika potravou, ale zníženou absorpčnou schopnosťou 

v dôsledku zloženia stravy  a celkového zdravotného stavu organizmu. Absorpčnú schopnosť znižuje aj zvýšený obsah kuchynskej soli v potrave. Výsledkom sú 

onemocnenia ako osteoporóza (rednutie kostí, strata kostnej hmoty) osteomalácia (patologická výstavba a metabolizmus kostí) a hypokalcémia (zníženie 

koncentrácie Ca v sére pod 2,13 mmol . l-1, príznakmi sú zvýšená neuromuskulárna dráždivosť, parestézia, slabosť, strata hmotnosti, bolesť brucha, kostí a hlavy 

a iné). Vysoká hladina vápenatých iónov v sére (hyperkalcémia) môže mať fatálne následky – až v 5 – 10 % prípadoch je spojená s výskytom malígnych 

onemocnení (Wilhelm, 2007). Môže vzniknúť nadmerným používaním farmaceutických preparátov, nesprávnym stravovaním, alebo chorobnými stavmi 

organizmu. Nadbytok vápenatých iónov Ca2+ v krvnej plazme sa prejavuje veľkým smädom, nutkaním na zvracanie, až zvracaním, únavou a psychickými 

poruchami. Pri nadbytku vápenatých iónov Ca2+ v organizme sa objavuje svalová kontraktivita, znížená nervová dráždivosť a srdcová arytmia (Melicherčík & 

Melicherčíková, 1998). 

 

STOPOVÉ PRVKY A ICH FUNKCIA 

Stopové prvky sa v tkanivách a tekutinách živých organizmov nachádzajú v minimálnych množstvách. Napriek tomu je ich význam pre existenciu živých 

organizmov nespochybniteľný. Hlavnou funkciou stopových prvkov je ich podiel na štruktúre a fungovaní významných biomolekúl (hlavne enzýmov). Zaujímavé 

je, že viaceré stopové prvky sa nachádzajú medzi prechodnými prvkami a väčšina z nich je zároveň aj v štvrtom riadku periodickej tabuľky prvkov. Iba bór, selén, 

molybdén, jód a volfrám sa nachádzajú na inom mieste periodickej tabuľky (Lindh, 2013, In Selinus, 2013). 
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Chróm 

Z fyziologického hľadiska je chróm prvok esenciálny a zároveň toxický. Chromité ióny sú zastúpené v rastlinách aj živočíchoch. Celkový obsah Cr v ľudskom tele 

je približne 6 mg, pričom najvyšší obsah je v obličkách, pečeni, štítnej žľaze, črevách, kostiach a chrupavkách. Optimálny denný príjem je na úrovni 50 – 200 µg 

za deň. Pre človeka je toxický príjem na úrovni 1 – 5 g, výsledkom sú poruchy zažívacieho traktu, kŕče a hemoragické dispozície (Nordberg & Cherian, 2013 In 

Selinus, 2013). 

Chróm sa v prírode vyskytuje v dvoch formách, Cr (III) a Cr (IV). V 50. rokoch 20. storočia bol trojmocný chróm uznaný ako esenciálna zložka výživy. Bolo 

realizovaných veľa výskumov s cieľom objasniť jeho biologickú rolu, avšak s malých úspechom. Hlavným problémom je jeho nízky obsah v tkanivách a telesných 

tekutinách a vysoké riziko kontaminácie vzoriek. Spoľahlivé detekčné metódy boli vyvinuté až v 80. rokoch 20. storočia. Význam chrómu pre ľudské zdravie bol 

preukázaný v roku 1977 zmiernením diabetických symptómov. Pacienti, ktorí denne prijímali chróm mali zníženú potrebu užívania exogénneho inzulínu 

(Chowdhury et al., 2003).  

Spôsob absorbcie a transportu Cr je však stále nejasný. Pravdepodobne je spojený s proteínom transferinom, ktorý je hlavným médiom pre transport Fe. Nakoľko 

však jeho kapacity železo nevyužíva naplno (iba približne na 30 %) je možné, že slúži aj na transport rôznych stopových prvkov. Viaceré práce naznačujú že 

práve transferin by mohol byť hlavným transportným médiom pre chróm (Vincent, 2000)  

Toxicita Cr je spájaná s jeho šesťmocnou formou. Je rozpustnejšia ako trojmocná, a schopná prechádzať bunkovými membránami prostredníctvom sulfátového 

kanála. Hlavným spôsobom intoxikácie je vdychovanie vzduchu, alebo pitie vody s obsahom Cr v rámci profesionálnej expozície. Cr (VI) je potvrdený karcinogén, 

ohrozené sú najmä pľúca a žalúdok (Gibb et al., 2000).  

Funkcia vybraných stopových prvkov a symptómy, sprevádzajúce ich nedostatok/nadbytok (upravené podľa Wada, 2004, tab. 3.1). 
Vplyv deficitu, resp. nadbytku vybraných chemických prvkov na výskyt niektorých ochorení je uvedený v tabuľke 3.2 (podľa Rapant et al., 2004). 
 

Tab. 3.1 
Funkcia vybraných stopových prvkov a symptómy, sprevádzajúce ich nedostatok/nadbytok. 

Prvok 
Prvok obsahujúce enzýmy 
a aktívne formy 

Fyziologické funkcie Symptómy nedostatku Symptómy nadbytku 

Zinok 
uhlíková anhydráza, proteáza, alkohol 
dehydrogenáza, polymeráza, zinkový prst, 
alkalická fosfatáza 

metabolizmus proteínov, 
lipidov, sacharidov a kostí 

hlavné: postupne sa zhoršujúce vyrážky, zasahujúce 
najskôr tvár a hrádzu 
pridružené: stomatitída, glositída, alopécia, zmeny 
nechtov, žalúdočné prejavy, pomalé hojenie rán, 
nanizmus, spomalenie rastu, negatívny stav dusíka, 
poruchy chuti, anorexia, mentálne symptómy, 
imunosupresia 

akútne: nevoľnosť, zvracanie, meléna, 
somnolencia, hypotenzia, opuch pľúc, 
hnačka, žltačka, oligúria, relatívny Fe-
Cu deficit, bolesť brucha, 
hyperamylazémia 
chronické: znížená schopnosť 
reprodukcie, hyposmia, porucha chuti, 
nanizmus 

Meď 

ceruloplazmín, monoamín oxidáza, 
cytochróm oxidáza, oxidáza kyseliny 
askorbovej, dopmaín β-hydroxyláza, 
superoxid dismutáza 

tvorba krvi, metabolizmus 
kostí a spojivových tkanív 

anémia, leukopénia, neutropénia, narušenie zrenia 
myeloleukocytov, zmeny kostí (u detí) 

nevoľnosť, zvracanie, žltačka, hnačky, 
pálenie záhy, hematúria, oligúria, 
anúria, hypotenzia, kóma, meléna 

Chróm glukózový tolerančný faktor 
metabolizmus sacharidov, 
cholesterolu, spojivových 
tkanív a proteínov 

abnormálna glukózová tolerancia, znížený respiračný 
kvocient, strata hmotnosti, periférna neuropatia, 
zvýšené voľné mastné kyseliny v krvi, abnormálny 
obsah dusíka, narušenie metabolického vedomia 

nevoľnosť, zvracanie, poruchy CNS, 
žalúdočné vredy, zlyhanie 
pečene/obličiek, spomalenie rastu 

Selén 
glutatión peroxidáza, 5´deiodináza (typ I), 
rôzne selenoproteíny 

antioxidačná činnosť, 
konverzia T3->T4, 
znižovanie 
karcinogénnych aktivít 

myalgia, kardiomyopatia, leukonychia 
selenóza (alopécia, vypadávanie 
nechtov, poruchy CNS) 

Mangán 
argináza, superoxid dismutáza, glykosyl 
transferáza, pyruvátkarboxyláza, 

metabolizmus kostí, 
sacharidov a lipidov, 
imunita, reprodukcia 

dermatitída, spomalenie rastu, červenanie vlasov, 
znížená koagulácia, znížený cholesterol v krvi, zvýšená 
priesvitnosť pri epifýzach dlhých kostí  

Parkinsonova choroba 
ranné chronické štádium: impotencia, 
somnolencia, anorexia, edém, myalgia, 
bolesť hlavy, únava, podráždenie, strata 
sily 
pokročilé štádium: extrapyramidálny 
syndróm 

Molybdén 
xantin oxidáza, xantin dehydrogenáza, 
aldehyd oxidáza, oxidáza kyseliny dusitej 

metabolizmus 
aminokyselín,  kyseliny 
močovej a kyseliny 
sírovej/siričitej 

tachykardia, nočná slepota, kóma, skotómy, stimulácia, 
somnolencia, dezorientácia 

dna, hyperurikémia 

Kobalt vitamín B12 tvorba krvi zhubná anémia, metyl malónové zvýšenie kyslosti krvi otrava kobaltom 

Iód hormóny štítnej žľazy tkanivový metabolizmus hypotyreóza, struma hypotyreóza, struma 

 
Tab. 3.2 

Vplyv deficitu, resp. nadbytku vybraných chemických prvkov na výskyt niektorých ochorení. 

 Deficit Nadbytok 

Al –  zvýšená úmrtnosť na choroby krvného obehu – Alzheimerova choroba 

As 
– nedostatočný rast vlasov, 
– zväčšenie sleziny 

– rakovina kože a pľúc, 
– teratogénne účinky, 
– kožné ochorenia 

B – – choroby zažívacieho traktu 

Ba – 
– mechanické pľúcne poškodenie, 
– rakovina žalúdka, 
– nervový jed – vplyv na centrálnu nervovú sústavu 

Be – 
– „urovská choroba“, 

– berylióza – profesionálne alebo dlhodobé expozície, 
– karcinogenita, elefantiáza 

Ca 
– deformácie kostí, 
– kardiovaskulárne ochorenia (tvrdosť vody) 

– močové kamene, 
– ateroskleróza, hypertenzia – v súvise s tvrdosťou vody (Ca + Mg) – inverzný vzťah 
úmrtnosti na tieto choroby s tvrdosťou vody 

Cd  
– rakovina prostaty, 
– environmentálny karcinogén 

Co 
– anémia, 
– avitaminózy 

– choroby štítnej žľazy (pomer Co/I)  

Cr – diabetes 
– karcinogenita, najmä v profesionálnej expozícii, 
– rakovina pľúc v súvise s obsahom Cr v azbeste 

Cu – anémia 
– Cu  toxikózy, 
– vzťah obsahu Cu vo vode k ateroskleróze 
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 Deficit Nadbytok 

F – poruchy vo vývoji kostí a zubov (karies) 
– škvrnitosť zubov (fluoróza), 

– vzťah k srdcovým chorobám v oblastiach s vysokým obsahom F 

Fe – anémia –  vysoké dávky toxické, poškodenie pečene a srdca 

Hg – neznáme 

– závislosť medzi koncentráciou Hg a I v prostredí  a rozšírením strumy, 
– poruchy centrálnej nervovej sústavy, 
– akútne toxická – vplyv na obličky a pečeň, 
– environmentálny karcinogén 

Mg 
– deficit sa spája s patogenézou rakoviny – „antikancerogénne“ 

pôsobenie, 
– kardiovaskulárne ochorenia (tvrdosť vody) 

– anestézia, 
– súvis s kardiovaskulárnymi ochoreniami (Ca + Mg) 

Mn 
– deformácie kostry, oneskorený rast, 
–  zníženie plodnosti 

– trasľavosť končatín, 
– negatívne pôsobenie na centrálny nervový systém 

Mo – kazivosť zubov – karies 
– choroby zažívaceho traktu domáceho dobytka, 
– zníženie rastu 

Na –  – kardiovaskulárne ochorenia 

Ni – choroby kože – karcinogenita (tetrakarbonyl Ni, Ni v azbeste) 

Pb – 

– skleróza multiplex, 
– karcinogenita v súvise s obsahom Pb v pôde, 

– pozitívna korelácia medzi obsahom Pb v pitných vodách a úmrtnosťou na kardiovaskulárne 
choroby 

Rn – 
– rakovina pľúc a priedušiek, 
– kardiovaskulárne ochorenia 

Sb – 
– profesionálna expozícia – otravy, poškodenie kože a očí, respiračné problémy, 
– dlhodobé expozície – respiračné problémy, kardiovaskulárne ochorenia, gastrointestinálne 
poruchy 

Se 
– choroba Keshan – endemická kardiomyopatia, môže spôsobovať 
vývoj nádorov v animálnych systémoch, neplodnosť 

– poruchy zažívacieho traktu, 
– hyperpigmentácia kože, zmeny na nechtoch 
 

   V – kardiovaskulárne choroby – negatívny vplyv len pri profesionálnej expozícii 

   W – – negatívny vplyv len pri profesionálnej expozícii 

  Zn 
– silne redukovaný rast, 
– zlá hojivosť rán 

– zvýšená úmrtnosť na rakovinu (predovšetkým žalúdka) 

Ca+Mg (tvrdosť vody) 
– negatívne pôsobenie mäkkej vody na kardioavskulárny systém, 
– pozitívna korelácia medzi tvrdosťou vody a niektorými formami rakoviny 

NO3
– 

– alimentárna methemoglobinémia,  
– karcinogénny účinok metabolitov dusičnanov – dusitanov, nitrózoamínov 

 

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE 

NEDOSTATOK PRVKU (príklad) 

Železo 

Anémia je celosvetovým zdravotným problémom. Celkovo je postihnutých asi 24,8 % svetovej populácie (cca 1,62 mld. ľudí). Najviac sú postihnuté deti 

v predškolskom veku a tehotné ženy, najmenej muži (De Benoist, 2007). Anémiu definovať ako patologický stav charakterizovaný znížením hodnoty hemoglobínu 

(Hb) pod fyziologickú hranicu pre daný vek a pohlavie, pričom rozdiel normálnych hodnôt Hb ženy a muža je spôsobený erytropoetínovým účinkom androgénov. 

V ľudskom organizme sa za normálnych okolností udržuje rovnováha medzi príjmom a stratou železa. Nedostatok železa (sideropenia) v organizme nastane 

vtedy, ak je objem využitého železa väčší ako prísun. V organizme dospelého človeka sa nachádza 3,5 – 5 g železa (Fe) vo forme funkčného (hemoglobín, 

myoglobín, cytochrómy, katalázy a peroxidázy), transportného a zásobného železa (transferínové Fe, feritin a hemosiderin) (Kafková, 2005). Už malý nedostatok 

znižuje fyzickú výkonnosť, príznakmi sú sústavná únava, poruchy sústredenia, vyčerpanosť, nechutenstvo, narušenie koncentrácie. Ďalšími prejavmi sú bledá 

pokožka, lámavosť nechtov a vlasov, vypadávanie vlasov. Príčinou je nedostatok železa pre enzýmy zodpovedné za oxidatívnu fosforyláciu, zároveň sa zvyšuje 

tvorba kyseliny mliečnej vo svaloch. Konečným štádiom sideropenie ja vznik sideroponickej anémie. Sideropenická anémia je anemický syndróm, ktorý vzniká na 

základe nedostatku železa, ako jedného zo základných prvkov potrebných pri výstabe hému (Penka, 2003). Je poruchou syntézy hemoglobínu v dôsledku 

nedostatku železa. Dochádza k zníženiu nasýtenia erytrocytov hemoglobínom a k zníženiu ich stredného objemu. Erytrocyty sú malé a bledé, vzniká mikrocytárna 

hypochromná anémia (Kozák, 2001). Znižuje sa obsah plazmatického železa, pričom sa naopak zvyšuje  obsah transferinu a celková väzbová kapacita pre železo 

pri znížení saturácie o 20 %. Znížená hladina feritinu je dôsledkom znížených zásob železa v organizme.  

Deficit železa pre organizmus je veľmi škodlivý. Väčšinou vzniká pomaly a vyskytuje sa v troch štádiách (Chrobák, 2003): 

 prelatentné – postupné znižovanie zásob Fe v organizme, nie je ovplyvnená dodávka do erytroblastov klesá hodnota feritinu, 

 latentné – zásoby Fe v organizme sú vyčerpané a je znížená dodávka Fe pre erytropoézu a saturáciu transferinu, nie je však prítomná anémia, 

 manifestné – rozvoj sidropenickej anémie, znižovanie hemoglobínu a útlm erytropoézy. 

Deficit železa a následný vznik anémie sa vyskytuje najčastejšie v obdobiach so zvýšenými nárokmi na jeho prísun (kojenecký vek a adolescencia, tehotenstvo, 

laktácia). Ďalšími ohrozenými sú vegetariáni a ľudia, ktorých strava neobsahuje mäso a masové výrobky, ktoré sú najbohatším a najlepšie využiteľným zdrojom 

železa. V rastlinnej strave je železo viazané na fytáty a šťaveľany, čo má negatívny vplyv na možnosť ich vstrebávania. Ohrozené sú aj osoby, u ktorých dochádza 

v dôsledku ochorenia k negatívnemu ovplyvneniu metabolizmu železa – atrofická gastritída, celiakia, Crohnova nemoc a iné (Nelms et al., 2007). Khun (1992) 

uvádza prípady, kedy príčinou vzniku početných prípadov anémie bola fixácia Fe v pôde. Výsledkom je nižšií obsah Fe aj v rastlinách a mäse zvierat, ktoré tieto 

rastliny konzumujú. Denný príjem Fe v takýchto oblastiach je na úrovni 1,2 mg, pričom v oblastiach bohatých na Fe v pôde je to až 16 mg. Strava obyvateľstva, 

ktorého hlavnú zložku potravy tvoria rastlinné produkty, býva častejšie deficitná na obsah Fe ako na iné stopové prvky. 

 

NADBYTOK PRVKU (príklad) 

Chróm 

Začiatkom 50. rokov 20. storočia postavila spoločnosť PG&E (Pacific Gas and Electricity) svoje prvé dve kompresorové stanice na transport zemného plynu. 

Stanice sa nachádzali v mestách Topock (Arizona) a Hinkley (California) a tvorili kalifornský tranzitný systém. Celá distribučná sieť pozostávala z 8 

kompresorových staníc, transportných (v dĺžke cca 10 000 km) a distribučných (v dĺžke cca 64 000 km) potrubných rozvodov a obsluhovala približne 4,2 milióna 

zákazníkov (PG & E, 2019). V kompresorových staniciach Topock a Hinkley sa ako protikorózne aditívum  v chladiacich vežiach používal šesťmocný chróm. V 

období 1952 až 1966 vypustila spoločnosť PG&E do životného prostredia približne 1 400 000 m3 odpadovej vody (Banks, 2003). V tom čase bola Hinkley iba 

malá obec  v púšti s jednou školou a obchodom so zmiešaným tovarom. Spoločnosť PG & E však informovala o znečistení príslušný vodný úrad až na konci roku 

1987. Regulácia, ktorá stanovila limit pre obsah Cr (VI) v pitnej vode bola v Kalifornii prijatá v roku 1977, pričom maximálny obsah bol stanovený na 50 µg . l-1.  
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Použitá odpadová voda bola vypúšťaná do neizolovaných nádrží, ktoré umožnili je prestup do podzemnej vody. Výsledkom bolo znečistenie pôdy a podzemnej 

vody v studniach v okolí kompresorovej stanice. Pôvodný mrak znečistenie mal rozmer 1,6 x 3,2 km, v roku 2013 dosiahol rozmery 9,7 x 3,2 km (Venturi, 2013). 

Priemerné obsahy Cr (VI) v Hinkley boli zaznamenané na úrovni 1,19 ppb, s maximom na 20 ppb. Pri stanici Topock bola priemerná hodnota 7,8 ppb a maximum 

31,8 ppb. Vzorky odobraté v roku 2010 dokumentovali prestup znečistenia do nižších úrovní zvodneného prostredia. 

V roku 1993 koncipientka advokátskej kancelárie Erin Brockovich pátrala po príčinách skupiny ochorení , ktoré sa objavili v miestnej komunite a boli spojené s Cr 

(VI). Škoda bola vyčíslená na 400 miliónov USD. Po arbitráži, ktorá prisúdila prvým 40 ľudom približne 120 miliónov USD prehodnotila spoločnosť PG&E svoj 

postoj a snažila sa urovnať nároky poškodených. V roku 1996 prebehlo finančné vyrovnanie vo výške 333 miliónov USD, čo bola najvyššia suma v americkej 

histórii v súdnom spor tohto typu (Venturi, 2013). 

V rámci sanácie znečistenia vybudovala PG&E cca 800 m dlhú betónovú bariéru, ktorá ma zabrániť ďalšiemu šíreniu znečistenia. Zároveň bol do horninového 

prostredia injektovaný etanol, ktorý napomáha konverzii Cr (VI) na Cr (III).  Na znečistenom území bola na podporu odstránenia znečistenia z pôdy vysievaná 

lucerna siata (O´Brien, 2013). PG&E investovala do roku 2013 na odstránenie znečistenia viac ako 750 mil. USD. Vzťah medzi prítomnosťou Cr (VI) v pitnej vode 

a vznikom rakoviny bol v priebehu súdneho sporu a aj v nasledujúcom období spochybňovaný viacerými odborníkmi. V roku 2014 ustanovila CalEPA nový limit 

pre obsah Cr (VI), 10 ppb (California Water Boards, 2015). 

 

Arzén 

Kontaminácia podzemnej vody v Bangladéši je známym problémom, ktorý ohrozuje život desiatok miliónov ľudí. Pred rokom 1970 bola v Bangladéši jedna z 

najvyšších mier úmrtnosti dojčiat na svete. Príčinou bolo neefektívne čistenie vody, absencia kanalizácie, pričom problém zhoršovali aj periodické monzúny a 

záplavy. Medzinárodné organizácie UNICEF a Svetová banka podporili budovanie cca 8 miliónov studní, ktoré poskytli nové zdroje pitnej vody pre viac ako 90 % 

populácie, žijúcej mimo miest. Výsledkom bolo zníženie úmrtnosti dojčiat až o 50 %. Odhaduje sa, že približne 50 miliónov z celkovej populácie Bangladéša je 

exponovaných As z pitnej vody (Ahmad et al., 2018). Majorita týchto ľudí je stále závislá od zdrojov pitnej vody s vysokým obsahom arzénu. Koncentrácia arzénu 

vo väčšine kontaminovaných studní je v rozsahu 0,1 – 0,3 mg . l-1. Najvyššia zistená koncentrácia v studni bola 4,7 mg . l-1. 

Prítomnosť vysokých koncentrácií As bola vo vode zo studní identifikovaná v severnom Bangladéši v roku 1993 (World Bank Group , 1996 in Adriano, 2001). 

Kontaminovaná je približne jedna z 5 studní. V rámci komplexného výskumu v roku 1995 boli analyzované vzorky pitnej vody, ako aj vzorky ľudských tkanív (vlasy, 

nechty a moč). Výsledkom bola identifikácia vysokých koncentrácií arzénu v pitnej vode v približne 900 obciach (Chatterjee et al., 1995). 

Podzemná voda v Bangladéši obsahuje vyššie koncentrácie arzénu ako povrchová, pričom arzén sa v nej nachádza v anorganickej forme (As(III) a AS (V)). Arzén 

sa stáva toxickým až pri metabolizovaní na arzenité zlúčeniny. Napríklad As2O3, AsCl3, AsF3, sú viac toxické ako zlúčeniny päťmocného As, majú mutagénne, 

teratogénne a karcinogénne účinky (As2S3, As2S2 sú v podstate netoxické). Choroba, ktorá je výsledkom chronickej expozície arzénu, sa nazýva arzenikóza. 

Zvýšené dávky arzénu preukázateľne poškodzujú ľudské zdravie, čo sa prejavuje predovšetkým kožnými a kardiovaskulárnymi ochoreniami, zvýšeným výskytom 

potratov, rakoviny a vrodených vád u novorodencov (Smith et al., 2007). 

Bangladéš sa nachádza na riečnej delte rieky Gangy. Pri pomerne rýchlom vyzdvihnutí Himalájí sa uvoľnili veľké objemy zvetraného materiálu, ktoré boli počas 

monzúnových povodní transportované nielen do podhorských oblastí, ale predovšetkým do delty Gangy v Bengálskom zálive. Zdrojom arzénu sú arzenopyrity, z 

ktorý sa uvoľňuje pri zvetrávaní migmatitov a granitoidov, tvoriacich jadro Himalájí. Arzén pomerne jednoduchým spôsobom zvetráva z arzénopyritu a prechádza 

do roztoku, ale následne je adsorbovaný na hydroxidy mangánu a železa. Tieto zlúčeniny s vysokým obsahom arzénu sú uložené pod ďalšími sedimentmi a arzén 

tak nepredstavuje nebezpečenstvo. Hlbšie pochované riečne sedimenty s vyšším obsahom organickej hmoty sa dostanú do redukčných podmienok, a miestne 

baktérie (čiastočne litotrofné) nie sú schopné využiť kyslík z podzemnej vody. Namiesto neho využívajú pri oxidácii organickej hmoty kyslík z hydroxidov železa, 

čím sa mení trojmocné železo na dvojmocné. Počas tohto procesu rozpúšťania železa sa uvoľňuje adsorbovaný arzén. Realizované plytké vrty pomohli obmedziť 

výskyt infekčných a parazitických ochorení, ale na druhej strane spôsobili masívnu expozíciu arzénom. Hĺbka studní kontaminovaných arzénom, nachádzajúcich 

sa v delte Gangy, je zvyčaje viac ako 20 m a menej ako 100 m. Znečistenie studní, hlbších ako 150 m je skôr výnimočné.  
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4. CHEMICKÉ PRVKY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ 

Životným prostredím je všetko, čo vytvára prírodné podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú 

najmä vzduch, voda, horniny, pôda, organizmy (Zákon č. 17/1992 Zb. z.). 

Prostredie môže byť vnútorné alebo vonkajšie. V environmentálnych súvislostiach máme na mysli zvyčajne vonkajšie prostredie. Je dôležité si uvedomiť k akému 

subjektu sa tento pojem vzťahuje. Ak sa vzťahuje k živému organizmu hovoríme o životnom prostredí. Zvyčajne je životné prostredie chápané ako životné 

prostredie človeka, ak nie je určené inak. 
 

4.1 Ovzdušie, voda, pôda, horniny a minerály 

OVZDUŠIE 

Zloženie atmosféry je do výšky 20 km od zemského povrchu konštantné (tab. 4.1.1). S narastajúcou výškou sa mení chemické zloženie, ako aj fyzikálne vlastnosti 
(teplota a tlak). Atmosféra obsahuje plyny, potrebné pre existenciu živých organizmov. Okrem plynov obsahuje aj zložky v tuhom skupenstve (prach, peľ) a v 
kvapalnom skupenstve (vodná para). 

Tab. 4.1.1 
Percentuálne zastúpenie chemických prvkov vo vzduchu (podľa Lide, 1997). 

Prvok Označenie Percentuálny podiel 

dusík N2 0,780 840 000 

kyslík O2 0,209 476 000 

argón Ar 0,009 340 000 

oxid uhličitý CO2 0,000 314 000 

neón Ne 0,000 018 180 

metán CH4 0,000 002 000 

hélium He 0,000 005 240 

kryptón Kr 0,000 001 140 

vodík H2 0,000 000 500 

xenón Xe 0,000 000 087 

ozón O3 0,000 000 070 

oxid dusičitý NO2 0,000 000 020 

jód I2 0,000 000 010 

oxid uhoľnatý CO stopy 

amoniak NH3 stopy 

 
Pre existenciu živých organizmov je mimoriadne dôležitý kyslík, ktorého obsah v  atmosfére predstavuje 20,95 %. Je nie len nevyhnutý z hľadiska dýchania, ale 
je aj vysoko reaktívny. Vo voľnom stave sa kyslík pravdepodobne nachádza iba na Zemi a je veľmi pravdepodobné, že netvoril súčasť jej prvotnej atmosféry. 
Evolúcia plynného obalu Zeme bola niekoľko miliárd rokov trvajúcim, mimoriadne zložitým dynamickým procesom, ktorý prebieha dodnes. Dynamickosť tohto 
procesu potvrdzuje aj tá skutočnosť, že nijaká zložka ovzdušia nie je v atmosfére natrvalo, ale iba ňou prechádza. Vzhľadom na to, že išlo a ide o veľmi pomalý 
vývoj, dá sa predpokladať, že plynný obal Zeme je v dynamicky rovnovážnom stave. 
Chemické zloženie dnešnej atmosféry je výsledkom nie len pôsobenia geologických a biologických procesov, ale aj pôsobenia slnečného žiarenia. Zmes plynov 
má do istej výšky od zemského povrchu stály pomer (78 % dusíka, 21 % kyslíka, 0,93 % argónu, 0,03 % oxidu uhličitého), obsahuje aj minimálne množstvá 
vzácnych plynov (hélium, neón, kryptón). Pomer plynov je dôležitý z hľadiska zachovania kvality životného prostredia. Detailné chemické zloženie súčasnej 
atmosféry Zeme tvorí podľa súčasných údajov okrem vody 18 stálych súčastí, ktoré sa dajú rozdeliť do niekoľkých skupín (Barančíková et al., 2009): 

 hlavné zložky (N2, O2), 

 vzácne plyny (Ar, Ne, He, Kr, Xe), 

 uhlíkaté plyny (CO2, CH4, CO, HCOH), 

 dusíkaté plyny (N2O, NH3, NO2), 

 sírnaté plyny (SO2, H2S), 

 ostatné plyny (O3, H2). 
 

VODA 

Voda je zlúčeninou dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka. Keďže prírodný kyslík a vodík sú zložené z viacerých izotopov, ani voda nie je zložená z 
jedného druhu molekúl.  
Poznáme nasledovné izotopy vodíka a kyslíka – 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 12O, 13O, 14O, 15O, 16O, 17O, 18O, 19O, 20O, 21O, 22O, 23O, 24O, ale iba 1H, 2H, 16O, 17O, 
18O sú stabilne, zvyšné sú radioaktívne. Preto teoreticky existuje možnosť vytvorenie deviatich stabilných molekúl a 355 rádioaktívnych. Rozdielne izotopové 
zloženie vody sa prejavuje rôznymi hodnotami tlaku nasýtených pár, teploty a tepla fázových premien, tepelnej kapacity, teplotnej závislosti rôznych 
termodynamických veličín atď. Najvyššiu koncentráciu v prírodnej vode (99,7 %) má molekula 1H2

16O. Po nej sú najčastejšie prítomné molekuly oxidu deutérneho 
2H2

16O, ktorý sa vlastnosťami od molekúl 1H2
16O v podstate nelíši. Z chemického hľadiska sú dôležité predovšetkým rozdiely rozpustnosti v izotopových 

zlúčeninách. V prírodných vodách sa obsah deutéria líši, využíva sa na zisťovanie genézy vody (Barančíková et al., 2009). 
Avšak voda sa v prírode nevyskytuje ako čistá látka, ale vo forme roztokov s minerálnymi látkami. 
Obsahuje ióny, molekuly a dispergované koloidy a pri zemskom povrchu aj mikroorganizmy. Na obsah minerálnych látok vplýva minerálne zloženie horninového 
prostredia, ktorým voda prechádza. Voda sa vylučuje pri kryštalizácii magmatických tavenín, dehydratáciou vodnatých minerálov, pri metamorfóze hornín, 
kondenzáciou atmosférickej pary ale aj oddelením zo živej hmoty pri dýchaní alebo pri jej rozklade. Pravý roztok prírodnej vody je tvorený hlavne iónmi Na+, Ca2+, 
Mg2+, Cl‐, HCO3‐, NO3‐, SO4

2‐ a molekulami H4SiO4. V menšej miere sú zastúpené K+, NH4
+, Fe2+, F‐ a ďalšie rozpustené látky, ktoré bývajú v stopových 

množstvách. Tieto nie sú hygienicky závadné, ale ovplyvňujú chuť a sfarbenie vody. Koloidné častice sú vo vodách tvorené prevažne hydratovanými oxidmi a 
oxidmi železa, mangánu, hliníka, kremíka a organickými látkami. (Khun & Černanský, 2011).  
Porovnanie obsahu chemických prvkov v podzemnej vode na Slovensku a vo svete uvádzame v tabuľke 4.1.2. Chemické zloženie podzemnej vody v rôznych 
geologických celkoch Slovenskej republiky uvádzame v tabuľke 4.1.3. 
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Tab. 4.1.2 
Porovnanie priemerných obsahov chemických prvkov v podzemnej vode na Slovensku a vo svete (podľa Koljonen, 1992; Rapant et al., 1996). 

Prvok Jednotka 
Podzemná voda 

SR 
Podzemná voda 

svet 
Riečna a jazerná 

voda [µg . l-1] 
Morská voda 

[µg . l-1] 
Limit WHO 

(2006) 

Al mg . kg‐1 0,03 okolo 0,03 300 1 nestanovené 

Na mg . kg‐1 18,77 <1 do > 100 000 6,1 (mg . l-1) 1,08 (%) – 

K mg . kg‐1 9,7 do 30 2,3 (mg . l-1) 400 (mg . l-1) – 

Mg mg . kg‐1 25,56 do 40 4,1 (mg . l-1) 1,3 % – 

Ca mg . kg‐1 83,36 do > 600, soľanky > 75 000 18 (mg . l-1) 410 (mg . l-1) – 

Sr mg . kg‐1 0,33 0,0X – 0,X, soľanky > 1 500 70 8,1 (mg . l-1) – 

Mo mg . kg‐1 0,09 okolo 0,02 0,5 10 0,07 

Fe mg . kg‐1 0,1 0,5 – 20 40 3,4 nestanovené 

F‐ mg . kg‐1 0,12 < 1,0 1 1,3 (mg . l-1) 1,5 

Sb µg . l‐1 0,8 < 0,3 < 0,1 0,2 20 

As µg . l‐1 1,9 veľká variabilita, extrém 100 mg . l‐1 u prírod. vôd 4 2 10 

Ba mg . kg‐1 0,07 0,0X – 0,X 20 15 0,7 

Cr µg . l‐1 1,25 X0 0,7 0,2 50 

Cd µg . l‐1 1,38 X – X0 0,02 0,1 3 

Cu µg . l‐1 1,89 X ‐ XO 3 0,5 2000 

Pb µg . l‐1 1,1 X – X0 3 0,003 10 

Hg µg . l‐1 0,137 0,X; zriedka X 0,05 0,03 1 

Se µg . l‐1 0,91 0,1 – 0,3 < 0,2 0,1 10 

Zn mg . kg‐1 0,27 0,5 – 15 15 0,4 nestanovené 

 
Tab. 4.1.3 

Chemické zloženie podzemnej vody rôznych geologických celkov Slovenskej republiky. 

Geologický 
celok/prvok 

Paleozoikum 
 
 
Sedimentárne horniny n = 167 
Metamorfované horniny n = 258 
Vulkanogénne horniny n = 147 

Kryštalinikum 
 
 
Granitoidy n = 734 
Kryštalické bridlice n = 514 
 
 
 

Karbonatické 
mezozoikum a bazálny 

paleogén 
 
Vápence n = 195 
Dolomity n = 387 
Dolomitické vápence n = 478 
Bazálny vývoj n = 165 

Karbonaticko-
silikátové 

mezozoikum 
a paleogén 

 
Slienité vápence n = 235 
Flyšový vývoj n = 490 

Priemer SR 

pH 7,27 6,91 7,68 7,62 7,33 

MIN 175,10 116,49 438,03 479,46 629,75 

(Ca + Mg) 0,96 0,53 2,75 2,91 3,5 

Na 4,09 4,41 2,07 6,35 20,34 

K 1,12 1,27 0,85 2,26 11,1 

Ca 23,22 14,38 78,89 87,13 93,56 

Mg 9,30 4,25 20,52 17,81 28,29 

NH4 0,07 0,07 0,05 0,07 0,099 

Cl 4,23 3,26 4,64 11,96 32,96 

SO4 26,05 22,33 34,26 47,87 79,32 

NO3 6,54 5,83 6,82 9,11 38,76 

HCO3 85,20 41,18 283,36 283,78 303,85 

Zn 0,056 0 0,020 3 0,038 9 0,086 5 0,267 28 

Cd 0,000 3 0,000 6 0,003 0 0,005 3 0,001 02 

As 0,001 7 0,001 9 0,000 7 0,000 6 0,001 92 

Cu 0,00 16 0,001 0 0,002 3 0,004 1 0,002 59 

Geologický 
celok/prvok 

Flyšový paleogén 
 
Flyšový vývoj n = 1 597 

 
 
 

Neovulkanity 
 
Efuzíva kyslé n = 25 
Efuzíva bázické n = 8 
Efuzíva intermediálne n = 451 
Pyroklastiká n = 1 031 

Neogén 
 
Pieščito-štrkovito-ílovité 
sedimenty n = 1 028 

 
 

Kvartér 
 
Fluviálne sedimenty 
riečnych nív n = 1 405 

 
 

Priemer SR 

pH 7,63 7,31 7,32 7,33 7,33 

MIN 408,17 286,55 643,00 636,40 629,75 

(Ca + Mg) 2,36 1,27 3,56 3,56 3,5 

Na 8,71 9,48 21,06 23,67 20,34 

K 1,96 3,97 5,53 7,41 11,1 

Ca 73,17 32,91 91,93 96,07 93,56 

Mg 13,01 10,98 30,81 28,22 28,29 

NH4 0,05 0,04 0,07 0,08 0,099 

Cl 6,63 6,42 22,69 29,79 32,96 

SO4 38,91 25,12 70,70 89,48 79,32 

NO3 5,49 8,76 14,88 12,64 38,76 

HCO3 247,22 134,61 353,32 328,12 303,85 

Zn 0,113 5 0,068 2 0,298 3 0,332 1 0,267 28 

Cd 0,000 3 0,000 7 0,000 4 0,002 9 0,001 02 

As 0,000 8 0,002 6 0,001 7 0,001 6 0,001 92 

Cu 0,001 6 0,004 6 0,006 7 0,004 1 0,002 59 

Poznámka: Údaje sú v mg . l-1 okrem pH a (Ca + Mg) v mmol . l-1, n – počet vzoriek, SR – Slovenská republika (spracované podľa Rapant et al., 1996). 
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Dôležitou charakteristikou vody je jej mineralizácia, ktorá predstavuje celkové množstvo rozpustených minerálov. Jej hodnoty sa pohybujú v škále od 10 do 650 
000 mg . l‐1, pričom s hĺbkou sa zvyšuje. Voda s mineralizáciou pod 1 000 mg . l‐1 sa používa na pitné účely. V centrálnej oblasti Veľkej Británie sa mineralizácia 

pohybuje od 100 do 3 800 mg . l‐1 (povrchové vápence ), v hĺbke 3 200 m sa zvyšuje na 10 800 mg . l‐1 a v hĺbke od 5 000 m dosahuje až 100 000 mg . l‐1. Podľa 

stupňa mineralizácie je možné vodu rozdeliť nasledovne (Komatina, 2004): 

 slabo mineralizované sladké vody do 1 000 mg . l‐1, 

 brakické vody 1 000 – 10 000 mg . l‐1, 

 salinné vody 10 000 – 100 000 mg . l‐1, 

 soľanky > 100 000 mg . l‐1. 
Koncentrácie chemických prvkov v prírodnej podzemnej vode vykazujú veľmi vysokú variabilitu, závisia najmä od geochemických vlastností geologických formácií 
rôznych regiónov. Zdrojom stopových kovov v prírodnej vode, najmä povrchovej vode, sú ako horniny, tak aj antropogénna činnosť. Tá ovplyvňuje zloženie vody 
skoro rovnakou mierou ako prírodné zvetrávanie.  
Väčšina stopových prvkov, najmä potenciálne toxických prvkov sa nevyskytuje vo vode v rozpustnej forme. Sú prítomné hlavne ako suspendované koloidy, alebo 
sú fixované organickými a minerálnymi substanciami. Prchavé prvky ako Br a I môžu byť v povrchovej vode vo vysokých koncentráciách, a pri vhodných 
klimatických podmienkach sa vedia ľahko uvoľňovať. Mikrobiálna alkylácia niektorých prvkov (Hg, Se, As, Te, Sn) môže významnou mierou ovplyvniť prchavosť 
z povrchovej vody. Správanie a toxicitu stopových prvkov vo vode ovplyvňuje ich špeciácia (Khun & Čerňanský, 2011). 
Vo vode sa rozpúšťajú aj plynné látky. Veľmi dobre sa rozpúšťa oxid uhličitý a tvorí slabú kyselinu uhličitú alebo jej soli (hydrogenuhličitany a uhličitany). Voda s 
vysokým obsahom rozpusteného oxidu uhličitého je „agresívna“. Poškodzuje stavebné materiály, spôsobuje koróziu, rozpúšťa vápenec a podobne. 
Pre existenciu živých organizmov vo vode je nevyhnutný rozpustený kyslík. Rozpustnosť kyslíka je obmedzená a klesá s rastúcou teplotou. Výskyt 
mikroorganizmov vo vode je obyčajne spojený s obsahom organických látok, ktoré sa do vody dostávajú ako produkty metabolizmu vodných organizmov, 
vylúhovaním z pôdy alebo z odpadových vôd.  
 

PÔDA 

Pôda je zložitý systém abiotických a biotických zložiek a je výsledkom činnosti pôdotvorných faktorov. Vzniká na rozhraní atmosféry, litosféry, hydrosféry a 
biosféry, čo značne ovplyvňuje jej zloženie. Pri pôdotvorných procesoch sa uplatňujú abiotické a biotické faktory prostredia a výsledkom ich pôsobenia je abioticko-
biotická zložka životného prostredia – pôda. Abiotickými pôdotvornými faktormi sú materská hornina, reliéf, voda a klimatické podmienky. Biotickým činiteľom je 
pôdny edafón, živá zložka pôdy, tvorený súborom pôdnych mikroorganizmov, húb, rastlín a živočíchov. 
V pôde sa nachádzajú takmer všetky známe chemické prvky. Obsahuje kyslík (cca 50 %) a kremík (cca 25 %), ďalej najmä hliník, železo. Tieto 4 prvky tvoria viac 
ako 90 % z celkového obsahu prvkov v pôde. Nasledujú vápnik, uhlík, draslík, sodík a horčík, ktoré spolu predstavujú viac ako 7 % obsahu prvkov. Prvky dôležité 
pre výživu rastlín (dusík, síra, fosfor) predstavujú v pôdach desatiny, resp. stotiny percent. Chemické prvky sa v pôde vyskytujú vo forme rozličných zlúčenín 
(jednoduchých a zložitých, anorganických a organických). K jednoduchým patria hlavne oxidy, hydroxidy, hydratované sesqiuoxidy. K zložitejším patria soli 
rôznych kyselín (karbonáty), kremičitany, fosforečnany, sírany, sírniky a podobne. Významné je ich zastúpenie v primárnych a sekundárnych mineráloch a tiež 
organominerálnych komplexoch. Nezanedbateľný je i obsah jednotlivých prvkov, hlavne uhlíka a dusíka, v organických látkach pôdy. Obsah jednotlivých 
chemických prvkov v pôde závisí od ich obsahu v horninách a kolíše v relatívne širokom rozsahu (Barančíková et al., 2009). Priemerný obsah najčastejšie sa 
vyskytujúcich chemických prvkov v pôde uvedený v tabuľke č. 4.1.4. 
 

Tab. 4.1.4 
Priemerný obsah chemických prvkov v urbánnej pôde (Alekseenko a Alekseenko, 2014) 

a v pôde SR (Rapant et al., 2004) a USA (Shacklette a Boerngen, 1984). 

Prvok 
Obsah v urbánnej pôde Obsah v pôde SR Obsah v pôde USA 

ppm 

O 490 000 – – 

Si 289 000 – 310 000 

Ca 53 800 1,46 24000 

C 45 100 – 25 000 

Al 38 200 600 72 000 

Fe 22 300 331 26 000 

H 15 000 – – 

K 13 400 1,71 15 000 

N 10 000 – – 

Mg 7 900 10,61 9 000 

Na 5 800 0,86 12 000 

Ti 4 758 – 2 900 

P 1 200 0,077 430 

S 1 200 – 1 600 

Ba 853,12 396 580 

Mn 729 0,076 550 

Sr 458 – 240 

Cl 285 – – 

Zr 255,6 – 230 

Zn 158 72 60 

V 104,9 78 80 

 
Jednou z veľmi dôležitých vlastností pôdy je jej pH. Táto hodnota ovplyvňuje rozpustnosť látok v pôde, teda aj ich využiteľnosť živými organizmami. Podľa pH 
rozlišujeme pôdy na: 

 zásadité (pH > 7,5), 

 neutrálne (pH 6,4 až 7,4), 

 slabo kyslé (pH < 5,3 až 6,4), 

 kyslé (pH 4,6 až 5,2), 

 silne kyslé (pH 4,1 až 4,5) 

 veľmi silne kyslé (pH < 4). 
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Zvýšená kyslosť pôdy znižuje rozpustnosť mnohých látok (napr. zlúčenín Ca, Mg, K, Na a iné), niekedy až pod nevyhnutné životné minimum. Kyslosť zhoršuje aj 
životné podmienky pre pôdne mikroorganizmy, pre ktoré je vhodné skôr neutrálne prostredie (Orolínová, 2009). 
Z hľadiska obsahu chemických prvkov je dôležitý pôdny roztok. Je to kvapalná fáza v pôde, v ktorej sú rozpustené soli, organické zlúčeniny, plyny a dispergované 
látky rôzneho pôvodu. Predstavuje najaktívnejšiu a najviac mobilnú časť pôdy, v ktorej sa uskutočňujú rôznorodé chemické procesy a z ktorej rastliny 
bezprostredne prijímajú živiny. Primárne v závislosti od pôdneho typu sa v pôdnom roztoku nachádzajú anióny HCO3

-, NO3
-, ktoré tvoria až 90 % z celkového 

množstva aniónov v pôdnom roztoku, ďalej OH-, Cl-, H2PO4
-, SO4

2-, katióny (H+, K+, NH4+, Ca2+,Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+), nízko molekulárne organické zlúčeniny, 
fulvokyseliny, rozpustné organominerálne zlúčeniny typu chelátov, ale aj rozpustené plyny (vzduch, oxid uhličitý, amoniak a iné) (Barančíková et al., 2009). 
Vzájomný pomer medzi organickými a minerálnymi látkami v pôdnom roztoku závisí od pôdneho typu, pôdnych horizontov a aj ročného obdobia. Soli sa do 
pôdneho roztoku dostavajú v priebehu zvetrávania hornín, rozkladu organických látok pôdnymi mikroorganizmami, ale aj aplikáciou organických a minerálnych 
hnojív. Zloženie a koncentrácia pôdneho roztoku sú výsledkom biologických, fyzikálno-chemických, fyzikálnych a chemických reakcií, ktoré neustále v pôde 
prebiehajú za rozličného pôsobenia teploty, vlhkosti a vzduchu.  
 
MINERÁLY A HORNINY 

Takmer 98 % hmoty zemskej kôry je tvorené 8 prvkami (tab. 4.1.5). Tak isto nie je veľký počet horninotvorných minerálov a to aj napriek množstvu možných 
kombinácií chemických prvkov. Niektoré prvky ako napr. Au, S, Pt alebo C (ako grafit alebo diamant) sa môžu vyskytovať v čistej forme, väčšina sa však nachádza 
v zmesi ako chemické zlúčeniny. Najbežnejšie sú zlúčeniny kyslíka, ktorého obsah je v zemskej kôre najvyšší (47 %). Nasledujú kremík a hliník, ktoré tvoria 
predovšetkým silikátové minerály (zlúčeniny kyslíka a kremíka s hliníkom, sodíkom, draslíkom, železom, horčíkom a mangánom).  
 

Tab. 4.1.5 
Zastúpenie v prvkov v zemskej kôre (Barbalace, 2009; Hanukoglu, 2019; Haynes, 2017). 

Názov Označenie Barbalace Hanukoglu Haynes (CRC) 

Kyslík [%] O 47,4 46,7 46,1 

Kremík [%] Si 27,7 27,6 28,2 

Hliník [%] Al 8,2 8,0 8,2 

Železo [%] Fe 4,1 5,0 5,6 

Vápnik [%] Ca 4,1 3,6 4,1 

Sodík [%] Na 2,3 2,7 2,3 

Horčík [%] Mg 2,3 2,0 2,3 

Draslík [%] K 2,1 2,5 2,1 

Titán [mg . kg-1] Ti 5,6 6,2 5,65 

Vodík [mg . kg-1] H  1,4 1,4 

Fosfor [mg . kg-1] P 1 1,3 1,05 

Mangán [mg . kg-1] Mn 950 900 950 

Fluór [mg . kg-1] F 950 290 585 

Bárium [mg . kg-1] Ba 340 500 425 

Stroncium [mg . kg-1] Sr 370 – 370 

Síra [mg . kg-1] S 260 520 350 

Uhlík [mg . kg-1] C 480 940 200 

Zirkón [mg . kg-1] Zr 190 250 165 

Chlór [mg . kg-1] Cl 130 450 145 

Vanád [mg . kg-1] V 160 – 120 

Chróm [mg . kg-1] Cr 100 350 102 

 
Minerály reprezentujú separátne prírodné anorganické častice kryštalickej štruktúry. Rôzne minerály môžu byť prítomné v rôznych typoch hornín ale horniny môžu 
byť tvorené len jedným minerálom. Minerály umožňujú klasifikovať horniny a indikujú podmienky vzniku hornín. Väčšina minerálov vznikla z rôznych druhov 
roztokov ako výsledok viacerých procesov:  

 chladnutia magmy (v hĺbke) alebo lávy (na zemskom povrchu), 

 separáciou z roztokov (obsahujúcich horúcu vodu alebo plyny) v hĺbke, 

 kondenzáciou horúcich pár, 

 chemickými reakciami s už existujúcimi minerálmi, 

 nahradením primárnych minerálov inými, 

 rekryštalizáciou primárnych minerálov za tvorby nových zlúčenín za rôznych teplotných a tlakových podmienok, 

 evaporáciou vodných roztokov. 
Horniny sú minerálne agregáty, ktoré majú určité zloženie (minerálne aj chemické) a určité štruktúrne charakteristiky. Sú geologickými telesami, ktoré budujú 
zemskú kôru. Termín „hornina“ je používaný v petrografii pre všetky prírodné formácie určitého zloženia a štruktúry bez ohľadu na tvrdosť a súdržnosť ich zložiek 
(Khun & Čerňanský, 2011). Priemerné chemické zloženie najčastejšie sa vyskytujúcich oxidov uvádzame v tabuľke 4.1.6. 
Horniny predstavujú najvýznamnejšiu anorganickú časť zemskej kôry. Podľa spôsobu vzniku je možné ich rozdeliť na magmatické, sedimentárne a 
metamorfované. Vznik hornín je komplikovaný proces, ktorý tvorí uzavretý cyklus a zahrňuje vzájomné premeny všetkých troch vyššie uvedených typov hornín. 
Zdrojovou látkou je magma, chladnutím ktorej vznikajú magmatické horniny. Procesom zvetrávania magmatických hornín vznikajú horniny sedimentárne. 
Nespevnený produkt zvetrávania sa nazýva sediment. Metamorfované horniny môžu vznikať aj z magmatických hornín. Sediment môže vznikať zvetrávaním 
metamorfovaných hornín, ako aj pôvodných sedimentárnych hornín. Cyklus sa uzatvára premenou metamorfovaných hornín na magmu (Jesenák, 2005). 
Magmatické horniny sú primárne horniny a vznikajú tuhnutím magmy, pričom podmienky tohto procesu, ako aj zloženie magmy môže byť veľmi rôzne. Magma 
vzniká vo vrchnom plášti a spodných častiach zemskej kôry. Je tekutou zmesou roztavených hornín, obsahuje zmes prchavých zložiek (rôzne plyny, vodná para). 
Podstatnou časťou sú taveniny silikátov (obsahujúcich najmä atómy Fe, Mg, Ca, Al, Na, K) so zárodkami kryštálov. Plynná zložka obsahuje CO2, SO2, H2S, F2, 
Cl2, S a NH4Cl. Zloženie magmy sa počas transportu k zemskému povrchu mení, je závislé najmä na teplote, resp. hĺbke. 
Sedimentárne horniny patria do skupiny druhotných hornín. Vznikajú zvetrávaním magmatických alebo metamorfovaných hornín. Predstavujú približne 5 % z 
povrchovej vrstvy zemskej kôry, pričom ich lokálny obsah môže byť vyšší. Majú veľký význam z hľadiska životného prostredia a to najmä preto, že ich hlavná časť 
sa nachádza na zemskom povrchu. Sú v neustálom kontakte s atmosférou, biosférou a hydrosférou a svojím zložením a charakteristikami významne vplývajú na 
existenciu živých organizmov. Vplývajú na charakter pôdy, ako aj na hydrologické pomery, zároveň obsahujú väčšinu v súčasnosti využívaných priemyselných 
surovín. Zvetrávanie je primárnym geochemickým (geogénnym) zdrojom potenciálne toxických stopových prvkov v životnom prostredí, umožňuje vznik lokálnych 
akumulácií potenciálne toxických prvkov v pôde. Magmatické horniny majú zvyčajne vyšší obsah potenciálne toxických prvkov než sedimentárne horniny (Mn, 
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Co, Ni, Zn, Cr). Sedimentárne horniny sú však dôležitejším zdrojom potenciálne toxických prvkov, pretože prekrývajú väčšinu magmatických alebo 
metamorfovaných hornín. Najvyšší obsah potenciálne toxických prvkov je vďaka ich sorpčnej schopnosti v íloch a bridliciach (Khun & Čerňanský, 2011). 
 

Tab. 4.1.6 
Priemerné chemické zloženie najčastejšie sa vyskytujúcich oxidov (podľa Komatina, 2004). 

Oxid 
Magmatické horniny Sedimentárne horniny 

kyslé bázické ultrabázické priemer pieskovce vápence íly priemer 

SiO2 68,9 48,2 43,8 59,14 81,23 5,19 53,10 57,95 

TiO2 0,5 1,9 1,7 1,05 0,25 0,06 0,65 0,57 

Al2O3 14,5 17,6 6,1 15,34 2,77 0,81 20,40 13,39 

Fe2O3 1,7 3,0 4,5 3,08 1,7 0,54 3,02 3,47 

FeO 2,2 5,8 8,7 3,80 0,30 – 2,45 2,08 

MgO 1,1 8,2 22,5 3,49 1,16 7,89 2,44 2,65 

CaO 2,6 10,5 10,1 5,08 4,5 42,57 3,11 5,89 

Na2O 3,9 2,6 0,8 3,84 0,45 0,05 1,30 1,13 

K2O 3,8 0,9 0,7 3,13 1,31 0,33 3,24 2,86 

H2O 0,6 0,8 0,6 1,15 1,63 0,77 6,0 3,23 

P2O5 0,16 0,3 0,3 0,3 0,08 0,04 0,17 0,13 

CO2 – – – 0,10 5,03 41,54 2,63 5,38 

SO3 – – – – 0,07 0,05 0,64 0,54 

BaO – – – 0,06 0,05 – 0,05 – 

O2 – – – – – – 0,80 – 

MnO 0,07 0,17 0,18 0,14 – – – – 

Spolu 
   

99,70 100,00 99,84 100,00 100,00 

 
Metamorfované horniny môžu vznikať z magmatických, sedimentárnych, alebo metamorfovaných hornín. Metamorfóza je dej, pri ktorom dochádza k premene 
materských hornín vplyvom vonkajších podmienok. Premeny hornín sú vyvolané zmenou fyzikálnych alebo chemických podmienok, v ktorých sa hornina 
nachádza. Zmena týchto podmienok môže nastať buď transportom tejto horniny do iného geologického prostredia, alebo skutočnou zmenou okolitého prostredia 
(napríklad prevrstvením horniny nadložnou vrstvou). Premena hornín je najčastejšie vyvolaná veľkým vonkajším tlakom a zvýšenou teplotou. Vysoké tlaky nemajú 
obyčajne charakter homogénne pôsobiacej sily, ale majú určitú smerovú orientáciu, navyše s rôznym pôsobením v rôznych miestach horniny (Jesenák, 2005). 
 

4.2 Biota – rastliny, živočíchy a človek 

Všetky živé organizmy potrebujú pre udržanie životných procesov anorganické prvky. Všetka strava a zvieracie tkanivá obsahujú chemické prvky v širokom 
spektre množstva a chemických foriem. Zvyčajne sú chemické prvky, ktoré sú potrebné vo veľkých množstvách, označované ako makroprvky a prvky, potrebné 
v malých množstvách ako mikroprvky alebo stopové prvky (McDowell, 2003). Vo všetkých živých sústavách sa nachádzajú štyri základné stavebné prvky – uhlík, 
kyslík, dusík a vodík. Obsah uhlíka je približne 23 %, kyslíka 61 %, vodíka 10 % a dusíka 3 % (Haynes, 2017).  
 

RASTLINY 

Rastlinná hmota je tvorená asimiláciou jednoduchých anorganických látok, prijímaných z vonkajšieho prostredia. S využitím slnečnej energie sa následne 
vytvárajú zložité a energeticky bohaté organické zlúčeniny. Tieto látky sú prijímané zo vzduchu (CO2 a O2) alebo pôdneho roztoku [(voda s obsahom rozpustených 
solí) (Procházka et al., 1998)]. Umelé obohacovanie pôdy o dôležité prvky prebiehalo už staroveku (Egypt, Rímska ríša, ...) používal sa najmä trus hydiny, ale 
aj popol, sadra a vápno. 
Kvalitatívne zodpovedá obsah prvkov v rastlinných tkanivách ich výskytu v koreňovom substráte. Prvky v dosahu koreňov alebo listov sa nachádzajú aj v samotnej 
rastline. Absencia prvkov v pôde a okolitej atmosfére je nasledovaná absenciou týchto prvkov v rastline. Naopak kvantitatívne zastúpenie prvkov môže byť 
v rastlinách a pôde úplne odlišné (Procházka et al., 1998).  
Základným biologickým procesom, ktorý umožňuje rastlinám existovať a vyvíjať sa je príjem živín. Podstatou je fotosyntéza, pri ktorej zelené rastliny využívajú 
oxid uhličitý, vodu a minerálne látky. Počas fotosyntézy sa s prostredníctvom využitia slnečného žiarenie tvoria organické zlúčeniny, ktoré rastliny ukladajú do 
zásobných orgánov. Tieto látky sú energeticky bohaté (cukry, tuky, bielkoviny) a slúži aj ako potrava pre ostatné živé organizmy. Život rastlín je vo vysokej miere 
závislý od podmienok vonkajšieho prostredia [(voda, teplo, svetlo, vzduch) (Kalina, 2005)]. Okrem týchto faktorov je dôležitý aj prísun živín. Živiny sú bežné 
chemické prvky, ktoré však majú pre organizmy špecifický a nenahraditeľný význam. Obsah prvkov na príklade kukuričnej siláže uvádzame v tabuľke 4.2.1. 
Dostatok vhodných živín je možné sledovať aj na vzhľade rastliny. Rastliny získavajú živiny z rôznych zdrojov, zo vzduchu (uhlík, kyslík), vody (vodík) a pôdy 
(všetky ostatné prvky). Uhlík, kyslík a vodík sa v podstatných objemoch podieľajú na tvorbe organickej hmoty a fyziologických procesoch. Ostatné živiny sa 
v rastlinnej sušine nachádzajú iba v malom množstve, zvyčajne okolo 5 – 10 %. V literatúre sa uvádza aj pomenovanie minerálne živiny, nakoľko sú tieto prvky 
súčasťou pôdnych minerálov a rastlinného popola. Minerálne živiny je možne z hľadiska využitia pri hnojení pôdy rozdeliť na: 

 makroprvky (N, P, K, Ca, Mg, S), 

 mikroprvky (B, Cl, Mn, Fe, Cu, Zn, Mo). 
 

Tab. 4.2.1 
Obsah prvkov v kukuričnej siláži (podľa Troeh et al., 1993) a lesnej biomase v SR (Rapant et al., 2004). 

Prvok 
Kukuričná siláž Lesná biomasa SR 

ppm v sušine % sušiny ppm 

Kyslík  450 000 45 – 

Uhlík  440 000 44 – 

Vodík  63 000 6,3 – 

Dusík  13 000 1,3 18 165 

Kremík  12 000 1,2 – 

Draslík  9 000 0,9 7 053 

Vápnik  2 500 0,25 11 021 

Fosfor  1 600 0,16 – 

Horčík  1 600 0,16 1 458 

Síra  1 500 0,15 2 163 

15



 
 

Prvok 
Kukuričná siláž Lesná biomasa SR 

ppm v sušine % sušiny ppm 

Chlór  1 500 0,15 - 

Hliník  1 100 0,11 151 

Sodík  300 0,03 42 

Železo  90 0,009 159 

Mangán  60 0,006 1 021 

Zinok  30 0,003 41,7 

Bór  10 0,001 – 

Meď  5 0,000 5 7,27 

Molybdén  1 0,000 1 – 

 
ŽIVOČÍCHY A ČLOVEK 

Hlavnou zložkou ľudského tela je voda, predstavuje priemerne 53 % hmotnosti. Tabuľka 4.2.2 uvádza približný obsah chemických prvkov v tele priemerného 
dospelého človeka (približne 70 kg). Nachádza sa v ňom v rôznych množstvách minimálne 60 chemických prvkov, pričom 29 z nich má pozitívny vplyv na ľudský 
život a zdravie (Nielsen In Shils, 1999). Väčšina živej hmoty je tvorená tzv. hlavnými prvkami (O, C, H, N, Ca, P), ktorých zlúčeniny vytvárajú orgány a svaly 
a predstavujú 99 % telesnej hmoty. Zároveň sú aj podstatnou zložkou stravy, ich príjem je na úrovni desiatok gramov denne. Ďalších päť prvkov (K, S, Na, Cl, 
Mg), ktoré sa nazývajú aj makrominerálmi (makroprvkami), predstavuje 0,85 % telesnej hmoty a poskytuje esenciálne ióny pre telesné tekutiny a vytvára hlavné 
štrukturálne zložky tela. Ich obsah v tele je menší a tomu zodpovedá aj ich nižší príjem v strave. Poslednou skupinou sú stopové prvky (alebo aj esenciálne). Tieto 
sa v ľudskom tele nachádzajú iba vo veľmi malých množstvách, od miligramov po gramy (Zoroddu et al., 2019).  
 

Tab. 4.2.2 
Obsah hlavných chemických prvkov v ľudskom tele (Emsley, 2011). 

Hlavné prvky [k]g) Makroprvky [kg] 

O 43 K 0,14 

C 16 S 0,14 

H 7 Na 0,1 

N 1,8 Cl 0,095 

Ca 1,0 Mg 0,019 

 P 0,78   

Stopové prvky [mg] 

Fe 4 200 Ce 42 

F 2 600 Ba 22 

Zn 2 300 Sn 20 

Si 1 000 I 20 

Rb  680 Ti 20 

Sr 320 B 18 

Br 260 Se 15 

Pb 120 Ni 15 

Cu 72 Cr 14 

Al 60 Mn 12 

Ca 50 As 7 

 
Telá zvierat sa podobne ako ľudské skladajú zo šiestich hlavných prvkov (O, C, H, N, Ca, P). V tabuľke 4.2.3 uvádzame symptómy deficitu niektorých esenciálnych 
stopových prvkov u zvierat. Deficit všetkých uvedených prvkov (s výnimkou Cr), spôsobuje poruchy rastu.  
 

Tab. 4.2.3 
Hlavné poruchy spôsobené nedostatkom esenciálnych stopových prvkov (Mills, 1979). 

Prvok Patologická odozva Druh 

Cu 

porucha produkcie melanínu: vlasy, vlna hl, pr, op, č 

porucha keratinizácie : vlna, vlasy v, hl, pr, č 

kardiacká hypertrofia hl, o, pr 

skeletálne a vaskulárne poruchy všetky 

ataxia, myelinárna aplázia pr (ovce) 

anémia všetky 

zárodočná resorpcia hl 

Co 
anorexia pr 

anémia pr 

Se 

kardiacká a skeletálna myopatia pr 

myoglobinúria pr 

nekróza pečene hl, o, v 

Zn  

anorexia všetky 

parakeratóza/hyperkeratóza všetky 

zárodočna deformácia hl 

perinatálna úmrtnosť hl 

Mn 

skeletálne a chrupavkové poruchy v, hl, pr 

ataxia, myelinárna aplázia hl 

poruchy reprodukcie hl, pr 

Si skeletálne a chrupavkové poruchy v, hl 

I 

hyperplázia štítnej žľazy 

všetky poruchy reprodukcie 

strata vlasov, vlny 
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Prvok Patologická odozva Druh 

Cr nejasnosť rohovky op 

Ni perinatálna úmrtnosť hl, o 

Mo porucha keratinizácie v 

F perinatálna úmrtnosť, anémia v 

V poruchy skeletu a repordukcie hl 

Poznámka: hl – laboratórne hlodavce, v – vtáky, o – ošípané, pr – prežúvavce,  
                   č – človek, op – laboratórne primáty 
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5. ENVIRONMENTÁLNE A ZDRAVOTNÉ INDIKÁTORY 

Pri medicínsko-geochemických výskumoch sa hľadajú a zdôvodňujú vzťahy a vplyvy geochemického prostredia na zdravotný stav ľudí. Hľadajú sa príčinné vzťahy 

medzi zdravotným stavom obyvateľstva a obsahom rôznych chemických prvkov v geologickom prostredí. Teda skúma sa ako geochemické pozadie vplýva na 

zdravie ľudí, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Pre zjednodušenie obsah chemických prvkov v geologickom prostredí, napr. voda, pôda, sediment, 

zemina a pod. nazývame environmentálne indikátory. Ukazovatele zdravotného stavu a demografického vývoja nazývame zdravotné indikátory.  

 

5.1 Environmentálne indikátory – výpočty a mapové zobrazenie 

Vplyv geologických zložiek životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva sa hodnotí na základe environmentálnych indikátorov (EI). Environmentálne 

indikátory predstavujú obsah chemických prvkov/zložiek/parametrov mapované a monitorované v životnom prostredí, a ktoré môžu vplývať na biotu a ľudské 

zdravie (Rapant et al., 2010). Environmentálne indikátory teda odrážajú geochemické pozadie krajiny. 

 

Environmentálne indikátory podávame na príklade dvoch základných zložiek geologického prostredia. Pre dve základné geologické prostredia, ktoré majú 

najpodstatnejší súvis so zdravotným stavom obyvateľstva, a to v podzemnej vody (potenciálna pitná voda) a v pôde (základný článok potravového reťazca). 

Súbor hodnotených environmentálnych indikátorov, ktorý vychádza z Geochemických atlasov Slovenskej republiky (Vrana et al., 1997) je takýto: 

 v podzemnej vode: pH, MIN., ChSKMn, Ca+Mg, Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, NH4, F, Cl, SO4, NO2, NO3, PO4, HCO3, SiO2, Cr, Cu, Zn, As, Cd, Se, Pb, Hg, Ba, Al, 

Sb, 222Rn, 226Ra, 

 v pôde: Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, F, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, V, Zn, pHH2O, pHKCl, karbonáty, 222Rn. 

Z tohto relatívne širokého súboru chemických prvkov/zložiek/parametrov neboli hodnotené nasledujúce prvky: v podzemnej vode: Li, Sr a v pôde B, Bi, Ce, Sn, 

Sr, W. Dôvod odstránenia a ďalšieho nehodnotenia bol v tom, že odstránené prvky sa vyskytovali vo veľmi nízkom obsahu (v prevažnej väčšine hodnôt menej 

ako miera citlivosti použitej analytickej metódy) a ich možné negatívne účinky pri takomto veľmi nízkom obsahu na ľudské zdravie nie sú známe. Na spracovanie 

environmentálnych indikátorov boli zostavené národné geochemické databázy z existujúcich vzoriek podzemnej vody a pôdy. Počet chemických analýz v prípade 

podzemnej vody bol 20 339 a v prípade pôdy 10 738. Hustota vzoriek podzemnej vody bola zhruba 1 vzorky na 2,5 km2 a  pôdy 1 vzorka na 5 km2. Chemické 

analýzy predstavujú celkový obsah chemických prvkov. 

Metódy stanovenia a detekčné limity analýz sú podľa Rapanta et al. (1996) a Čurlíka & Šefčíka (1999). Do národných geochemických databáz boli použité vzorky 

získané najmä z environmentálno-geochemického mapovania Slovenskej republiky (Vrana et al., 1997; Rapant et al., 1999). Doplnené boli o všetky dostupné 

zdroje chemických analýz podzemnej vody a pôdy z  prác registrovaných v archívoch Geofondu a Hydrofondu. Na tvorbu národných geochemických databáz boli 

použité chemické analýzy od roku 1991, keď sa začalo environmentálno-geochemické mapovanie Slovenskej republiky v zmysle projektu IGCP360 Geochemical 

Correlation Programme (Darnley et al., 1995). 

Použitý súbor environmentálnych indikátorov a ich priemerné hodnoty v podzemnej vode a pôde Slovenskej republiky je prehľadne uvedený v tabuľke 5.1.1. 

 

Tab. 5.1.1 
Charakteristika environmentálnych indikátorov Slovenskej republiky (priemerné hodnoty). 

PODZEMNÁ VODA (n = 20 339) 

pH MIN ChSKMn Ca+Mg Na K Ca Mg Sr Fe Mn NH4 F 

7,33 629,75 2,18 3,5 20,34 11,10 93,56 28,29 0,36 0,17 0,12 0,10 0,13 

Cl SO4 NO2 NO3 PO4 HCO3 SiO2 Cr Cu Zn As Cd Se 

32,96 79,32 0,11 38,76 0,20 303,85 18,21 0,001 3 0,002 6 0,267 3 0,001 9 0,001 0 0,001 0 

Pb Hg Ba Al Sb 222Rn 226Ra 
Pozn.: údaje okrem pH v mg . l-1, 222Rn a 226Ra v Bq . l-1 

0,001 4 0,000 1 0,074 7 0,029 7 0,000 9 14,46 0,53 

PÔDA (n= 10 738) 

Al As Ba Be Ca Cd Co Cr Cu F Fe Hg K 

5,90 12,45 392,78 1,39 1,46 0,60 11,77 87,55 26,15 330,98 2,71 0,24 1,70 

Mg Mn Mo Na Ni P Pb Sb Se V Zn pHH2O pHKCl 

0,87 0,08 0,68 0,85 29,29 0,07 29,62 3,69 0,16 79,07 75,79 6,26 5,52 

karbonáty 222Rn 
Pozn.: makroprvky v %, mikroprvky v mg . kg-1, 222Rn v kBq . m-3 

2,45 21,70 

 

Pre potreby medicínsko-geochemických výskumov je potrebné EI spracovať do takej podoby, aby ich bolo možné zjednotiť so zdravotnými indikátormi. Museli 

sme teda environmentálne indikátory transformovať do podoby zdravotných indikátorov. Tie predstavujú jedno číslo pre hodnotený administratívny celok 

Slovenskej republiky – obec, resp. okres. Do takejto istej podoby sme teda transformovali geochemické údaje o chemickom zložení pôdy a podzemnej vody 

z územia Slovenskej republiky. Environmentálne indikátory boli vypočítané pre základné územné jednotky Slovenskej republiky obce, a následne pre okresy, 

vyššie územné celky (VÚC) a pre celú Slovenskú republiku. Výpočty environmentálnych indikátorov predstavovali stanovenie určitej priemernej hodnoty 

prvku/zložky v hodnotenom územnosprávnom celku – obec, okres, VÚC – z obsahu všetkých vzoriek pôdy a vody spadajúcich do príslušného územnosprávneho 

celku. Na výpočet environmentálnych indikátorov sme použili dva základné spôsoby. Najprv to bolo stanovenie priemerných hodnôt (aritmetický priemer, medián) 

pomocou základnej štatistiky. 

Keďže príroda nerešpektuje administratívne hranice a jednoduchá štatistika často verne neodráža prírodné skutočnosti v obsahu prvkov, na výpočet 

environmentálnych indikátorov sme v ďalšom kroku použili metódu tzv. gridových priemerov, ktoré lepšie zohľadňujú a vyjadrujú distribúciu obsahu prvkov bez 

ohľadu na administratívne hranice. Postup výpočtu bol takýto: Zo všetkých vstupných údajov bola najskôr zostavená celoslovenská mapa plošnej distribúcie 

obsahu prvkov/zložiek formou pixelových máp. Použitý bol softvér MapInfo Professional 9.0. Vyhľadávací faktor bol 1, funkcia power 2 a neuvažovalo sa 

s anizotropiou prostredia. Základnú bunku mapy tvorí štvorec, tzv. pixel, ktorého strana predstavuje 1 km, t. j. plocha pixela predstavuje 1 km2. Pre každý pixel 

bola modelovo vypočítaná príslušná priemerná hodnota koncentrácie prvku na báze inverzných vzdialeností od stredu pixela k desiatim najbližším vzorkám. 
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V druhom kroku boli interpolované hodnoty obsahu vyhladené metódou kĺzavého mediánu na základe hodnôt deviatich susedných štvorcov. Hodnota gridového 

priemeru environmentálnych indikátorov v jednotlivých územnosprávnych celkoch (obec, okres, VÚC) sa následne vypočítala ako hodnota aritmetického priemeru 

z hodnôt ich obsahu pre jednotlivé pixely spadajúcich do jednotlivých územnosprávnych celkov. Do výpočtu boli zahrnuté aj hodnoty pixelov, spadajúce do 

počítaných celkov len čiastočne. Takýto spôsob výpočtu environmentálnych indikátorov poskytuje objektívnejšie hodnotenie obsahu prvkov v hodnotených 

administratívnych celkoch, pretože zohľadňuje distribúciu ich prvkov bez ohľadu na administratívne hranice a interpoluje obsah prvkov aj mimo administratívnych 

hraníc. Tento postup bol overený a odskúšaný v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria (Rapant et al., 2009).Takýmto postupom sa získali najreprezentatívnejšie 

priemerné hodnoty. Uvedenými spôsobmi spracovania sme teda v prípade jednotlivých prvkov a zložiek a v rámci jednotlivých administratívnych celkov Slovenskej 

republiky získali tri hodnoty environmentálnych indikátorov, a to: aritmetický priemer, median a gridový priemer. 

Z matematicko-štatistického hľadiska sú všetky tri údaje správne. Vo väčšine prípadov ide o príbuzné hodnoty bez signifikantnejších rozdielov. Hodnoty 

aritmetického priemeru sú vo väčšine prípadov mierne vyššie prípadov mierne vyššie ako hodnoty mediánov. Je to najmä dôsledok extrémne zvýšených hodnôt 

odrážajúcich lokálnu kontamináciu pôdy a podzemnej vody. Hodnoty gridových priemerov sú v mnohých prípadoch vyššie a v mnohých prípadoch nižšie ako 

aritmetické priemery, resp. mediány. Je to dôsledok interpolácie, ktorá zohľadňuje aj obsah prvkov mimo počítaných administratívnych hraníc. 

Ako hodnoty environmentálnych indikátorov v nasledujúcich medicínsko-geochemických výskumoch, napr. pre charakteristiku obsahu chemických prvkov 

v jednotlivých geologických celkoch a pri zjednotení a štatistickom spájaní environmentálnych a zdravotných indikátorov, používame hodnoty gridových 

priemerov. 

Environmentálne indikátory Slovenskej republiky môžeme udávať v tabuľkovej aj mapovej forme. Príklady tabuľkovej formy sú udané v tab. 5.1.2 (podzemná 

voda) a tab. 5.1.3 (pôda). Príklady mapovej formy sú podané na obr. 5.1.1 až 5.1.4 (podzemná voda) a na obr. 5.1.5 a 5.1.8 (pôda). V prípade záujmu si môžete 

pozrieť všetky EI na internetovej stránke www.geology.sk/geohealth. 

Geologická stavba Slovenskej republiky je veľmi komplikovaná. Na jej vývoji sa podieľali geologické procesy troch Wilsonových cyklov, a to: hercínsky (varijský), 

kadónsko-kaledónsky a alpínsky. V dôsledku týchto viacnásobných tektonických procesov patria Západné Karpaty k územiu s najkomplikovanejšou geologickou 

stavbou vôbec. Tvoria „puzzle“, kde sa na malom území striedajú horniny paleozoika, kryštalinika, mezozoika, paleogénu a neogénu v príkrovovo prešmykových 

a zlomových hraniciach, často maskované sedimentmi kvartéru (Kohút et al., 1999). Odrazom tejto komplikovanej geologickej stavby Slovenskej republiky je aj 

veľmi komplikované a veľmi rôznorodé geochemické pozadie krajiny a rôznorodý obsah chemických prvkov v podzemnej vode a pôde, ktoré môžu mať rozdielny 

vplyv, pozitívny alebo negatívny, na ľudské zdravie. Prírodne podmienená úroveň geochemického pozadia Slovenskej republiky je na značnej časti územia (asi 

20 %) modifikovaná úrovňou antropogénnej kontaminácie (Rapant et al., 2004). V prípade pôdy ide najmä o územia historických banských oblastí (najmä Spišsko-

gemerské rudohorie, územie Banskej Štiavnice a pod.), ktoré sa vyznačujú najmä zvýšeným obsahom potenciálne toxických prvkov (najmä As, Pb, Zn, Cu, Sb 

a Hg). V prípade podzemnej vody zvýšenú úroveň antropogénnej kontaminácie pozorujeme hlavne v intenzívne využívaných oblastiach, hlavne Podunajská 

a Východoslovenská nížina. Tu sa vyskytuje najmä zvýšený obsah klasických antropogénnych kontaminantov vody, najmä dusičnanov, síranov a chloridov. 

Najväčší rozdiel v geochemickom pozadí krajiny, ktorý sa prejavuje následne aj v zdravotnom stave obyvateľstva, však vidíme v rôznej úrovni karbonátnosti 

geochemického pozadia. Najväčšie rozdiely vykazuje najmä obsah Ca a Mg. V silikátových horninách (žuly, kryštalické bridlice, andezity a čadiče) je obsah Ca 

a Mg výrazne nižšie v porovnaní s karbonatickými geologickými prostrediami (vápence a dolomity mezozoika, flyšové sedimenty a pod.). Práve v súvislosti 

s rôznou úrovňou karbonátnosti boli zaznamenané najväčšie rozdiely v úrovni zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky. 
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Tab. 5.1.2 
Environmentálne indikátory Slovenskej republiky týkajúce sa podzemnej vody – okresy, VÚC, Slovenská republika (údaje okrem pH v mg . l-1, Ca + Mg v mmol . l-1, 222Rn, 226Ra v Bq . l-1). 

Názov okresu/VUC pH MIN ChSKMn (Ca + Mg) Na K Ca Mg Fe Mn NH4 F Cl SO4 NO2 NO3 PO4 HCO3 SiO2 

Bratislava I 7,22 685,50 1,63 3,74 30,33 8,87 101,39 29,22 0,072 0,145 0,077 0,187 60,10 97,66 0,02 38,38 0,76 283,61 15,45 

Bratislava II 7,36 705,23 1,99 3,99 33,31 7,27 111,80 29,28 0,246 0,190 0,158 0,176 51,41 110,05 0,14 27,07 0,11 336,23 9,27 

Bratislava III 6,85 625,43 3,34 3,27 41,61 9,16 88,29 25,87 0,374 0,341 0,096 0,181 59,03 140,02 0,04 36,54 0,55 214,48 22,59 

Bratislava IV 7,24 718,96 2,07 3,96 26,88 10,96 113,12 27,56 0,133 0,044 0,055 0,167 49,64 141,32 0,01 51,45 0,52 255,60 18,43 

Bratislava V 7,47 659,62 1,15 3,82 17,92 4,94 104,41 29,47 0,321 0,096 0,142 0,126 34,92 111,57 0,07 20,60 0,06 303,80 8,98 

Malacky 7,35 636,72 4,05 3,41 25,73 17,72 98,10 23,37 0,371 0,166 0,087 0,125 39,46 113,75 0,01 62,31 0,86 236,39 15,80 

Pezinok 7,16 679,61 2,73 3,75 23,43 14,66 89,09 37,13 0,275 0,069 0,052 0,179 38,22 104,60 0,07 64,53 0,42 281,29 19,82 

Senec 7,38 835,62 2,15 4,68 32,94 18,16 111,31 46,16 0,159 0,061 0,077 0,159 58,76 117,69 0,21 76,21 0,23 363,79 12,24 

Bratislavský kraj 7,30 687,25 3,12 3,76 27,21 15,51 100,04 30,74 0,296 0,128 0,083 0,147 44,23 114,68 0,07 60,09 0,57 274,86 15,67 

Dunajská  Streda 7,43 689,72 1,79 4,07 18,10 10,12 105,32 35,23 0,507 0,221 0,255 0,096 40,23 117,83 0,08 30,88 0,07 316,93 10,29 

Galanta 7,28 998,10 2,52 5,57 43,59 17,02 130,27 56,34 0,687 0,423 0,470 0,144 65,81 167,88 0,50 69,44 0,10 432,66 12,20 

Hlohovec 7,48 996,73 2,01 5,86 30,80 14,19 134,56 60,88 0,098 0,131 0,168 0,161 63,35 120,32 0,12 103,01 0,05 450,83 13,53 

Piešťany 7,28 811,55 2,16 4,84 18,70 14,04 123,12 43,19 0,123 0,148 0,100 0,156 39,86 92,00 0,03 50,66 0,10 416,20 12,52 

Senica 7,35 818,79 3,65 4,51 30,23 19,32 124,36 34,16 0,214 0,133 0,091 0,204 53,58 127,02 0,04 82,78 1,17 325,38 18,42 

Skalica 7,35 1018,27 3,43 5,47 45,86 25,58 149,89 42,01 0,142 0,151 0,106 0,184 68,44 187,32 0,02 95,90 0,65 379,71 17,65 

Trnava 7,23 920,51 2,35 5,23 29,92 15,56 125,77 51,00 0,103 0,089 0,062 0,167 52,51 94,25 0,19 90,11 0,18 439,32 14,87 

Trnavský kraj 7,34 859,40 2,50 4,89 29,43 15,63 123,34 44,12 0,321 0,196 0,194 0,151 52,48 126,67 0,15 68,08 0,33 381,32 13,79 

Bánovce nad Bebravou 7,54 554,97 2,10 3,21 13,18 5,57 88,16 24,60 0,056 0,048 0,087 0,127 27,10 46,66 0,03 29,93 0,11 301,25 14,41 

Ilava 7,71 532,35 1,45 3,26 6,62 2,67 99,81 18,79 0,030 0,013 0,034 0,084 10,97 44,83 0,03 17,28 0,02 323,19 8,36 

Myjava 7,45 670,00 2,01 4,05 12,76 4,94 119,59 26,02 0,093 0,035 0,041 0,131 28,51 77,18 0,07 22,83 0,04 366,60 10,00 

Nové mesto nad Váhom 7,45 634,05 1,60 3,80 13,26 5,83 109,68 25,79 0,091 0,044 0,082 0,123 25,23 66,28 0,13 30,76 0,08 346,32 10,48 

Partizánske 7,20 640,40 2,05 3,73 15,33 6,90 101,17 29,36 0,091 0,050 0,062 0,164 28,19 67,37 0,01 26,96 0,29 345,38 16,31 

Považská Bystrica 7,67 485,52 1,80 2,88 7,67 3,50 84,61 18,69 0,128 0,022 0,070 0,090 10,11 37,45 0,04 10,82 0,03 302,06 8,75 

Prievidza 7,42 409,21 1,66 2,30 9,45 3,20 63,57 17,50 0,277 0,088 0,067 0,096 13,41 48,15 0,08 13,98 0,11 214,78 23,59 

Púchov 7,65 532,97 1,60 3,10 12,19 3,98 96,73 16,78 0,042 0,019 0,044 0,107 16,61 48,72 0,04 15,28 0,02 311,54 9,34 

Trenčín 7,56 611,89 1,70 3,61 12,61 5,45 105,43 23,75 0,085 0,050 0,176 0,113 22,67 52,96 0,16 24,64 0,05 351,18 10,64 

Trenčiansky kraj 7,51 545,91 1,75 3,21 11,25 4,55 92,71 21,81 0,121 0,048 0,081 0,112 19,54 53,13 0,08 20,93 0,08 306,50 13,61 

Komárno 7,39 1025,65 2,91 5,51 56,79 16,28 121,54 59,92 0,399 0,305 0,180 0,191 58,55 179,56 0,15 71,25 0,14 444,18 14,30 

Levice 7,24 843,10 2,18 4,55 29,50 12,72 109,64 44,31 0,304 0,196 0,103 0,167 46,54 89,01 0,17 62,93 0,41 404,62 33,63 

Nitra 7,33 995,54 2,24 5,66 40,24 7,60 119,79 64,97 0,094 0,088 0,063 0,237 65,75 94,10 0,18 109,62 0,09 469,67 17,26 

Nové Zámky 7,38 1075,61 2,73 5,89 51,43 14,21 119,13 70,61 0,369 0,199 0,153 0,196 68,48 137,93 0,16 102,53 0,16 481,03 19,16 

Šaľa 7,31 1059,70 2,40 5,77 57,32 8,42 139,06 57,74 1,168 0,514 0,376 0,162 71,75 184,43 0,44 65,31 0,14 461,10 14,11 

Topoľčany 7,15 763,91 2,06 4,45 21,71 9,03 110,96 40,71 0,083 0,050 0,049 0,194 48,66 77,07 0,03 56,12 0,12 375,42 18,34 

Zlaté Moravce 7,10 516,23 1,81 2,78 15,82 6,07 74,06 22,76 0,053 0,056 0,053 0,135 26,33 47,35 0,07 38,24 0,26 251,05 28,73 

Nitriansky kraj 7,29 922,79 2,40 5,07 40,06 11,81 113,96 54,07 0,313 0,193 0,128 0,187 55,87 116,58 0,16 76,65 0,21 424,39 22,02 

Bytča 7,57 464,58 1,30 2,66 10,45 3,38 82,72 14,42 0,129 0,024 0,039 0,071 8,75 39,53 0,09 9,08 0,03 284,01 9,19 

Čadca 7,45 298,20 1,89 1,64 8,65 1,80 52,50 7,93 0,039 0,028 0,050 0,067 4,80 27,04 0,05 5,36 0,01 180,53 8,99 

Dolný Kubín 7,74 408,59 3,08 2,43 6,51 3,48 73,61 14,49 0,056 0,042 0,053 0,086 8,88 46,45 0,04 6,39 0,02 240,28 6,96 

Kysucké Nové Mesto 7,53 422,11 1,69 2,36 11,36 3,40 78,99 9,54 0,054 0,038 0,097 0,067 8,61 36,93 0,05 9,89 0,04 255,04 8,50 

Liptovský Mikuláš 7,35 302,72 2,14 1,78 6,67 1,78 49,35 13,42 0,029 0,028 0,066 0,085 8,22 47,48 0,02 7,39 0,03 157,04 8,50 

Martin 7,54 403,19 1,70 2,42 5,35 3,90 67,56 17,86 0,206 0,081 0,139 0,074 9,08 40,29 0,11 13,33 0,10 236,86 7,78 

Námestovo 7,71 303,64 3,12 1,75 6,20 1,61 54,75 9,45 0,016 0,033 0,052 0,066 6,15 27,35 0,03 5,20 0,01 182,87 7,66 

Ružomberok 7,60 363,29 1,69 2,25 3,74 1,52 63,41 16,31 0,073 0,016 0,045 0,081 4,33 48,82 0,02 7,59 0,03 210,89 6,38 

Turčianske Teplice 7,41 347,37 1,69 1,97 6,39 3,70 52,01 16,43 0,112 0,035 0,124 0,059 8,92 30,23 0,08 10,76 0,22 199,55 19,12 

Tvrdošín 7,59 291,77 2,78 1,69 5,63 2,53 50,98 10,18 0,044 0,037 0,053 0,094 6,15 33,23 0,02 8,26 0,05 166,17 8,17 

Žilina 7,61 431,47 1,65 2,52 8,55 3,01 74,47 16,10 0,057 0,029 0,082 0,103 9,59 40,48 0,05 10,78 0,03 259,76 8,54 

Žilinský kraj 7,54 353,67 2,10 2,07 6,82 2,51 60,75 13,45 0,068 0,035 0,072 0,080 7,49 38,97 0,04 8,33 0,05 205,31 8,70 

Slovenská republika 7,33 629,75 2,18 3,50 20,34 11,10 93,56 28,29 0,174 0,117 0,099 0,099 32,96 79,32 0,112 38,76 0,222 303,85 18,21 
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Pokračovanie tab. 5.1.2 

Názov okresu/VUC Cr Cu Zn As Cd Se Pb Hg Ba Al Sb 222Rn 

Bratislava I 0,001 67 0,004 54 0,121 68 0,000 95 0,000 67 0,000 53 0,000 85 0,000 08 0,053 81 0,024 70 0,000 21 19,32 

Bratislava II 0,001 75 0,002 47 0,257 01 0,001 00 0,006 66 0,001 06 0,001 43 0,000 11 0,054 85 0,031 81 0,000 28 7,88 

Bratislava III 0,001 30 0,003 64 0,155 79 0,001 39 0,000 27 0,000 61 0,001 23 0,000 09 0,069 44 0,043 93 0,000 44 31,48 

Bratislava IV 0,001 27 0,002 69 0,214 42 0,001 25 0,013 87 0,000 64 0,001 30 0,000 10 0,074 15 0,020 73 0,000 36 19,40 

Bratislava V 0,001 44 0,001 93 0,128 05 0,000 87 0,045 95 0,000 48 0,001 20 0,000 10 0,064 55 0,0193 2 0,000 27 8,53 

Malacky 0,002 49 0,002 51 0,314 86 0,003 40 0,003 46 0,000 85 0,001 12 0,000 11 0,088 26 0,036 58 0,000 32 13,54 

Pezinok 0,002 24 0,003 26 0,360 46 0,002 34 0,000 31 0,001 07 0,001 18 0,000 11 0,099 34 0,053 10 0,000 72 26,32 

Senec 0,001 67 0,007 73 0,416 45 0,002 39 0,000 47 0,000 95 0,001 35 0,000 11 0,089 77 0,020 67 0,000 51 9,37 

Bratislavský kraj 0,002 12 0,003 59 0,318 42 0,002 62 0,004 82 0,000 88 0,001 20 0,000 11 0,086 45 0,035 27 0,000 43 15,62 

Dunajská  Streda 0,001 69 0,006 59 0,336 73 0,001 17 0,007 10 0,000 71 0,001 64 0,000 59 0,064 81 0,027 43 0,000 19 6,44 

Galanta 0,001 19 0,004 22 0,415 80 0,001 38 0,001 58 0,001 40 0,001 97 0,000 12 0,108 96 0,021 30 0,000 18 5,73 

Hlohovec 0,001 79 0,002 86 0,528 97 0,000 67 0,000 27 0,001 50 0,001 38 0,000 11 0,093 26 0,011 54 0,000 17 10,37 

Piešťany 0,001 26 0,001 88 0,404 72 0,000 76 0,000 26 0,001 30 0,001 07 0,000 11 0,100 72 0,020 28 0,000 13 16,52 

Senica 0,001 58 0,002 90 0,259 63 0,001 60 0,000 28 0,001 29 0,001 06 0,000 12 0,074 10 0,038 61 0,000 22 8,53 

Skalica 0,001 17 0,006 06 0,467 13 0,001 55 0,000 33 0,001 99 0,001 11 0,000 11 0,086 00 0,007 44 0,000 49 10,83 

Trnava 0,001 63 0,003 80 0,568 76 0,000 87 0,000 31 0,001 30 0,001 87 0,000 11 0,094 18 0,024 38 0,000 19 11,64 

Trnavský kraj 0,001 50 0,004 40 0,407 63 0,001 18 0,002 25 0,001 23 0,001 52 0,000 24 0,085 40 0,024 37 0,000 21 9,16 

Bánovce nad Bebravou 0,000 83 0,001 52 0,233 66 0,001 06 0,000 33 0,000 67 0,001 16 0,000 15 0,058 30 0,009 29 0,000 18 20,36 

Ilava 0,000 83 0,001 81 0,183 59 0,000 59 0,000 42 0,000 57 0,000 91 0,000 11 0,086 29 0,023 35 0,000 14 12,35 

Myjava 0,001 11 0,002 88 0,292 38 0,000 61 0,000 39 0,000 83 0,001 33 0,000 13 0,072 88 0,056 70 0,000 13 11,83 

Nové mesto nad Váhom 0,001 60 0,003 24 0,254 40 0,001 12 0,000 30 0,000 86 0,002 26 0,00013 0,088 63 0,031 46 0,000 19 21,42 

Partizánske 0,000 65 0,001 04 0,167 91 0,012 20 0,000 54 0,000 76 0,002 01 0,000 11 0,122 03 0,013 88 0,000 19 13,29 

Považská Bystrica 0,000 52 0,001 64 0,114 63 0,000 57 0,000 38 0,000 55 0,000 85 0,000 12 0,087 69 0,016 16 0,000 14 9,91 

Prievidza 0,000 68 0,001 58 0,132 78 0,011 30 0,006 24 0,000 60 0,001 08 0,000 16 0,052 08 0,048 74 0,000 20 16,28 

Púchov 0,000 55 0,002 16 0,295 20 0,000 52 0,000 29 0,000 61 0,000 71 0,000 10 0,094 57 0,016 62 0,000 13 9,32 

Trenčín 0,001 10 0,003 09 0,143 79 0,001 64 0,000 51 0,000 91 0,001 39 0,000 13 0,086 98 0,018 20 0,000 33 15,37 

Trenčiansky kraj 0,000 89 0,002 14 0,190 15 0,003 91 0,001 64 0,000 71 0,001 30 0,000 13 0,078 77 0,028 08 0,000 20 15,15 

Komárno 0,001 09 0,002 63 0,423 09 0,001 42 0,000 36 0,001 26 0,001 31 0,000 17 0,087 44 0,036 76 0,000 24 5,48 

Levice 0,007 96 0,003 66 0,318 22 0,002 97 0,000 30 0,001 34 0,001 67 0,000 13 0,105 75 0,047 94 0,000 30 12,64 

Nitra 0,002 25 0,001 83 0,494 13 0,001 64 0,000 34 0,001 35 0,001 45 0,000 12 0,115 06 0,014 72 0,000 15 10,58 

Nové Zámky 0,002 02 0,003 40 0,399 67 0,001 76 0,000 29 0,002 05 0,001 42 0,000 11 0,108 87 0,016 72 0,000 19 9,82 

Šaľa 0,001 93 0,007 36 0,654 93 0,001 15 0,000 36 0,001 11 0,001 94 0,000 13 0,099 27 0,019 73 0,000 17 5,16 

Topoľčany 0,001 00 0,001 78 0,363 18 0,001 10 0,000 76 0,000 84 0,001 00 0,000 16 0,129 86 0,016 80 0,000 18 22,09 

Zlaté Moravce 0,000 60 0,002 47 0,272 51 0,001 70 0,000 40 0,000 81 0,002 59 0,000 11 0,110 85 0,024 18 0,000 19 19,96 

Nitriansky kraj 0,003 12 0,003 11 0,397 19 0,001 88 0,000 37 0,001 37 0,001 55 0,000 13 0,106 85 0,028 34 0,000 22 11,59 

Bytča 0,000 55 0,001 93 0,147 09 0,000 52 0,000 34 0,000 59 0,000 97 0,000 15 0,084 91 0,007 10 0,000 18 8,64 

Čadca 0,000 40 0,001 58 0,036 09 0,000 51 0,000 25 0,000 59 0,001 07 0,000 12 0,072 67 0,008 01 0,000 12 6.,90 

Dolný Kubín 0,000 44 0,001 91 0,036 64 0,000 69 0,000 25 0,000 65 0,001 02 0,000 12 0,091 08 0,010 02 0,000 14 10,64 

Kysucké Nové Mesto 0,000 36 0,001 06 0,214 52 0,000 75 0,000 24 0,000 55 0,001 22 0,000 12 0,108 71 0,009 92 0,000 16 11,55 

Liptovský Mikuláš 0,000 76 0,001 34 0,019 86 0,003 18 0,000 56 0,000 62 0,001 68 0,000 15 0,064 42 0,029 08 0,014 51 18,76 

Martin 0,001 48 0,003 98 0,083 93 0,001 27 0,000 51 0,000 85 0,002 79 0,000 13 0,091 48 0,241 18 0,000 25 13,54 

Námestovo 0,000 30 0,001 13 0,036 23 0,000 54 0,000 27 0,000 56 0,000 83 0,000 10 0,090 19 0,008 28 0,000 12 9,51 

Ružomberok 0,001 01 0,001 35 0,013 41 0,000 92 0,007 63 0,000 53 0,001 41 0,000 21 0,075 54 0,041 83 0,000 65 16,86 

Turčianske Teplice 0,001 19 0,003 41 0,081 62 0,001 31 0,003 39 0,001 03 0,001 50 0,000 14 0,030 44 0,046 29 0,000 28 17,34 

Tvrdošín 0,000 43 0,001 98 0,031 50 0,000 56 0,000 24 0,000 51 0,000 70 0,000 12 0,053 70 0,014 50 0,000 15 32,59 

Žilina 0,000 91 0,001 61 0,120 51 0,001 15 0,000 45 0,000 68 0,001 03 0,000 16 0,092 62 0,018 04 0,000 14 13,32 

Žilinský kraj 0,000 75 0,001 89 0,057 62 0,001 30 0,001 25 0,000 65 0,001 37 0,000 14 0,076 54 0,044 69 0,003 01 14,79 

Slovenská republika 0,001 33 0,002 59 0,267 28 0,001 92 0,001 02 0,000 97 0,001 36 0,000 14 0,074 73 0,029 74 0,000 94 14,46 
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Pokračovanie tab. 5.1.2 

Názov okresu/VUC pH MIN ChSKMn (Ca + Mg) Na K Ca Mg Fe Mn NH4 F Cl SO4 NO2 NO3 PO4 HCO3 SiO2 

Banská  Bystrica 7,34 331,43 1,50 1,95 3,66 1,71 51,87 16,03 0,062 0,011 0,114 0,062 5,45 32,48 0,01 8,69 0,06 192,80 16,99 

Banská  Štiavnica 7,21 307,08 1,38 1,42 10,30 4,13 40,01 10,19 0,125 0,125 0,070 0,105 8,99 50,09 0,03 11,55 0,24 126,65 34,96 

Brezno 7,00 154,89 2,23 0,88 3,11 1,21 23,79 7,06 0,041 0,006 0,111 0,063 3,88 22,08 0,08 6,80 0,04 73,60 12,18 

Detva 6,74 189,33 1,89 0,78 7,92 3,61 21,13 6,17 0,068 0,018 0,043 0,063 9,13 22,77 0,03 12,22 0,08 66,96 30,75 

Krupina 7,12 409,08 2,20 1,80 15,04 12,46 49,30 13,95 0,413 0,135 0,089 0,117 21,45 34,08 0,03 28,14 0,62 173,87 48,79 

Lučenec 7,00 597,65 1,85 3,25 21,91 10,05 84,90 27,49 0,318 0,161 0,068 0,124 39,91 99,79 0,02 35,88 0,29 242,71 28,71 

Poltár 6,71 317,07 1,90 1,51 15,47 9,43 41,56 11,42 0,163 0,088 0,047 0,125 23,57 45,64 0,06 28,86 0,16 115,09 20,37 

Revúca 7,21 426,45 2,43 2,52 11,12 6,84 71,64 17,88 0,120 0,080 0,070 0,141 17,39 67,30 0,15 19,69 0,12 210,33 15,03 

Rimavská Sobota 7,20 678,48 2,59 3,89 24,40 14,14 100,26 33,78 0,134 0,115 0,127 0,159 43,37 112,32 0,13 38,69 0,35 303,70 20,51 

Veľký Krtíš 7,18 697,81 2,91 3,73 22,49 12,39 98,04 31,15 0,174 0,304 0,209 0,158 34,73 97,27 0,09 36,84 0,36 319,88 36,71 

Zvolen 7,15 271,31 1,88 1,14 9,98 5,68 31,17 8,71 0,041 0,025 0,042 0,058 11,28 24,67 0,02 9,15 0,25 116,26 43,67 

Žarnovica 7,13 312,19 1,60 1,52 10,49 3,82 42,75 10,98 0,384 0,106 0,094 0,107 9,28 47,17 0,07 14,69 0,16 135,09 31,15 

Žiar nad Hronom 7,41 277,25 1,42 1,20 8,70 4,26 32,85 9,32 0,137 0,050 0,062 0,074 7,56 29,91 0,10 9,56 0,25 119,15 45,31 

Banskobystrický kraj 7,12 413,22 2,11 2,20 13,47 7,43 58,58 17,90 0,153 0,094 0,098 0,108 20,64 58,63 0,07 21,69 0,23 185,35 27,21 

Bardejov 7,62 484,79 1,73 2,75 10,34 4,51 80,75 17,98 0,092 0,049 0,063 0,110 13,77 44,96 0,03 14,84 0,03 282,12 11,30 

Humenné 7,40 527,23 2,11 2,96 14,49 6,89 87,90 18,69 0,124 0,107 0,071 0,098 13,95 65,63 0,19 12,09 0,09 288,99 15,60 

Kežmarok 7,63 413,95 1,96 2,46 8,38 3,09 71,10 16,68 0,108 0,038 0,101 0,094 13,17 56,69 0,17 13,37 0,04 220,70 9,08 

Levoča 7,52 620,19 2,16 3,53 15,41 12,65 98,82 25,94 0,090 0,037 0,049 0,119 26,85 78,76 0,04 30,61 0,09 315,17 11,21 

Medzilaborce 7,62 507,14 2,39 2,91 13,86 5,17 89,35 16,43 0,072 0,048 0,100 0,076 7,93 75,92 0,07 6,53 0,03 279,02 9,65 

Poprad 7,29 276,43 2,20 1,62 6,87 2,03 44,10 12,68 0,361 0,060 0,167 0,093 13,49 36,41 0,07 9,26 0,03 141,69 8,46 

Prešov 7,27 592,09 2,09 3,36 14,78 6,88 92,53 25,52 0,207 0,108 0,065 0,117 28,30 76,88 0,07 27,41 0,09 293,06 21,43 

Sabinov 7,47 562,45 1,67 3,35 10,77 4,63 94,73 23,97 0,080 0,022 0,055 0,082 18,37 66,24 0,03 19,00 0,03 312,96 10,43 

Snina 7,40 340,56 2,15 1,86 9,10 3,91 57,16 10,66 0,043 0,100 0,046 0,087 7,95 27,97 0,22 8,37 0,03 200,52 12,11 

Stará Ľubovňa 7,72 388,95 1,90 2,30 6,78 2,91 66,60 15,53 0,045 0,028 0,157 0,100 8,22 40,75 0,14 11,99 0,02 227,14 8,65 

Stropkov 7,47 599,89 2,04 3,38 17,23 8,70 102,99 19,73 0,047 0,094 0,049 0,109 14,59 82,80 0,06 14,51 0,05 324,63 12,33 

Svidník 7,44 525,08 1,93 2,98 13,49 6,72 88,34 18,85 0,042 0,062 0,040 0,115 13,01 54,86 0,05 12,52 0,05 303,30 11,65 

Vranov nad Topľou 7,16 635,54 2,39 3,39 21,88 12,10 95,93 24,21 0,160 0,124 0,093 0,122 31,83 72,23 0,38 29,86 0,20 317,21 26,05 

Prešovský kraj 7,44 478,25 2,06 2,72 12,04 5,68 78,60 18,44 0,133 0,071 0,087 0,102 16,32 56,76 0,12 15,89 0,06 258,39 13,24 

Gelnica 7,20 205,89 2,08 1,17 4,87 2,74 24,43 13,69 0,208 0,100 0,086 0,105 6,37 37,14 0,01 10,95 0,06 93,33 12,77 

Košice I 7,39 521,70 2,05 2,76 23,76 6,99 63,73 28,76 0,155 0,142 0,091 0,101 32,96 69,66 0,07 16,15 0,15 256,40 14,88 

Košice II 6,80 616,19 2,31 3,20 29,79 17,56 85,53 25,69 0,084 0,226 0,156 0,129 62,84 116,49 0,90 69,87 0,32 177,12 20,12 

Košice III 6,97 833,58 2,05 4,32 44,73 16,46 98,04 46,13 0,503 0,567 0,263 0,121 73,93 127,05 0,11 38,64 0,16 367,49 20,20 

Košice IV 7,14 766,91 1,98 4,27 27,76 13,94 111,19 36,44 0,255 0,227 0,273 0,143 40,60 120,05 0,19 50,56 0,24 345,20 17,47 

Košice – okolie 7,11 521,08 2,04 2,76 19,23 9,79 76,82 20,70 0,148 0,114 0,090 0,131 34,75 70,86 0,29 39,46 0,31 218,58 22,89 

Michalovce 6,97 922,55 2,89 4,41 39,43 49,41 126,10 30,75 0,195 0,383 0,088 0,192 67,42 116,96 0,15 78,46 0,73 382,19 22,38 

Rožňava 7,25 370,06 1,67 2,19 6,85 4,83 68,23 11,81 0,128 0,066 0,081 0,102 12,45 47,45 0,06 16,61 0,12 194,81 10,22 

Sobrance 7,07 470,07 2,32 2,17 24,33 12,53 59,35 16,87 0,089 0,153 0,046 0,143 36,22 52,19 0,09 28,91 0,59 195,23 32,45 

Spišská Nová Ves 7,60 467,32 1,71 2,89 8,06 4,60 77,74 22,92 0,221 0,054 0,067 0,113 19,50 79,86 0,03 22,23 0,05 222,32 9,14 

Trebišov 7,06 959,67 2,80 4,69 47,12 42,62 133,19 33,24 0,274 0,232 0,073 0,178 75,04 125,95 0,31 96,97 0,85 374,85 25,36 

Košický kraj 7,15 593,42 2,23 3,07 23,09 19,41 86,20 22,32 0,180 0,165 0,082 0,139 39,02 80,01 0,17 45,89 0,40 253,16 19,51 

Slovenská republika 7,33 629,75 2,18 3,50 20,34 11,10 93,56 28,29 0,174 0,117 0,099 0,099 32,96 79,32 0,112 38,76 0,222 303,85 18,21 
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Pokračovanie tab. 5.1.2 

Názov okresu/VUC Cr Cu Zn As Cd Se Pb Hg Ba Al Sb 222Rn 226Ra 

Banská  Bystrica 0,000 53 0,002 91 0,028 28 0,003 05 0,000 38 0,000 81 0,001 53 0,000 14 0,071 43 0,028 77 0,004 36 21,22 0,048 

Banská  Štiavnica 0,000 40 0,003 42 0,281 72 0,001 48 0,000 54 0,000 79 0,002 40 0,000 15 0,023 26 0,146 47 0,000 14 17,86 0,023 

Brezno 0,001 03 0,002 03 0,007 80 0,007 37 0,000 42 0,000 78 0,000 85 0,000 11 0,038 06 0,023 31 0,001 57 56,45 0,065 

Detva 0,000 53 0,001 22 0,197 80 0,000 73 0,000 65 0,000 79 0,001 06 0,000 11 0,034 70 0,013 45 0,000 13 38,55 0,026 

Krupina 0,002 19 0,002 87 0,221 01 0,001 63 0,002 96 0,000 63 0,001 09 0,000 11 0,051 45 0,053 47 0,000 16 9,04 0,040 

Lučenec 0,000 83 0,001 64 0,160 75 0,001 02 0,000 46 0,000 99 0,001 12 0,000 12 0,058 87 0,032 02 0,000 50 20,55 0,042 

Poltár 0,001 10 0,001 04 0,103 11 0,001 24 0,000 93 0,000 69 0,001 22 0,000 13 0,048 24 0,018 35 0,000 34 46,12 0,041 

Revúca 0,001 10 0,001 15 0,167 58 0,000 80 0,000 27 0,000 68 0,000 94 0,000 14 0,040 13 0,016 44 0,000 24 29,83 0,050 

Rimavská Sobota 0,000 98 0,001 93 0,303 13 0,001 01 0,000 81 0,001 11 0,001 16 0,000 12 0,054 95 0,031 36 0,000 24 25,34 0,038 

Veľký Krtíš 0,001 08 0,003 47 0,267 91 0,001 27 0,001 55 0,001 29 0,001 32 0,000 10 0,100 82 0,046 13 0,000 22 13,49 0,037 

Zvolen 0,000 63 0,001 43 0,172 53 0,001 14 0,004 03 0,000 68 0,000 78 0,000 11 0,034 51 0,042 45 0,000 25 15,96 0,038 

Žarnovica 0,000 68 0,002 25 0,249 03 0,002 17 0,000 45 0,000 66 0,002 71 0,000 12 0,027 06 0,107 88 0,000 33 15,70 0,020 

Žiar nad Hronom 0,000 48 0,002 07 0,067 28 0,005 70 0,000 28 0,000 55 0,001 14 0,000 13 0,033 01 0,029 42 0,000 36 18,43 0,022 

Banskobystrický kraj 0,000 92 0,002 09 0,167 38 0,002 41 0,001 05 0,000 85 0,001 22 0,000 12 0,050 82 0,037 94 0,000 79 26,88 0,041 

Bardejov 0,000 71 0,001 62 0,156 54 0,001 14 0,000 25 0,000 68 0,000 94 0,000 11 0,063 06 0,012 34 0,000 13 9,55 0,041 

Humenné 0,001 24 0,001 62 0,159 42 0,000 65 0,000 31 0,000 75 0,001 20 0,000 11 0,059 15 0,026 84 0,000 14 17,22 0,050 

Kežmarok 0,001 44 0,001 38 0,079 29 0,000 55 0,000 74 0,000 63 0,001 17 0,000 11 0,041 22 0,019 19 0,000 43 7,23 0,039 

Levoča 0,001 73 0,001 47 0,094 91 0,000 67 0,000 26 0,000 64 0,001 27 0,000 10 0,056 67 0,038 07 0,005 69 8,19 0,114 

Medzilaborce 0,001 27 0,001 15 0,120 82 0,000 52 0,000 25 0,000 61 0,000 82 0,000 10 0,084 29 0,019 52 0,000 11 13,89 0,051 

Poprad 0,000 97 0,000 95 0,035 61 0,000 79 0,000 28 0,000 63 0,001 13 0,000 16 0,050 51 0,038 96 0,000 16 13,81 0,056 

Prešov 0,001 01 0,001 84 0,186 55 0,000 97 0,000 40 0,000 67 0,001 26 0,000 15 0,048 05 0,038 86 0,000 20 11,55 0,049 

Sabinov 0,000 56 0,001 15 0,088 88 0,000 65 0,000 25 0,000 70 0,001 29 0,000 12 0,061 41 0,013 22 0,000 71 9,71 0,041 

Snina 0,000 66 0,001 22 0,123 35 0,000 92 0,000 27 0,000 56 0,001 44 0,000 10 0,057 41 0,021 32 0,000 16 10,29 0,042 

Stará Ľubovňa 0,000 55 0,001 42 0,038 78 0,000 57 0,000 41 0,000 60 0,001 01 0,000 10 0,072 19 0,011 24 0,000 14 7,98 0,040 

Stropkov 0,000 79 0,001 61 0,194 55 0,000 54 0,000 27 0,000 65 0,001 30 0,000 16 0,075 78 0,019 36 0,000 14 14,77 0,042 

Svidník 0,000 55 0,001 45 0,135 61 0,001 00 0,000 27 0,000 70 0,000 89 0,000 13 0,069 38 0,008 49 0,000 11 11,16 0,047 

Vranov nad Topľou 0,001 80 0,002 95 0,268 41 0,001 01 0,000 35 0,001 00 0,001 60 0,000 15 0,062 86 0,029 14 0,000 20 12,69 0,061 

Prešovský kraj 0,001 02 0,001 54 0,128 60 0,000 80 0,000 34 0,000 68 0,001 18 0,000 13 0,059 28 0,023 92 0,000 43 11,43 0,050 

Gelnica 0,001 56 0,004 32 0,163 95 0,005 09 0,000 71 0,000 56 0,001 04 0,000 15 0,029 81 0,048 13 0,005 46 18,97 0,060 

Košice I 0,001 90 0,003 50 0,193 28 0,004 45 0,000 62 0,000 58 0,001 19 0,000 23 0,053 97 0,190 63 0,001 52 11,07 0,044 

Košice II 0,001 36 0,002 65 0,618 12 0,001 84 0,005 11 0,000 65 0,000 94 0,000 32 0,060 08 0,027 76 0,001 13 18,06 0,048 

Košice III 0,000 95 0,002 87 0,460 03 0,001 05 0,000 81 0,000 75 0,000 78 0,000 21 0,093 96 0,463 16 0,000 38 11,14 0,051 

Košice IV 0,000 76 0,002 50 0,536 14 0,001 25 0,000 28 0,001 04 0,000 67 0,000 11 0,078 15 0,035 20 0,000 46 14,16 0,051 

Košice - okolie 0,001 34 0,002 39 0,394 10 0,007 42 0,000 94 0,000 85 0,001 12 0,000 15 0,053 74 0,037 35 0,003 95 13,35 0,045 

Michalovce 0,001 10 0,002 91 0,882 73 0,001 06 0,000 31 0,001 69 0,001 39 0,000 12 0,076 96 0,023 16 0,000 17 9,73 0,048 

Rožňava 0,000 84 0,001 62 0,056 82 0,007 62 0,000 41 0,000 62 0,001 68 0,000 12 0,048 68 0,029 39 0,005 67 24,83 0,044 

Sobrance 0,000 80 0,003 25 0,316 08 0,000 98 0,000 32 0,000 86 0,001 33 0,000 10 0,049 80 0,039 56 0,000 17 10,97 0,057 

Spišská Nová Ves 0,001 74 0,010 18 0,079 71 0,006 40 0,000 46 0,000 66 0,001 67 0,000 19 0,049 84 0,055 61 0,009 30 12,81 0,100 

Trebišov 0,001 12 0,002 49 0,546 63 0,001 52 0,000 28 0,001 95 0,001 11 0,000 11 0,077 49 0,023 74 0,000 19 11,16 0,052 

Košický kraj 0,001 19 0,003 28 0,381 79 0,004 57 0,000 58 0,001 07 0,001 31 0,000 14 0,057 82 0,037 22 0,003 27 14,73 0,053 

Slovenská republika 0,001 33 0,002 59 0,267 28 0,001 92 0,001 02 0,000 97 0,001 36 0,000 14 0,074 73 0,029 74 0,000 94 14,46 0,053 
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Tab. 5.1.3 
Environmentálne indikátory Slovenskej republiky pre pôdy – okresy, VÚC, Slovenská republika (Údaje okrem pHH2O a pHKCl pre makroprvky v %, pre mikroprvky v mg . kg-1, 222Rn v kBq . m-3). 

Názov okresu/VÚC Al As Ba Be Ca Cd Co Cr Cu F Fe Hg K Mg Mn 

Bratislava I 5,75 7,80 343,29 1,519 4,57 0,294 9,34 74,32 22,17 324,21 2,42 0,105 1,695 2,02 0,065 

Bratislava II 5,64 8,35 342,32 1,295 5,91 0,238 8,70 68,51 23,23 350,96 2,72 0,088 1,669 2,57 0,065 

Bratislava III 6,50 7,68 415,74 1,862 2,09 0,210 7,81 63,97 34,52 308,92 2,35 0,101 1,865 1,06 0,064 

Bratislava IV 5,81 6,15 386,12 1,446 1,78 0,277 8,29 71,76 18,76 296,62 2,29 0,089 1,845 0,86 0,069 

Bratislava V 5,16 7,08 308,19 1,210 6,61 0,309 8,34 64,05 19,84 337,89 2,52 0,078 1,560 2,73 0,063 

Malacky 4,60 5,36 413,92 0,839 1,06 0,246 5,63 63,71 14,74 220,60 1,83 0,087 1,423 0,51 0,077 

Pezinok 6,55 11,73 545,58 1,775 1,20 0,137 8,30 70,73 39,41 279,65 2,62 0,100 1,848 0,77 0,074 

Senec 5,79 8,56 390,85 1,461 4,40 0,189 9,17 67,98 22,99 383,58 2,83 0,058 1,766 1,84 0,067 

Bratislavský kraj 5,37 7,43 424,31 1,226 2,23 0,219 7,22 66,41 22,26 278,50 2,27 0,085 1,616 1,03 0,073 

Dunajská  Streda 5,27 6,87 337,72 0,938 7,87 0,248 8,04 60,84 24,75 433,72 2,67 0,044 1,584 2,56 0,060 

Galanta 5,60 7,72 369,38 1,347 4,28 0,340 11,27 70,88 26,25 395,18 2,69 0,066 1,663 1,81 0,066 

Hlohovec 5,58 7,59 389,67 1,426 2,23 0,133 9,41 94,01 20,96 307,71 2,62 0,059 1,704 1,01 0,076 

Piešťany 5,67 8,30 384,62 1,458 1,92 0,210 10,30 88,18 19,51 337,91 2,63 0,062 1,787 1,09 0,071 

Senica 4,42 5,79 355,05 1,048 1,41 0,224 6,63 74,64 18,51 253,28 1,95 0,075 1,465 0,61 0,066 

Skalica 4,96 6,58 386,81 1,199 0,83 0,150 7,71 75,00 24,66 252,14 2,26 0,070 1,615 0,51 0,074 

Trnava 5,47 7,74 411,62 1,506 1,58 0,188 10,29 82,99 20,00 264,75 2,48 0,065 1,773 0,84 0,070 

Trnavský kraj 5,25 7,13 370,58 1,223 3,61 0,228 8,98 74,50 22,37 335,23 2,48 0,061 1,640 1,40 0,067 

Bánovce nad Bebravou 5,44 10,72 371,00 1,334 1,61 0,469 11,34 77,61 16,55 306,95 2,36 0,079 1,617 1,10 0,078 

Ilava 5,20 8,96 303,16 1,333 1,77 0,513 12,48 73,95 25,08 437,85 2,40 0,117 1,581 1,05 0,087 

Myjava 5,49 10,03 339,04 1,634 1,33 0,378 12,30 102,72 25,80 354,56 2,53 0,083 1,713 0,86 0,075 

Nové Mesto nad Váhom 5,61 9,53 370,16 1,462 1,34 0,258 10,77 86,91 20,56 350,01 2,50 0,079 1,762 0,87 0,082 

Partizánske 5,88 18,71 414,99 1,445 1,40 0,342 12,12 73,35 15,54 315,79 2,56 0,118 1,704 0,82 0,074 

Považská  Bystrica 5,37 8,24 311,83 1,305 2,08 0,508 11,22 85,97 24,26 363,13 2,56 0,117 1,697 1,25 0,081 

Prievidza 6,23 26,69 376,26 1,521 1,63 0,306 10,65 66,52 20,32 452,46 2,75 0,132 1,589 1,02 0,081 

Púchov 5,00 7,59 313,19 1,349 1,18 0,468 13,02 85,66 26,16 299,99 2,34 0,109 1,578 0,75 0,106 

Trenčín 5,38 9,52 335,11 1,403 1,25 0,449 12,39 80,00 19,84 340,85 2,33 0,099 1,684 0,74 0,077 

Trenčiansky kraj 5,59 13,62 350,94 1,428 1,52 0,396 11,62 79,59 21,24 368,27 2,50 0,106 1,654 0,95 0,082 

Komárno 5,61 7,12 370,24 1,267 4,56 0,364 10,11 74,63 23,78 375,68 2,70 0,046 1,566 1,64 0,065 

Levice 6,16 11,63 438,16 1,379 1,23 1,167 10,91 73,31 27,87 310,87 2,85 0,124 1,648 0,66 0,071 

Nitra 5,61 7,73 406,22 1,241 1,83 0,519 15,78 84,95 18,21 322,66 2,58 0,059 1,735 0,83 0,071 

Nové Zámky 5,76 7,93 390,91 1,295 2,58 0,349 11,68 83,72 21,10 359,60 2,64 0,051 1,629 1,01 0,067 

Šaľa 5,81 7,74 408,06 1,395 3,18 0,260 10,05 96,30 27,78 383,48 2,73 0,069 1,662 1,43 0,070 

Topoľčany 5,87 8,16 459,58 1,314 0,93 0,239 9,56 82,98 16,20 308,02 2,50 0,061 1,844 0,67 0,070 

Zlaté Moravce 6,29 8,59 498,41 1,232 0,70 0,865 8,83 71,13 15,19 279,73 2,65 0,086 1,757 0,57 0,073 

Nitriansky kraj 5,87 8,73 417,27 1,305 2,21 0,602 11,26 79,37 22,25 335,30 2,69 0,074 1,670 0,97 0,096 

Bytča 5,45 7,03 363,06 1,302 0,91 0,389 11,77 105,94 25,55 292,99 2,54 0,114 1,610 0,79 0,096 

Čadca 5,04 7,55 352,69 1,031 0,39 0,510 14,69 117,92 19,64 236,34 2,25 0,117 1,498 0,50 0,087 

Dolný Kubín 5,93 9,07 317,75 1,277 2,07 0,526 17,11 159,28 22,52 472,98 2,70 0,116 1,548 1,19 0,079 

Kysucké Nové Mesto 5,00 7,45 316,73 1,091 0,49 0,320 10,48 111,41 23,75 287,60 2,24 0,100 1,475 0,57 0,069 

Liptovský Mikuláš 5,78 15,82 364,59 1,449 1,57 0,999 18,70 74,43 20,60 395,79 2,50 0,153 1,712 1,15 0,062 

Martin 5,31 14,11 309,28 1,209 2,78 0,692 25,43 80,05 21,18 506,07 2,62 0,150 1,395 1,64 0,076 

Námestovo 5,38 6,37 321,49 0,898 0,32 0,661 10,60 97,47 14,29 256,11 2,28 0,099 1,383 0,53 0,048 

Ružomberok 5,32 16,17 365,95 1,430 3,67 0,694 36,24 86,00 22,94 511,84 2,45 0,147 1,647 2,05 0,071 

Turčianske Teplice 5,88 20,03 347,03 1,262 2,34 0,502 9,76 66,58 20,16 394,73 2,65 0,185 1,385 1,39 0,069 

Tvrdošín 5,53 8,08 342,49 1,057 0,83 0,691 14,46 99,56 15,58 299,38 2,25 0,143 1,630 0,70 0,051 

Žilina 5,68 10,89 375,03 1,345 1,31 0,466 17,81 88,57 23,54 417,83 2,69 0,119 1,644 0,97 0,090 

Žilinský kraj 5,52 11,82 347,00 1,240 1,59 0,656 18,29 94,78 20,53 381,06 2,48 0,134 1,559 1,09 0,072 

Slovenská republika 5,90 12,45 392,78 1,39 1,46 0,60 11,77 87,55 26,15 330,98 2,71 0,24 1,70 0,87 0,08 
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Pokračovanie tab. 5.1.3 

Názov okresu/VÚC Mo Na Ni P Pb Sb Se V Zn pHH2O pHKCl karbonáty 222Rn 

Bratislava I 0,34 1,31 25,84 0,080 24,89 0,760 0,093 63,81 79,55 6,87 6,28 10,92 10,37 

Bratislava II 0,36 1,00 29,25 0,100 18,20 0,661 0,124 69,89 73,03 7,66 7,44 16,22 13,67 

Bratislava III 0,49 1,57 20,36 0,083 26,39 0,886 0,139 60,93 76,79 6,01 5,80 2,73 24,07 

Bratislava IV 0,48 1,41 23,37 0,086 23,60 0,805 0,119 57,48 66,00 6,60 5,94 1,79 21,43 

Bratislava V 0,31 1,01 27,72 0,092 17,11 0,529 0,076 63,09 67,72 7,78 7,36 17,62 14,02 

Malacky 0,45 0,97 17,74 0,082 24,28 0,871 0,151 42,85 49,04 5,61 5,01 0,52 13,58 

Pezinok 0,79 1,33 22,69 0,094 28,88 1,909 0,211 82,31 78,77 5,19 5,71 0,34 24,22 

Senec 0,50 0,95 30,12 0,107 17,87 0,722 0,164 74,34 65,44 7,54 7,57 10,64 18,10 

Bratislavský kraj 0,51 1,08 22,19 0,090 23,44 1,006 0,157 59,18 61,24 6,13 5,89 3,95 17,08 

Dunajská  Streda 0,27 0,83 31,53 0,102 13,82 0,368 0,140 63,14 61,11 8,02 7,46 22,38 15,04 

Galanta 0,36 0,87 36,41 0,099 20,87 0,645 0,215 73,30 73,88 7,88 7,26 10,03 26,54 

Hlohovec 0,45 0,91 30,32 0,081 18,49 0,637 0,131 70,35 60,29 7,20 7,50 5,45 19,25 

Piešťany 0,73 0,85 32,34 0,073 23,90 0,655 0,152 74,90 72,21 6,79 7,07 5,69 23,68 

Senica 0,48 0,74 25,15 0,073 21,36 0,576 0,159 54,02 52,32 6,16 5,54 1,64 11,39 

Skalica 0,48 0,79 27,31 0,071 18,64 0,483 0,195 66,01 59,00 6,26 5,64 0,35 11,67 

Trnava 0,55 0,88 27,07 0,079 23,80 0,555 0,155 71,43 67,13 6,36 6,86 2,36 19,14 

Trnavský kraj 0,44 0,83 30,07 0,086 19,58 0,532 0,163 66,49 63,50 7,08 6,82 8,94 17,73 

Bánovce nad Bebravou 0,55 0,74 25,95 0,063 26,73 0,630 0,094 67,65 67,49 6,35 5,56 1,93 32,00 

Ilava 0,61 0,72 39,95 0,071 32,47 0,795 0,198 68,51 84,63 6,59 5,82 5,54 30,24 

Myjava 0,50 0,80 40,54 0,062 27,77 0,582 0,208 84,25 77,13 6,39 5,54 2,56 15,94 

Nové Mesto nad Váhom 0,58 0,87 33,73 0,072 27,23 0,592 0,147 73,72 74,99 6,50 6,07 4,13 18,82 

Partizánske 0,56 0,85 23,93 0,068 24,54 0,994 0,091 73,16 60,21 6,89 6,07 1,59 35,68 

Považská  Bystrica 0,54 0,64 41,49 0,066 30,97 0,809 0,220 75,36 80,04 6,44 5,61 5,79 28,75 

Prievidza 0,77 0,85 24,73 0,074 40,48 1,259 0,111 83,69 92,73 6,17 5,49 2,05 29,72 

Púchov 0,64 0,68 42,61 0,063 29,28 0,704 0,234 68,85 80,82 6,16 5,32 3,03 26,88 

Trenčín 0,56 0,84 34,12 0,065 27,60 0,613 0,123 66,13 72,80 6,38 5,61 2,55 21,82 

Trenčiansky kraj 0,61 0,79 32,95 0,068 30,89 0,815 0,150 74,16 78,62 6,39 5,66 3,13 26,46 

Komárno 0,37 0,90 30,44 0,100 16,63 0,616 0,143 68,91 61,77 7,74 7,02 9,00 15,49 

Levice 0,48 0,92 23,28 0,073 32,03 1,317 0,112 81,92 87,72 6,73 5,82 1,38 24,04 

Nitra 0,55 0,88 27,12 0,079 17,18 0,624 0,093 69,87 56,89 7,15 6,46 2,18 21,71 

Nové Zámky 0,50 0,89 27,10 0,091 16,48 0,733 0,121 72,32 60,86 7,51 6,69 3,32 19,70 

Šaľa 0,32 0,85 38,65 0,094 21,74 0,955 0,234 75,92 74,61 7,80 7,05 5,84 25,81 

Topoľčany 0,51 0,96 25,50 0,070 19,76 0,672 0,075 69,65 55,65 6,63 5,79 1,08 24,09 

Zlaté Moravce 0,58 1,02 19,68 0,070 24,84 0,868 0,098 76,25 54,97 5,71 4,76 0,17 28,53 

Nitriansky kraj 0,48 0,91 26,63 0,083 21,70 0,859 0,119 74,02 66,84 7,10 6,28 3,34 21,79 

Bytča 0,56 0,70 42,19 0,066 30,07 0,682 0,252 76,32 80,61 5,75 4,82 0,85 25,27 

Čadca 0,64 0,70 34,33 0,061 36,90 0,854 0,154 70,20 75,19 4,87 3,95 0,12 17,87 

Dolný Kubín 1,60 0,81 39,51 0,066 32,05 1,142 0,150 88,57 79,73 6,02 5,27 2,95 20,92 

Kysucké Nové Mesto 0,62 0,78 34,44 0,062 30,76 0,863 0,179 67,64 75,89 5,42 4,48 0,29 25,82 

Liptovský Mikuláš 1,17 0,84 23,77 0,104 38,17 2,856 0,197 78,24 79,95 5,75 5,02 1,57 23,34 

Martin 0,99 0,66 36,98 0,097 48,54 2,203 0,154 75,24 90,14 6,25 5,65 5,00 16,63 

Námestovo 0,42 0,97 19,63 0,054 33,18 0,671 0,117 70,82 61,52 4,79 3,97 0,17 18,44 

Ružomberok 1,99 0,61 38,46 0,094 44,49 3,681 0,167 76,30 88,66 6,31 5,63 4,58 19,40 

Turčianske Teplice 0,78 0,66 24,25 0,091 45,72 2,575 0,107 82,22 78,96 6,10 5,44 4,64 23,06 

Tvrdošín 1,04 0,86 21,78 0,068 29,41 0,974 0,188 76,14 64,32 5,44 4,65 1,20 31,32 

Žilina 0,82 0,76 37,59 0,085 39,65 1,262 0,176 77,54 80,83 6,07 5,24 2,13 22,71 

Žilinský kraj 1,01 0,77 31,09 0,081 38,27 1,812 0,167 76,47 78,33 5,71 4,94 2,18 21,57 

Slovenská republika 0,69 0,85 29,29 0,08 29,62 3,69 0,16 79,07 75,79 6,26 5,52 2,45 21,70 

  

25



Pokračovanie tab. 5.1.3 

Názov okresu/VÚC Al As Ba Be Ca Cd Co Cr Cu F Fe Hg K Mg Mn 

Banská Bystrica 5,98 34,00 372,07 1,534 2,37 0,595 15,74 66,94 86,24 462,19 2,78 1,070 1,781 1,50 0,086 

Banská  Štiavnica 7,29 10,90 494,25 1,272 1,15 4,998 11,05 42,48 32,26 293,22 3,65 0,120 1,774 0,77 0,096 

Brezno 7,15 28,73 461,79 1,784 1,07 0,696 18,12 62,90 16,73 345,37 3,09 0,158 1,979 0,90 0,067 

Detva 6,91 6,28 529,42 1,231 1,00 0,533 13,19 52,00 14,82 316,15 3,59 0,107 1,544 0,67 0,085 

Krupina 6,58 6,98 450,79 1,517 0,98 0,449 14,06 61,13 18,46 213,29 3,51 0,063 1,457 0,59 0,097 

Lučenec 6,29 6,60 454,02 1,584 0,89 0,221 11,33 71,45 17,44 260,37 3,20 0,077 1,500 0,66 0,086 

Poltár 7,21 11,97 574,24 1,780 0,77 0,298 11,06 74,06 18,73 323,04 2,99 0,097 1,874 0,74 0,084 

Revúca 7,17 11,66 463,86 1,674 1,11 0,435 12,66 77,11 21,82 381,03 3,23 0,219 1,788 0,84 0,096 

Rimavská Sobota 6,51 10,77 430,74 1,746 1,27 0,238 10,55 76,38 18,85 316,76 2,84 0,093 1,667 0,79 0,070 

Veľký Krtíš 6,71 6,90 405,68 1,586 1,04 0,125 11,76 70,75 16,62 284,75 3,52 0,062 1,484 0,64 0,090 

Zvolen 7,03 7,34 444,06 1,372 0,99 0,412 11,69 58,81 25,90 254,47 3,80 0,133 1,485 0,62 0,093 

Žarnovica 6,79 13,82 437,59 1,180 1,17 3,408 9,94 47,63 30,62 262,14 3,10 0,198 1,751 0,77 0,093 

Žiar nad Hronom 6,63 22,14 443,39 1,248 1,01 3,566 13,29 50,86 24,70 276,50 3,10 0,415 1,615 0,71 0,091 

Banskobystrický kraj 6,74 14,62 449,39 1,565 1,17 0,849 12,94 65,52 25,85 313,69 3,20 0,216 1,678 0,81 0,084 

Bardejov 5,21 5,73 351,28 1,072 0,51 0,614 11,53 121,42 15,41 243,44 2,09 0,103 1,666 0,52 0,062 

Humenné 5,45 5,99 348,34 1,166 0,93 0,303 10,28 97,96 19,00 275,24 2,52 0,092 1,674 0,67 0,073 

Kežmarok 6,71 12,73 426,94 1,667 0,53 1,943 14,75 113,45 21,66 414,58 3,03 0,236 1,964 0,70 0,086 

Levoča 6,45 14,06 430,25 1,747 0,88 0,625 10,27 111,62 25,40 383,54 2,90 0,439 2,031 0,71 0,090 

Medzilaborce 5,45 7,28 352,20 1,270 0,56 0,882 14,71 95,39 22,83 324,33 2,71 0,112 1,723 0,57 0,091 

Poprad 6,18 9,79 438,92 1,321 1,54 1,021 27,40 58,13 17,76 397,81 2,35 0,232 1,639 0,86 0,061 

Prešov 5,95 10,58 394,12 1,400 1,13 0,315 9,19 102,24 21,71 310,09 2,66 0,202 1,833 0,75 0,084 

Sabinov 6,12 11,63 395,39 1,720 0,53 0,799 10,31 137,57 24,65 343,57 2,83 0,156 1,903 0,72 0,098 

Snina 6,04 6,95 390,78 1,353 0,37 0,368 14,16 94,29 22,90 296,65 2,77 0,111 1,764 0,58 0,076 

Stará Ľubovňa 6,10 9,68 386,52 1,301 0,61 4,532 9,89 149,52 19,35 348,08 2,67 0,157 1,789 0,79 0,069 

Stropkov 4,82 5,54 335,95 0,959 0,45 0,337 9,42 106,97 16,70 255,53 2,20 0,105 1,677 0,49 0,081 

Svidník 4,95 6,47 338,78 1,127 0,67 0,310 10,13 117,24 17,30 252,38 2,25 0,084 1,691 0,54 0,076 

Vranov nad Topľou 5,45 5,62 363,83 1,215 1,02 0,295 10,65 112,24 17,69 266,67 2,39 0,142 1,672 0,60 0,073 

Prešovský kraj 5,80 8,55 384,68 1,323 0,80 0,947 13,37 105,90 19,80 318,17 2,55 0,164 1,758 0,67 0,076 

Gelnica 7,80 72,26 448,64 1,770 0,48 0,870 17,59 21,89 230,24 361,93 3,47 3,018 2,056 0,61 0,101 

Košice I 6,66 11,26 399,44 1,552 2,48 0,265 9,71 77,00 26,03 341,77 3,08 0,324 1,894 0,96 0,070 

Košice II 6,40 10,68 406,44 1,680 0,66 0,229 9,19 77,66 21,25 340,06 2,96 0,132 1,927 0,57 0,068 

Košice III 5,64 7,82 376,29 1,303 0,60 0,210 7,30 80,96 24,40 353,97 2,40 0,235 1,712 0,59 0,067 

Košice IV 6,13 10,45 394,92 1,528 1,03 0,269 10,01 81,47 48,19 363,07 2,81 0,188 1,845 0,66 0,074 

Košice - okolie 6,41 65,59 400,97 1,619 0,97 0,479 12,75 109,37 34,78 354,64 2,99 0,486 1,859 0,66 0,086 

Michalovce 6,05 6,14 379,49 1,409 0,66 0,280 10,88 101,44 22,00 292,37 2,84 0,070 1,742 0,64 0,068 

Rožňava 7,33 32,59 467,61 1,695 1,12 0,439 10,21 47,47 45,78 443,40 3,36 0,966 1,997 0,77 0,102 

Sobrance 5,79 4,89 371,17 1,049 0,53 0,298 12,87 87,57 17,28 230,98 2,47 0,082 1,538 0,49 0,060 

Spišská Nová Ves 6,93 53,18 413,77 1,627 1,10 1,142 11,89 51,19 176,69 374,39 3,35 3,772 1,895 0,89 0,106 

Trebišov 6,21 6,13 394,41 1,522 0,71 0,275 10,82 103,71 23,14 296,04 2,91 0,059 1,791 0,66 0,071 

Košický kraj 6,60 34,09 411,04 1,552 0,86 0,478 11,96 81,05 60,56 343,55 3,05 0,901 1,850 0,68 0,084 

Slovenská republika 5,90 12,45 392,78 1,39 1,46 0,60 11,77 87,55 26,15 330,98 2,71 0,24 1,70 0,87 0,08 
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Pokračovanie tab. 5.1.3 

Názov okresu/VÚC Mo Na Ni P Pb Sb Se V Zn pHH2O pHKCl karbonáty 222Rn 

Banská Bystrica 0,72 0,64 27,38 0,098 70,11 13,714 0,165 83,24 97,97 6,21 5,48 5,59 20,85 

Banská  Štiavnica 0,82 0,92 9,56 0,094 122,25 2,174 0,143 109,02 154,08 5,51 4,56 0,46 16,89 

Brezno 0,64 1,12 18,02 0,100 42,62 10,102 0,105 80,73 83,57 5,08 4,31 0,69 22,55 

Detva 0,55 1,07 12,28 0,109 32,28 1,886 0,177 107,96 79,34 5,29 4,42 0,16 17,96 

Krupina 0,45 0,91 17,44 0,065 51,63 1,025 0,067 113,07 105,86 6,06 5,21 1,68 18,08 

Lučenec 0,42 0,91 20,51 0,078 21,09 1,061 0,139 102,17 65,63 5,85 5,15 0,34 21,09 

Poltár 0,63 1,22 23,46 0,079 23,94 2,096 0,149 88,00 69,77 5,35 4,61 0,09 32,75 

Revúca 0,53 0,94 27,52 0,078 28,84 2,014 0,196 86,93 76,26 6,11 5,12 0,47 28,25 

Rimavská Sobota 0,56 0,98 23,59 0,069 21,05 1,286 0,173 88,30 64,45 5,93 5,04 1,06 28,60 

Veľký Krtíš 0,47 0,88 21,26 0,062 24,22 0,743 0,082 107,64 84,24 6,31 5,45 2,31 15,59 

Zvolen 0,52 0,83 14,05 0,081 33,78 2,514 0,141 112,88 81,30 5,93 5,03 1,23 16,87 

Žarnovica 0,74 0,95 13,81 0,081 59,50 2,813 0,127 89,45 100,54 5,63 4,72 0,30 21,08 

Žiar nad Hronom 0,83 0,88 12,63 0,085 52,34 3,804 0,118 90,47 77,16 5,77 4,92 0,25 17,78 

Banskobystrický kraj 0,59 0,94 19,83 0,082 39,19 3,903 0,138 94,93 82,65 5,79 4,96 1,27 22,09 

Bardejov 0,60 1,03 28,49 0,057 20,73 0,638 0,110 64,60 56,69 5,61 4,69 0,21 19,91 

Humenné 0,78 0,70 30,89 0,054 24,77 0,560 0,204 74,15 62,39 5,83 4,87 0,90 16,30 

Kežmarok 1,14 0,96 36,88 0,077 31,62 1,170 0,234 97,62 95,66 5,02 4,90 1,01 23,61 

Levoča 0,80 0,94 35,93 0,093 26,81 2,105 0,156 86,25 98,09 5,53 5,38 2,15 24,30 

Medzilaborce 1,55 0,65 35,97 0,059 24,35 0,667 0,283 79,52 70,96 5,42 4,42 0,18 13,31 

Poprad 0,84 1,06 19,66 0,086 36,23 1,500 0,262 68,45 78,46 5,14 4,42 2,19 21,10 

Prešov 0,71 0,90 29,60 0,069 23,84 2,462 0,149 79,19 72,18 5,81 5,23 1,67 20,18 

Sabinov 1,05 1,02 44,17 0,075 26,25 1,201 0,257 93,08 87,65 5,48 5,55 1,59 22,60 

Snina 0,81 0,70 33,16 0,053 27,68 0,567 0,236 83,51 72,41 5,37 4,45 0,04 14,78 

Stará Ľubovňa 1,28 1,03 49,82 0,073 25,68 0,995 0,176 82,79 82,60 5,86 4,82 1,24 20,77 

Stropkov 0,67 0,69 29,60 0,058 21,54 0,563 0,160 66,33 57,20 5,66 4,68 0,04 15,64 

Svidník 0,72 0,73 32,25 0,058 19,09 0,652 0,136 66,74 57,90 5,91 4,98 0,31 17,67 

Vranov nad Topľou 0,66 0,88 29,73 0,055 21,07 0,532 0,217 71,58 53,78 6,24 5,12 1,18 17,41 

Prešovský kraj 0,86 0,89 32,26 0,067 25,98 1,075 0,199 77,34 72,18 5,59 4,85 1,03 19,20 

Gelnica 0,88 0,78 21,34 0,093 90,73 53,452 0,146 81,75 101,08 4,56 3,69 0,42 32,51 

Košice I 1,16 1,01 23,88 0,076 30,65 2,271 0,197 89,20 65,25 5,75 4,98 1,56 19,04 

Košice II 0,93 0,81 24,90 0,069 24,37 5,010 0,194 81,43 57,57 6,44 5,62 0,26 19,41 

Košice III 1,09 0,90 21,48 0,060 37,71 1,639 0,195 68,95 55,93 6,25 5,39 0,83 13,71 

Košice IV 1,16 0,84 28,77 0,073 27,42 2,152 0,234 75,67 96,34 6,66 5,92 0,54 20,10 

Košice - okolie 0,70 0,77 38,99 0,074 99,28 53,830 0,146 81,37 121,20 6,21 5,37 0,74 26,68 

Michalovce 0,77 0,79 34,97 0,070 22,68 0,468 0,273 80,61 67,54 6,40 5,36 0,34 20,33 

Rožňava 0,66 0,75 26,23 0,090 45,07 19,328 0,142 86,59 74,59 5,67 4,81 1,29 30,55 

Sobrance 0,55 0,78 20,65 0,060 25,75 0,433 0,228 68,43 61,62 5,83 4,87 0,11 20,28 

Spišská Nová Ves 0,81 0,80 30,84 0,092 53,92 25,962 0,141 83,69 102,97 5,70 4,89 1,56 30,45 

Trebišov 0,80 0,84 32,78 0,078 19,74 0,444 0,225 84,06 64,65 6,67 5,60 0,16 18,06 

Košický kraj 0,75 0,79 30,99 0,079 52,53 22,740 0,185 81,81 86,07 6,00 5,09 0,68 25,07 

Slovenská republika 0,69 0,85 29,29 0,08 29,62 3,69 0,16 79,07 75,79 6,26 5,52 2,45 21,70 
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Obr. 5.1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1.2  
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Obr. 5.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1.4 
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Obr. 5.1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1.6 
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Obr. 5.1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1.8 
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5.2 Indikátory zdravotného stavu – výpočty a mapové zobrazenie 

Pre ohodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva aj pre potreby medicínsko-geochemických výskumov sa používajú tzv. zdravotné indikátory, t. j. ukazovatele 

demografického vývoja a zdravotného stavu obyvateľstva. Zdravotný indikátor je ukazovateľ, ktorý umožňuje prostredníctvom priameho merania alebo 

pozorovania vyjadriť zdravotný stav osôb v spoločnosti (Last, 2001). Napríklad dojčenská úmrtnosť, priemerný vek, miera incidencie rôznych ochorení 

(kardiovaskulárnych, onkologických a iných). Zdravotný indikátor vždy popisuje ucelenú časť obyvateľstva, určitú populáciu, napríklad jednu obec alebo okres 

za určité časové obdobie. Je vždy zovšeobecnením a nikdy sa nezaoberá konkrétnym jedincom. Obvykle je zostrojený ako určitá miera alebo pomer, aby sa 

dali porovnávať rôzne veľké populácie z rôznych oblastí navzájom. Ich prostredníctvom sa hľadajú rôzne vplyvy na zdravie populácie a ich prípadné šírenie. 

Neexistuje jeden komplexný indikátor, ktorý by v sebe zachytil všetky aspekty zdravotného stavu obyvateľstva. Preto sa na hodnotenie zdravotného stavu 

obyvateľstva používa relatívne široký súbor viacerých indikátorov. S ohľadom na citlivosť, no najmä na rôznorodosť údajov sa za minimálne potrebné časové 

obdobie, v ktorom sa vyhodnocujú a sledujú zdravotné indikátory považuje päť rokov. Odporúča sa však desať ročné obdobie. 

V zmysle Všeobecnej deklarácie WHO je zdravotný stav obyvateľstva podmienený najmä životným štýlom (spôsob života a práce), ktorému sa pripisuje 

podiel približne 50 %. Ďalším trom hlavným faktorom – životnému prostrediu, úrovni medicínskej starostlivosti a genetickým faktorom – sa prisudzuje približne 

rovnaký podiel, 10  20 %. Podiel životného prostredia (spolu s pracovným prostredím) v prípade výrazne kontaminovaných oblastí môže výrazne narastať. 

Príkladom výrazného negatívneho vplyvu geologického prostredia na ľudské zdravie sú aj v súčasnosti milióny ľudí vystavených expozícii As z geologického 

prostredia v južnej Číne, Bangladéši, Bengálsku a inde, postihnutých chronickými aj karcinogénnymi ochoreniami (Smith, 2000, Selinus et al., 2005.) 

Na území Slovenska sa nevyskytujú oblasti, kde by ľudia v dôsledku kontaminovaného geologického prostredia bezprostredne zomierali. Sú však oblasti, 

kde je signifikantne zvýšený výskyt najrôznejších ochorení, resp. štatisticky významná kratšia dĺžka života. O viacerých týchto oblastiach sa môžeme 

odôvodnene domnievať, že túto nepriaznivú situáciu spôsobujú nepriaznivé environmentálne faktory podmienené regionálne významnou kontamináciou 

geologickej zložky životného prostredia.  

Hodnotenie zdravotného stavu si vyžaduje formulovať, aké charakteristiky zdravia sa budú sledovať a hodnotiť. Spektrum ukazovateľov pritom musí odrážať 

predpokladaný mechanizmus účinku skúmaného agens. V epidemiologických metódach sa na jednej strane hodnotí expozícia, jej kvalita a kvantita. Kvalitou 

sa rozumie charakter škodliviny, t. j. chemická, biologická, či fyzikálna – rádioaktívna. Kvantitou sa zas rozumie dĺžka pôsobenia a intenzita – napríklad 

koncentrácia alebo u rádioaktívnych látok odovzdaná energia. 

Pre medicínsko-geochemické výskumy treba vybrať takú zostavu zdravotných ukazovateľov, ktoré čo najviac odrážajú environmentálne vplyvy a ktoré 

prispejú k hodnoteniu vplyvu geologického prostredia na zdravotný stav obyvateľstva. 

Indikátory zdravotného stavu musia spĺňať požiadavky relevantné pre politické rozhodnutia ako v špecifickej zdravotnej oblasti, tak všeobecne v oblasti 

ochrany života a prostredia. Zvolené ukazovatele musia byť spájateľné do relačných celkov v informačných systémoch, s ekonomickými modelmi 

a predpoveďami. Zdravotné a demografické ukazovatele sú vo svojej podstate dvomi stranami jednej mince. Vo svojom rozsahu a dynamike zdravie 

ovplyvňuje a odráža sa v demografii a naopak demografická skladba obyvateľstva určuje možné zdravotné javy v tejto populácii. 

Zdravie a choroba majú širokú škálu charakteristík a javov, ktoré je možné použiť v úlohe indikátorov. Zdravie je ovplyvnené priamo, či sprostredkovane 

rizikovými faktormi a dobou expozície. Okrem rizikových faktorov, doby expozície a intenzity pôsobenia, či dávky je na druhej strane dôležitá schopnosť 

organizmu kompenzovať škody, ktoré by viedli k zjavnému (klinickému) poškodeniu, chorobe až smrti. Úmrtnosť je ukazovateľ komplexného vývoja organizmu 

a jeho interakcie vo vnútornom i vonkajšom prostredí.  

Praktické hľadisko pre výber zdravotných ukazovateľov je ich kvalita a stálosť v čase. Pre pravidelné alebo sústavné hodnotenie zdravotného stavu a vývoja 

demografickej štruktúry sú potrebné údaje porovnateľné v dlhšom časovom úseku. Všetkým týmto požiadavkám vyhovujú údaje, ktoré sú sústavne zbierané 

a ich zber je pomerne nenáročný a ich definície sa často nemenia. Takými údajmi sú údaje štátnej štatistiky a údaje zdravotných informačných systémov 

a registrov.  

Hodnotenie vzťahu medzi ukazovateľmi zdravia, demografickými ukazovateľmi a faktormi životného prostredia sa často realizuje korelačnými spôsobom. 

Základnou jednotkou sú v týchto prístupoch územné jednotky, ktoré môžu byť rôzne veľké ako geograficky, tak v počte obyvateľov. Pôsobia tu však 

protichodné tendencie. Čím rozsiahlejšia je jednotka hodnoteného územia, napríklad kraj, tým sú „stabilnejšie“ hodnoty premenných. Nepriaznivým dôsledkom 

je, že spriemerujú aj veľké odlišnosti. Naopak, keď sú územnými jednotkami malé geografické jednotky, napríklad sčítacie obvody, vidíme veľkú variabilitu 

hodnôt, ale ide o odhady veľmi „nestabilné“. Určitou pomocou je hodnotenie dlhšieho časového úseku. Ale aj v tomto prípade musíme čeliť analogickým 

problémom, lebo dlhšie časové úseky spriemerujú prípadnú väčšiu variabilitu javu v čase. Je vždy potrebné nájsť prijateľný kompromis medzi uvedenými 

vlastnosťami (Elliot et al, 1992). 

Uvedieme príklad: ak v obci Motyčky, ktorá mala v roku 2003 presne 100 trvalých obyvateľov, zomrie za rok jeden človek na leukémiu s kódovým označením 

C91, dostaneme ako relatívny prepočet na 100 000 obyvateľov indikátor s hodnotou 1 000. Ak to isté nastane v Nitre (v roku 2003 mala 86 138 obyvateľov), 

dostaneme indikátor s hodnotou 1,16. Pritom hovoríme stále o jedinom nešťastníkovi, ktorý zomrel na leukémiu. V takom prípade si pomáhame časom, kedy 

počítame tzv. očakávané roky, za ktoré sledovaný jav v danej obci nastane a čo považujeme za normálne. Zistíme, že v Nitre môže také úmrtie nastať raz za 

138 dní (2,64 úmrtia za rok), aby bola celkom v takej situácii, ako je úmrtnosť na túto leukémiu na Slovensku. Avšak v obci Motyčky raz za 326 rokov. Už sme 

v oblasti science fiction, pretože 326 rokov sa nedá do sledovať, prinajmenšom preto, že medzinárodný katalóg chorôb sám o sebe obvykle neprežije dlhšiu 

dobu ako 20 rokov. Potom sa mení a nie vždy zostáva kontinuita zachovaná. Je pre nás a pre kohokoľvek iného problémom sledovať čokoľvek zdravotne 

detailné v dlhšom období ako je 20 rokov. Ak sa vrátime do Motyčiek, ešte stále môže nastať teoretický prípad, že sme sa trafili na zlom predpísaných 326 

rokov a že jedným úmrtím napríklad v roku 2002 končí predchádzajúca tristodvadsaťšesť ročné obdobie a ďalším úmrtím v roku 2003 začína nové. 

Zdravotný indikátor predstavuje určité štandardizované zjednodušenie zdravotného stavu obyvateľstva. 

Vybranú oblasť obvykle popisuje iba z jediného hľadiska. Týka sa však naraz celej populácie. Jeho hlavný význam je v miestnej aj časovej porovnateľnosti. 

Jeho absolútna hodnota, ak je jediná, ktorú máme k dispozícii, nám nepovie nič. O tom, či stav v oblasti je dobrý alebo zlý vieme povedať až keď máme viac 

oblastí, prípadne aj vo viacerých časových obdobiach a vzájomne ich porovnávame, prípadne porovnávame so štandardom, alebo 

s  publikovanými hodnotami pre väčšie celky. 

Neexistuje jediný správny indikátor, ktorý zachytí v jednom čísle všetky aspekty zdravotného stavu populácie. Vždy pracujeme s väčším setom indikátorov, 

ktoré popisujú populáciu zo svojho úzkeho uhla. Spojením vhodne vybraného setu indikátorov dostaneme viac-menej ucelený pohľad na jedno územie. 

 

Vždy je potrebné mať spoľahlivé indikátory. Základné kritériá pre tvorbu zdravotných indikátorov podľa WHO (Briggs et al., 1996) sú nasledovné: 

 majú byť stabilné a porovnateľné v čase a priestore, 

 majú byť robustné a nezmenia sa v dôsledku malých zmien v metodológii alebo v škále využitej pre ich konštrukciu, 

32



 majú byť vedecky vierohodné, takže nemôžu byť spochybnené v dôsledku ich nespoľahlivosti alebo validity, 

 majú byť ľahko pochopiteľné a aplikovateľné potenciálnymi užívateľmi, 

 majú byť založené na dátach známej a akceptovanej kvality, 

 majú byť založené na dátach, ktoré sú dostupné a sú v prijateľných nákladových položkách, 

 majú byť včas dostupné po období zberu dát, ktorého sa týkajú (takže rozhodnutia nie sú omeškané), 

 majú byť zámerne vybrané tak, aby pomohli identifikovať prioritné položky alebo potrebnú nápravnú akciu, 

 majú byť akceptovateľné užívateľmi . 

 

Minimálne stačí dodržiavať nasledovné zásady pre výber indikátorov: 

 majú byť stabilné a porovnateľné v čase a priestore, 

 majú byť založené na dátach známej a akceptovanej kvality, 

 majú byť k dispozícii včas, 

 majú byť cenovo prístupné. 

 

Výpočet zdravotných indikátorov sa realizuje pre určitý regionálny celok. Pre územie Slovenskej republiky je možné zdravotné indikátory počítať pre: územie 

celej Slovenskej republiky, 8 VÚC, 79 okresov, približne 2 900 obcí. 

 

Pre potreby medicínsko-geochemických výskumov sa vyberajú a počítajú tie zdravotné indikátory, u ktorých predpokladá súvis s geologickým 

(geochemickým) prostredím najmä s obcami rôznych toxických, resp. karcinogénnych prvkov/zložiek.  

Pre medicínsko-geochemický výskum je najvhodnejšie vybrať nasledovné skupiny zdravotných indikátorov: 

 veková proporcionalita a miera rastu obyvateľstva, 

 reprodukčné zdravie, 

 úmrtnosť, 

 predčasná úmrtnosť, 

 relatívna úmrtnosť na vybrané príčiny s dôrazom na zhubné nádory a kardiovaskulárne príčiny, 

 vekovo štandardizovaná úmrtnosť na vybrané príčiny s dôrazom na zhubné nádory a kardiovaskulárne príčiny. 

 

Pri zostavovaní najdôležitejších zdravotných indikátorov vychádzame z Medzinárodnej klasifikácie chorôb – MKCH-10 (www.nczisk.sk). Medzinárodná 

klasifikácia chorôb ako štandardný nástroj slúži pre klinické použitie, porovnateľnosť dát v epidemiológii, v štatistike, používa sa pre zdravotnícky manažment 

a rozhodovanie o alokácii zdrojov. Aktualizácia MKCH-10 pre rok 2016 bola spracovaná v kontexte potrieb DRG systému a zároveň s ohľadom na potreby 

pre široké použitie v ostatných oblastiach. Medzinárodná klasifikácia chorôb, tabelárny zoznam MKCH-10- SK-2016 ako systematicky triedený a hierarchicky 

usporiadaný zoznam chorôb (položiek) s ustanovenými a dohodnutými vzťahmi medzi položkami bola pre lepšiu orientáciu užívateľov spracovaná v 

elektronickej verzii. 

Rôzne diagnózy a choroby sú rozdelené do nasledovných 22 veľkých skupín (tab. 5.2.1). 

 
Tab. 5.2.1 

Zoznam chorôb. 

Diagnóza/choroba Skupina diagnóz/chorôb 

I. Infekčné a parazitové choroby (A00–B99) 

II. Nádory (C00–D48) 

III. Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov (D50–D90) 

IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby (E00–E90) 

V. Duševné poruchy a poruchy správania (F00–F99) 

VI. Choroby nervovej sústavy (G00–G99) 

VII. Choroby oka a očných adnexov (H00–H59) 

VIII. Choroby ucha a hlávkového výbežku (H60–H95) 

IX. Choroby obehovej sústavy (I00–I99) 

X. Choroby dýchacej sústavy (J00–J99) 

XI. Choroby tráviacej sústavy (K00–K93) 

XII. Choroby kože a podkožného tkaniva (L00–L99) 

XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva (M00–M99) 

XIV. Choroby močovo pohlavnej sústavy (N00–N99) 

XV. Gravidita, pôrod a šestonedelie (O00–O99) 

XVI. Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období (P00–P96) 

XVII. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie (Q00–Q99) 

XVIII. Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde (R00–R99) 

XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S00–T98) 

XX. Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti (V01–Y98) 

XXI. Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami (Z00–Z99) 

XXII. Kódy na osobitné účely (U00–U99) 

 

Každá skupina v sebe zahŕňa viacero individuálnych diagnóz. Celkovo je hodnotených a evidovaných 2 037 diagnóz. Jednotlivé diagnózy je preto potrebné 

spájať do logických a príbuzných skupín. Napríklad choroby obehovej sústavy je možné rozdeliť na choroby srdca, mozgu, ciev a podobne. Obdobne 

onkologické ochorenia je možné spájať do skupín onkologických ochorení tráviaceho traktu, dýchacej sústavy a podobne.  

V tabuľke 5.2.2 (Rapant et al., 2010) je podaný prehľad 100 zdravotných indikátorov najčastejšie počítaných a vyjadrovaných pre medicínsko-geochemické 

výskumy. 
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Tab. 5.2.2 
Zoznam vybratých 100 zdravotných indikátorov. 

Číslo Popis indikátora Indikátor Dôvod zaradenia – vplyv  prostredia 

Demografické indikátory, popisujúce vekové zloženie obcí 

1 Očakávané roky života pri narodení DOZ 

Veková štruktúra má najvyšší vplyv na výšku všetkých 
zdravotných aj mortalitných indikátorov, odlišný životný 
spôsob mužov a žien vplýva na dĺžku života viac ako 
prostredie 

2 Očakávané roky života pri narodení – muži DOZM 

3 Očakávané roky života pri narodení – ženy DOZZ 

4 Očakávané roky života vo veku 40 rokov DOZ40 

5 Očakávané roky života vo veku 60 rokov DOZ60 

6 Priemerný vek PRVEK 

7 Miera rastu populácie GROW 

8 Percento detí do 14 rokov V014 

9 Percento populácie v produktívnom veku V15–V59 

10 Percento starších 60 a viac rokov V60a 

11 Percento starších 85 a viac rokov V85a 

Reprodukčné zdravie 

12 Pôrodnosť  BIR 

Sociálne, genetické aj environmentálne vplyvy 

13 Nízka pôrodná hmotnosť (LBW) POD 

14 Budúca fertilita FERRA 

15 Generálna miera fertility GFR 

16 Podiel matiek do 17 rokov M17 

17 Miera potratovosti žien MPOTZ 

18 Potratovosť  MPOT 

19 Podiel spontánnych potratov MSPOT 

20 Mŕtvorodenosť FD 

21 Medián veku prvorodičiek PRVMED  

Úmrtnosť – hrubá úmrtnosť 

22 Hrubá úmrtnosť mužov HUM 

Základný popis úmrtnosti v oblasti, možné environmentálne 
vplyvy 

23 Hrubá úmrtnosť žien HUZ 

24 Hrubá úmrtnosť obyvateľstva HUS 

25 Hrubá úmrtnosť bez násilných príčin HUSBU 

26 Dojčenská úmrtnosť  IMR 

27 Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť obyvateľstva SMRV 

28 Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť mužov SMRM 

29 Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť žien SMRZ 

Úmrtnosť – predčasná úmrtnosť 

30 Percento predčasných úmrtí mužov PUM 

Úmrtnosť vo veku 1 – 64 rokov, deklarovaná cestou WHO 
pre sledované roky a oblasť ako predčasná – odvrátiteľná, 
možné environmentálne vplyvy 

31 Percento predčasných úmrtí žien PUZ 

32 Percento predčasných úmrtí obyvateľstva bez rozlíšenia príčiny PUS 

33 Percento predčasných úmrtí obyvateľstva na prirodzené príčiny (bez úrazov) PUSBU 

34 PYLL na 1 úmrtie muža PYLL1M 

35 PYLL na 1 úmrtie ženy PYLL1Z 

36 PYLL na 1 úmrtie bez rozlíšenia pohlavia PYLL1S 

37 PYLL na 100.000 obyvateľov  PYLL100 

Relatívna úmrtnosť na vybranú príčinu – počet úmrtí na 100 000 obyvateľov (bez sledovania vplyvu veku obyvateľstva) 

38 Relatívna úmrtnosť na A00–B99 (infekcie a parazity) ReAB Najviac sociálna úroveň 

39 Relatívna úmrtnosť na C00–C97 (zhubné nádory) ReC 

Možné enviro-príčiny 

40 Relatívna úmrtnosť na C15–C26 (zhubné nádory tráviaceho systému) ReC15–C26 

41 Relatívna úmrtnosť na C16 (zh. nádor žalúdka) ReC16 

42 Relatívna úmrtnosť na C18 (zh. nádor hrubého čreva) ReC18 

43 Relatívna úmrtnosť na C20 (zh. nádor konečníka) ReC20 

44 Relatívna úmrtnosť na C22(zh. nádor pečene) ReC22 

45 Relatívna úmrtnosť na C30–C39 (zh. nádory dýchacieho systému) ReC30–C39 

46 Relatívna úmrtnosť na C34 (zhub. nádor pľúc) ReC34 

47 Relatívna úmrtnosť na C43–C44 (zh. nádory kože) ReC43–C44 

48 Relatívna úmrtnosť na C50 (zh. nádor prsníka) ReC50 

49 Relatívna úmrtnosť na C64–C68 (zh. nádor močovej sústavy) ReC64–C68 

50 Relatívna úmrtnosť na C73 (zh. nádor štítnej žľazy) ReC73 

51 Relatívna úmrtnosť na C81–C96 (zh. nádory orgánov krvotvorby) ReC81–C96 

52 Relatívna úmrtnosť na C91–C95 (všetky leukémie) ReC91–C95 

53 Relatívna úmrtnosť na nádory C00–D48 (nádory) ReC00–D48 Možné enviro-príčiny 

54 Relatívna úmrtnosť na E00–E99 (žľazy s vn. v.) ReE Sociálna úroveň, možné enviro-príčiny 

55 Relatívna úmrtnosť na I00–I99 (obehový systém) ReI 
Najčastejšie príčiny úmrtí na Slovensku, možné enviro-
príčiny 

56 Relatívna úmrtnosť na I21–25 (ischemická choroba srdca) ReI21–I25 Diferencovaná príčina, sledovaná cestou OSN, možná 
deklarácia výkonnosti RZP, možné enviro-príčiny 57 Relatívna úmrtnosť na I63–I64(mozgové porážky) ReI63–I64 

58 Relatívna úmrtnosť na J00–J99 (dýchací systém) ReJ 
Sociálne aj environmentálne vplyvy 

59 Relatívna úmrtnosť na choroby dolných ciest dýchacích (J40–J47), tiež CHOP ReCHOP 

60 Relatívna úmrtnosť na K00–K99 (tráviaci systém) ReK Najčastejšie behaveriálna príčina, sociálna úroveň 

61 Relatívna úmrtnosť na K70 a K74 (alkohol) ReK70+K74 
Najčastešie behaveriálna príčina, sociálna úroveň, možné 
enviro-príčiny 

62 Relatívna úmrtnosť na N00–N99 (močovopohlavný systém) ReN Možné enviro-príčiny 

63 Relatívna úmrtnosť na Q00–Q99 (vrodené vady a pod.) ReQ Možné enviro-vplyvy 

64 Relatívna úmrtnosť na S, T, V (násilné príčiny) ReST Nesúvisí so životným prostredím, sociálna úroveň 

SMR – Standardized Mortality Ratio/Nepriamo štandardizovaná úmrtnosť na vekový štandard SR 

65 SMR infekčné a parazitárne choroby (A00–B99) SMRAB Dôvod zaradenia ako v predošlom, avšak v tomto prevedení 
je eliminovaný vplyv veku (nezistí sa množstvo, je ich 
potrebné použiť obe relativizácie v súčinnosti), možné 
environmentálne príčiny 

66 SMR zhubných nádorov SMRC 

67 SMR zhubných nádorov tráviacej sústavy SMRC15–C26 

68 SMR zhubné nádory dýchacej sústavy SMRC30–39 
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Číslo Popis indikátora Indikátor Dôvod zaradenia – vplyv  prostredia 

69 SMR zhubných nádorov kože SMRC43–C44 

70 SMR zhubné nádory lymfatického krvotvorného tkaniva SMRC81–C96 

71 SMR všetky typy leukémií  SMRC91–C95 

72 SMR žľazy s vnútorným vylučovaním SMRE 

73 SMR kardiovaskulárna sústava SMRI 

74 SMR I21–I25 ischemická choroba srdca SMRI21–I25 

75 SMR I63–I64 mozgové porážky SMRI63–I64 

76 SMR dýchacej sústavy (J podľa MKCH10) SMRJ 

77 SMR na CHOCHP SMRCHOP 

78 SMR tráviacej sústavy SMRK 

79 SMR – alkohol a cirhóza (K70+K74) SMRK70+K74 

80 SMR močová a pohlavná sústava SMRN 

81 SMR vrodených vád SMRQ 

82 SMR úrazy, násilné činy SMRST 

PYLL – Potential Years of Live Lost/Potenciálne roky strateného života – na vybranú príčinu úmrtia 

83 PYLL infekčné a parazitárne choroby (A00–B99) P_AB 

Sleduje sa plošný rozsah predčasných úmrtí (závažnosť) 
u najväčších skupín príčin, definovaný pomocou rokov 
potenciálne strateného života, ktoré sú definované cestou 
WHO v sledovanom čase a oblasti ako roky úmrtia vo veku 
1 až 64 rokov, možné environmentálne príčiny 

84 PYLL zhubných nádorov P_C 

85 PYLL zhubných nádorov tráviacej sústavy P_C15–C26 

86 PYLL zhubné nádory dýchacej sústavy P_C30–C39 

87 PYLL zhubných nádorov kože P_C43–C44 

88 PYLL zhubné nádory lymfatického krvotvorného tkaniva P_C81–C96 

89 PYLL všetky typy leukémií  P_C91–C95 

90 PYLL žľazy s vnútorným vylučovaním P_E 

91 PYLL kardiovaskulárna sústava P_I 

92 PYLL I21–25 ischemická choroba srdca P_I21–I25 

93 PYLL I63–64 mozgové porážky P_I63–I64 

94 PYLL dýchacej sústavy (J) P_J 

95 PYLL na CHOCHP P_J40–J47 

96 PYLL tráviacej sústavy P_CHOP 

97 PYLL – alkohol a cirhóza (K70+K74) P_K70+K74 

98 PYLL močová a pohlavná sústava P_N 

99 PYLL vrodených vád P_Q 

100 PYLL úrazy, násilné činy P_STV 

 

Všetky zdravotné indikátory sa počítajú ako kumulatívna závislosť za najmenej päť ročné obdobie. Odporúča sa však desať ročné obdobie. Metodika výpočtov 

je odvodená z odporúčaní WHO podľa Beaghole et al. (1993), Jeniček (1995), Last (2001), Bencko et al. (2003 a, b). Všetky indikátory sa počítajú pre každú 

obec, okres, kraj a pre celú Slovenskú republiku. Obvykle sa všetky zdravotné indikátory štandardizujú na 100, 1 000 alebo 100 000 obyvateľov. Spôsob 

výpočtu zdravotných indikátorov je uvedený v tabuľke 5.2.3. 

 
Tab. 5.2.3 

Spôsob výpočtu zdravotných indikátorov. 

Por. Označenie Stručný popis výpočtu, resp. vzorec 

1 DOZ 

Výpočet je urobený podľa metodiky PAHO na základe 19 vekových skupín (tzv. Life Tables) podľa pohlavia a urobený odpočet očakávaného 
dožívania vo veku 0 (pri narodení) u všetkých, zvlášť u mužov, u žien a u všetkých vo veku 40 rokov a 60 rokov 

2 DOZm 

3 DOZz 

4 DOZ40 

5 DOZ60 

6 PRVEK Súčet vekov obyvateľstva/počet obyvateľov 

7 GROW 1000 x (počet živonarodených – počet zomrelých)/počet obyvateľov 

8 V014 100 x (počet obyvateľov vo veku 0 – 14 rokov/počet obyvateľov) 

9 V15–V59 100 x (počet obyvateľov vo veku 15 – 59 rokov/počet obyvateľov) 

10 V60a 100 x (počet obyvateľov vo veku 60 a viac rokov/počet obyvateľov) 

11 V85a 100 x (počet obyvateľov vo veku 85 a viac rokov/počet obyvateľov) 

12 BIR 1000 x (počet živonarodených/počet obyvateľov) 

13 POD 100 x (počet novorodených s pôrodnou hmotnosťou do 2 500 g/počet novorodených 

14 FERRA 1000 x (počet dievčat do 15 rokov/počet žien vo veku 15 – 44 rokov) 

15 GFR 1000 x (počet živonarodených/počet žien vo veku 15 – 44 rokov) 

16 M17 100 x počet pôrodov matiek vo veku do 17 rokov/počet pôrodov 

17 MPOTZ 1000 x (počet potratov/počet žien vo veku 15 – 44 rokov) 

18 MPOT 100 x (počet potratov/počet živonarodených) 

19 MSPOT 100 x (počet živonarodených/počet všetkých počatí) 

20 FD 100 x počet mŕtvorodených (počet novorodených) 

21 PRVMED Medián veku prvorodičiek (hodnota, ktorá je presne v strede po triedení vzostupne) 

22 HUM 100 x (počet úmrtí mužov/počet mužov) 

23 HUZ 100 x (počet úmrtí žien/počet žien) 

24 HUS 100 x (počet úmrtí/počet  obyvateľov) 

25 HUSBU 100 x (počet úmrtí bez násilných dôvodov/počet obyvateľov) 

26 IMR 1000 x (počet úmrtí detí do 1 roka veku/ počet živonarodených) 

27 SMRV Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť obyvateľstva, štandardizovaná na slovenský štandard (19 vekových skupín) 

28 SMRM Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť mužov, štandardizovaná na slovenský štandard (19 vekových skupín) 

29 SMRZ Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť žien, štandardizovaná na slovenský štandard (19 vekových skupín) 

30 PUM 100 x (počet úmrtí mužov vo veku 1 – 64 rokov)/počet úmrtí mužov 

31 PUZ 100 x (počet úmrtí žien vo veku 1 – 64 rokov)/počet úmrtí žien 

32 PUS 100 x (počet úmrtí obyvateľstva vo veku 1 – 64 rokov)/počet úmrtí obyvateľstva 

33 PUSBU 100 x (počet úmrtí obyvateľstva na prirodzené príčiny vo veku 1 – 64 rokov)/počet úmrtí mužov 

34 PYLL1M Súčet nedožitých rokov do veku 65 rokov (úmrtia vo veku 1 – 64 rokov) mužov/počet úmrtí mužov 
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Por. Označenie Stručný popis výpočtu, resp. vzorec 

35 PYLL1Z Súčet nedožitých rokov do veku 65 rokov (úmrtia vo veku 1 – 64 rokov) žien/počet úmrtí žien 

36 PYLL1S Súčet nedožitých rokov do veku 65 rokov (úmrtia vo veku 1 – 64 rokov) obyvateľstva/počet úmrtí  

37 PYLL100 100 000 x (Súčet nedožitých rokov do veku 65 rokov (úmrtia vo veku 1 – 64 rokov)/počet obyvateľov 

38 ReAB 100 000 x (počet úmrtí na infekčné a parazitárne choroby (A00 – B99 podľa MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov 

39 ReC 100 000 x (počet úmrtí na zhubné nádory (C00–C97 podľa MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov 

40 ReC15–C26 100.000 x (počet úmrtí na zhubné nádory tráviacich orgánov (C15–C26 podľa MKCH,10.rev.)/ počet obyvateľov 

41 ReC16 100 000 x (počet úmrtí na zhubné nádory žalúdka (C16 podľa MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov 

42 ReC18 100 000 x (počet úmrtí na zhubné nádory hrubého čreva (C18 podľa MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov 

43 ReC20 100 000 x (počet úmrtí na zhubné nádory konečníka (C20 podľa MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov 

44 ReC22 100 000 x (počet úmrtí na zhubné nádory pečene (C22podľa MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov 

45 ReC30–C39 100 000 x (počet úmrtí na zhubné nádory dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov (C30-C39 podľa MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov 

46 ReC34 100 000 x (počet úmrtí na zhubné nádory priedušiek a pľúc (C34 podľa MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov 

47 ReC43–C44 100 000 x (počet úmrtí na melanóm a iné zhubné nádory kože (C43–C44 podľa MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov 

48 ReC50 100 000 x (počet úmrtí na zhubné nádory prsníka (C50 podľa MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov 

49 ReC64–C68 100 000 x (počet úmrtí na zhubné nádory močovej sústavy (C64–C68 podľa MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov 

50 ReC73 100 000 x (počet úmrtí na zhubné nádory štítnej žľazy (C73 podľa MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov 

51 ReC81–C96 100 000 x (počet úmrtí na zhubné nádory lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva (C81–C96 podľa MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov 

52 ReC91–C95 100 000 x (počet úmrtí na leukémie (C91–C95 podľa MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov 

53 ReC00–D48 100 000 x (počet úmrtí na nádory (C00–D48 podľa MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov 

54 ReE 100 000 x (počet úmrtí na choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok (E00–E90 podľa MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov 

55 ReI 100 000 x (počet úmrtí na choroby obehovej sústavy (I00–I99 podľa MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov 

56 ReI21–I25 100 000 x (počet úmrtí na ischemické choroby srdca (I20–25 podľa MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov 

57 ReI63–I64 100 000 x (počet úmrtí na mozgový infarkt a porážku (I63–I64 podľa MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov 

58 ReJ 100 000 x (počet úmrtí na choroby dýchacej sústavy (J00–J99 podľa MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov 

59 ReCHOP 
100 000 x (počet úmrtí na chronické choroby dolných ciest dýchacích – „chronické obštrukčné choroby pľúc“ (J40–C47 podľa 
MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov 

60 ReK 100 000 x (počet úmrtí na choroby tráviacej sústavy (K00–K93 podľa MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov 

61 ReK70+K74 100 000 x (počet úmrtí na vybrané choroby pečene (K70+K74 podľa MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov často spájané s alkoholom 

62 ReN 100 000 x (počet úmrtí na choroby močovej a pohlavnej sústavy (N00–N99 podľa MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov 

63 ReQ 100 000 x (počet úmrtí na vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie (Q00–Q99 podľa MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov 

64 ReST 
100 000 x (počet úmrtí na poranenia, otravy a daktoré iné následky vonkajších príčin (S00–T98 podľa MKCH,10.rev.)/počet obyvateľov – 
násilné príčiny, resp. nie prirodzené príčiny 

65 SMRAB 
Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť obyvateľstva, štandardizovaná na slovenský štandard (19 vekových skupín) na infekčné 
a parazitárne choroby 

66 SMRC Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť obyvateľstva, štandardizovaná na slovenský štandard (19 vekových skupín) na zhubné nádory 

67 SMRC15–C26 
Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť obyvateľstva, štandardizovaná na slovenský štandard (19 vekových skupín) na zhubné nádory 
tráviacich orgánov 

68 SMRC30–C39 
Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť obyvateľstva, štandardizovaná na slovenský štandard (19 vekových skupín) na zhubné nádory 
dýchacích orgánov 

69 SMRC43–C44 
Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť obyvateľstva, štandardizovaná na slovenský štandard (19 vekových skupín) na melanóm a iné 
zhubné nádory kože 

70 SMRC81–C96 
Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť obyvateľstva, štandardizovaná na slovenský štandard (19 vekových skupín) na zhubné nádory 
orgánov krvotvorby 

71 SMRC91–C95 Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť obyvateľstva, štandardizovaná na slovenský štandard (19 vekových skupín) na leukémie 

72 SMRE 
Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť obyvateľstva, štandardizovaná na slovenský štandard (19 vekových skupín) na choroby žliaz 
s vnútorným vylučovaním 

73 SMRI 
Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť obyvateľstva, štandardizovaná na slovenský štandard (19 vekových skupín) na choroby obehovej 
sústavy 

74 SMRI21–I25 
Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť obyvateľstva, štandardizovaná na slovenský štandard (19 vekových skupín) na ischemické 
choroby srdca 

75 SMRI63–I64 
Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť obyvateľstva, štandardizovaná na slovenský štandard (19 vekových skupín) na mozgové infarkty 
a porážky 

76 SMRJ 
Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť obyvateľstva, štandardizovaná na slovenský štandard (19 vekových skupín) na choroby dýchacej 
sústavy 

77 SMRJ40–J47 
Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť obyvateľstva, štandardizovaná na slovenský štandard (19 vekových skupín) na chronické 
obštrukčné choroby pľúc (J40-J47) 

78 SMRK 
Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť obyvateľstva, štandardizovaná na slovenský štandard (19 vekových skupín) na choroby tráviacej 
sústavy 

79 SMRK70+K74 
Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť obyvateľstva, štandardizovaná na slovenský štandard (19 vekových skupín) na vybrané choroby 
pečene (najmä alkoholické) 

80 SMRN 
Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť obyvateľstva, štandardizovaná na slovenský štandard (19 vekových skupín) na choroby močovej 
a pohlavnej sústavy 

81 SMRQ 
Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť obyvateľstva, štandardizovaná na slovenský štandard (19 vekových skupín) na vrodené vady, 
deformácie a chromozómové anomálie 

82 SMRST Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť obyvateľstva, štandardizovaná na slovenský štandard (19 vekových skupín) na násilné príčiny 

83 P_AB 100 000 x súčet nedožitých rokov do veku 65 rokov (úmrtia vo veku 1 – 64 rokov) pri úmrtí na infekčné a parazitárne choroby/počet obyvateľov 

84 P_C 100 000 x súčet nedožitých rokov do veku 65 rokov (úmrtia vo veku 1 – 64 rokov) pri úmrtí na zhubné nádory/počet obyvateľov 

85 P_C15–C26 
100 000 x súčet nedožitých rokov do veku 65 rokov (úmrtia vo veku 1 – 64 rokov) pri úmrtí na zhubné nádory tráviacich orgánov/počet 
obyvateľov 

86 P_C30–C39 
100 000 x súčet nedožitých rokov do veku 65 rokov (úmrtia vo veku 1 – 64 rokov) pri úmrtí na zhubné nádory dýchacích orgánov/počet 
obyvateľov 

87 P_C43–C44 
100 000 x súčet nedožitých rokov do veku 65 rokov (úmrtia vo veku 1 – 64 rokov) pri úmrtí na melanóm a iné zhubné nádory kože/počet 
obyvateľov 

88 P_C81–C96 
100 000 x súčet nedožitých rokov do veku 65 rokov (úmrtia vo veku 1 – 64 rokov) pri úmrtí na zhubné nádory orgánov krvotvorby/počet 
obyvateľov 

89 P_C91–C95 100 000 x súčet nedožitých rokov do veku 65 rokov (úmrtia vo veku 1 – 64 rokov) pri úmrtí na  leukémie/počet obyvateľov 

90 P_E 
100 000 x súčet nedožitých rokov do veku 65 rokov (úmrtia vo veku 1 – 64 rokov) pri úmrtí na choroby žliaz s vnútorným vylučovaním/počet 
obyvateľov 

91 P_I 100 000 x súčet nedožitých rokov do veku 65 rokov (úmrtia vo veku 1 – 64 rokov) pri úmrtí na choroby obehovej sústavy/ počet obyvateľov 

92 P_I21–I25 100 000 x súčet nedožitých rokov do veku 65 rokov (úmrtia vo veku 1 – 64 rokov) pri úmrtí na ischemické choroby srdca/počet obyvateľov 
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Por. Označenie Stručný popis výpočtu, resp. vzorec 

93 P_I63–I64 100 000 x súčet nedožitých rokov do veku 65 rokov (úmrtia vo veku 1 – 64 rokov) pri úmrtí na mozgové infarkty a porážky/počet obyvateľov 

94 P_J 100 000 x súčet nedožitých rokov do veku 65 rokov (úmrtia vo veku 1 – 64 rokov) pri úmrtí na choroby dýchacej sústavy/počet obyvateľov 

95 P_CHOP 
100 000 x súčet nedožitých rokov do veku 65 rokov (úmrtia vo veku 1 – 64 rokov) pri úmrtí na choroby dolných ciest dýchacích/počet 
obyvateľov 

96 P_K 100 000 x súčet nedožitých rokov do veku 65 rokov (úmrtia vo veku 1 – 64 rokov) pri úmrtí na choroby tráviacej sústavy/počet obyvateľov 

97 P_K70+K74 
100.000 x súčet nedožitých rokov do veku 65 rokov (úmrtia vo veku 1 – 64 rokov) pri úmrtí na vybrané choroby pečene (najmä 
alkoholické)/počet obyvateľov 

98 P_N 
100 000 x súčet nedožitých rokov do veku 65 rokov (úmrtia vo veku 1 – 64 rokov) pri úmrtí na choroby močovej a pohlavnej sústavy/počet 
obyvateľov 

99 P_Q 
100 000 x súčet nedožitých rokov do veku 65 rokov (úmrtia vo veku 1 – 64 rokov) pri úmrtí na vrodené vady, deformácie a chromozómové 
anomálie/počet obyvateľov 

100 P_STV 100 000 x súčet nedožitých rokov do veku 65 rokov (úmrtia vo veku 1 – 64 rokov) pri úmrtí na násilné príčiny/počet obyvateľov 

 

Zdravotné indikátory je možné z hľadiska ich významu rozčleniť ako pozitívne alebo negatívne. Pozitívne zdravotné indikátory predstavujú tie u ktorých sa 

očakávajú čo najvyššie hodnoty (napr. očakávané dožívanie mužov, žien; podiel obyvateľstva vo veku nad 60, resp. 85 rokov; miera fertility; hrubá pôrodnosť). 

Ako negatívne zdravotné indikátory je možné vyčleniť tie, ktorých hodnota by mala byť čo najnižšia (najlepšie nulová). Jedná sa napríklad: podiel predčasných 

úmrtí, zhubné nádory, srdcové infarkty. 

Na sumárne zhodnotenie zdravotného stavu obyvateľov je možné využiť súhrnné pozitívne alebo negatívne zdravotné indikátory. Jednoducho sa spočítajú 

všetky negatívne alebo pozitívne zdravotné indikátory (ZI) a vyjadria sa ako suma negatívnych alebo pozitívnych ZI. Toto vyjadrenie je len veľmi hrubé, avšak 

plne postačujúce na získanie celkového pohľadu na zdravotný stav oblastí. Zreteľne sa tu vyčlenia horšie, resp. lepšie oblasti. 

Tabelárny prehľad najdôležitejších zdravotných indikátorov po okresoch, resp. VÚC Slovenskej republiky je udávaný v tabuľke 5.2.4. Príklady zdravotných 

indikátorov Slovenskej republiky v mapovej forme sú uvedené na obrázkoch 5.2.1 – 5.2.6 spolu s ich stručnou charakteristikou (Rapant et al., 2010). 

 

Na záver tejto kapitoly sú ešte uvedené hlavné príčiny úmrtí na Slovensku za posledných približne 20 rokov: 

 kardiovaskulárne ochorenia      cca 50 %, 

 onkologické ochorenia      cca 25 %, 

 ochorenia dýchacej sústavy      cca 7 %, 

 vonkajšie príčiny (úrazy, dopravne nehody, seba poškodzovanie a pod.) cca 6 %, 

 ochorenia tráviacej sústavy      cca 5 %. 

Týchto šesť hlavných príčin predstavuje približne 93 – 95 % príčin všetkých úmrtí na Slovensku. 
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Tab. 5.2.4 
Zdravotné indikátory Slovenskej republiky – okresy, VÚC, Slovenská republika. 

Názov okresu/VÚC  DOZ PYLL100 ReC00-C97 ReE00-E99 ReI00-I99 ReJ00-J99 ReK00-K93 SMRC00-C97 SMRI00-I99 PYLLC00-C97 PYLLI00-I99 

Bratislava I – IV 74,69 3 602,05 224,27 9,27 464,86 38,12 46,22 97,97 82,27 947,20 710,60 

Malacky 70,60 4 320,62 268,61 9,83 648,58 29,48 55,69 118,89 115,13 1 192,40 1 215,30 

Pezinok 72,39 4 204,34 224,80 12,25 513,49 54,11 68,45 105,43 97,59 1 048,87 859,43 

Senec 72,47 4 502,74 232,87 15,53 566,94 41,49 65,51 105,42 107,77 1 077,74 969,78 

Bratislavský kraj 74,07 3 764,42 225,50 10,49 494,27 41,64 50,57 100,17 88,87 984,61 757,69 

Dunajská Streda 72,03 4 373,96 223,31 13,92 508,67 45,39 44,11 112,56 110,70 1 126,40 1 036,49 

Galanta 72,01 4 304,47 230,68 9,56 579,66 54,91 50,48 106,68 106,02 1 56,33 994,32 

Hlohovec 73,00 4 133,45 219,11 9,65 518,72 58,40 54,92 101,38 97,49 935,33 823,70 

Piešťany 74,61 3 468,06 239,05 8,61 564,64 96,97 34,23 99,81 132,92 984,40 694,03 

Senica 71,81 4 062,79 235,10 14,20 610,98 63,93 50,64 110,49 111,96 1 096,01 992,46 

Skalica 73,02 3 890,90 233,70 16,41 521,42 61,87 49,20 112,25 100,52 1 094,37 810,36 

Trnava 73,03 3 769,79 231,81 9,49 523,95 71,55 81,57 109,47 167,42 1 052,28 927,20 

Trnavský kraj 72,70 4 022,34 230,20 11,42 544,08 63,56 54,74 108,18 123,75 1 076,15 922,72 

Bánovce nad Bebravou 74,22 3 291,63 221,10 13,99 537,88 51,39 39,65 101,64 93,74 888,49 784,35 

Ilava 71,87 3 901,60 186,84 15,48 458,83 47,25 44,64 97,51 100,45 885,89 951,46 

Myjava 72,95 4 007,65 228,05 16,96 726,36 52,98 49,55 92,11 113,88 1 024,3 1062,5 

Nové Mesto nad Váhom 75,06 3 477,05 205,37 14,19 582,45 46,15 44,85 82,52 86,36 858,91 804,63 

Partizánske 73,87 3 316,49 228,46 11,26 526,24 77,03 82,46 102,88 143,26 917,62 774,04 

Považská Bystrica 73,12 4 056,38 185,29 8,54 507,59 68,86 37,67 93,58 100,17 970,66 1 021,35 

Prievidza 74,28 3 390,74 191,86 17,26 479,93 39,90 37,92 92,25 92,39 910,74 762,98 

Púchov 72,27 4 425,10 179,26 15,76 579,26 52,54 47,50 84,75 115,01 910,19 1 107,91 

Trenčín 76,35 3 089,27 188,69 14,54 454,47 42,51 32,83 81,36 77,35 718,75 695,93 

Trenčiansky kraj 74,13 3 563,35 197,03 14,50 513,53 50,17 43,29 90,75 97,49 878,02 844,74 

Komárno 71,78 4 504,03 268,29 21,79 636,59 60,71 71,81 114,87 108,10 1 222,05 1 041,68 

Levice 71,72 4 746,43 268,93 18,43 675,74 86,22 101,40 111,86 114,77 1 178,75 1 074,44 

Nitra 73,26 3 776,32 243,63 15,03 498,20 57,30 60,03 109,58 88,92 1 110,37 716,75 

Nové Zámky 71,99 4 491,86 262,75 24,41 645,67 72,93 71,00 107,74 102,14 1 223,70 912,97 

Šaľa 70,58 3 966,29 235,41 14,75 587,61 63,17 49,83 110,63 109,36 1 095,31 1 051,93 

Topoľčany 73,13 3 701,53 242,88 19,97 577,93 182,37 65,50 106,51 102,63 990,19 869,86 

Zlaté Moravce 70,73 4 382,42 245,27 15,93 663,42 51,22 47,63 102,22 106,59 1 058,63 877,51 

Nitriansky kraj 72,14 4 243,96 255,05 19,15 605,20 79,02 70,12 109,69 103,01 1 145,85 918,61 

Bytča 72,04 4 185,25 214,11 18,10 600,07 57,33 44,67 99,98 108,76 932,92 1 064,12 

Čadca 71,20 4 782,39 196,69 11,01 492,52 68,25 54,45 103,43 105,80 1 043,37 891,81 

Dolný Kubín 71,38 3 634,28 179,49 11,49 382,41 74,02 28,56 96,05 83,61 798,74 611,58 

Kysucké Nové Mesto 70,57 4 243,83 194,07 10,74 443,91 48,50 49,72 99,37 96,43 885,84 1 030,38 

Liptovský Mikuláš 74,47 3 831,21 218,20 11,66 478,71 96,77 38,46 94,91 80,92 909,53 839,36 

Martin 74,21 3 702,92 190,23 14,74 434,93 54,17 30,14 92,57 88,04 897,94 855,43 

Námestovo 70,99 4 477,53 138,60 7,28 392,10 65,16 37,71 94,60 112,02 895,55 928,34 

Ružomberok 72,54 4 206,98 208,56 14,73 610,87 104,32 50,31 93,31 101,76 905,25 1 024,58 

Turčianske Teplice 71,94 4 223,68 261,99 29,89 837,90 80,76 40,28 102,61 119,48 1 126,80 1 031,42 

Tvrdošín 73,28 3 217,49 157,27 5,49 323,46 54,28 22,24 98,98 89,09 712,16 670,26 

Žilina 73,84 3 663,83 218,38 12,47 449,99 62,26 40,71 104,43 85,71 948,27 781,02 

Žilinský kraj 72,81 3 990,58 198,55 12,46 471,33 69,28 40,38 98,61 94,15 921,97 861,07 

Slovenská republika 72,60 4 033,00 212,79 14,38 531,05 58,08 45,83 100,00 100,00 1 005,20 866,19 
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Pokračovanie tab. 5.2.4 

Názov okresu/VÚC  DOZ PYLL100 ReC00-C97 ReE00-E99 ReI00-I99 ReJ00-J99 ReK00-K93 SMRC00-C97 SMRI00-I99 PYLLC00-C97 PYLLI00-I99 

Banská Bystrica 73,90 3 735,45 194,86 17,72 474,84 48,18 42,94 94,01 92,70 937,44 806,87 

Banská Štiavnica 71,36 5 031,36 228,54 21,78 699,59 80,29 59,70 101,07 117,57 1 143,64 1 028,02 

Brezno 71,29 5 076,34 216,61 14,33 614,57 78,14 52,55 95,13 106,39 1 011,19 1 077,58 

Detva 69,88 5 585,22 214,99 13,62 582,70 111,68 70,08 97,17 106,96 1 146,35 1 258,48 

Krupina 69,95 5 609,07 243,23 22,67 889,20 81,11 75,68 99,73 131,06 1 121,60 1 518,17 

Lučenec 71,41 4 886,39 240,57 16,77 708,99 64,82 48,06 102,92 117,87 1 230,32 1 251,55 

Poltár 72,31 4 409,20 251,33 13,21 766,21 76,34 42,74 101,78 114,63 1 026,95 1 340,06 

Revúca 71,12 4 697,61 207,94 17,29 668,40 90,89 36,96 99,24 124,37 1 195,05 1 285,18 

Rimavská Sobota 71,13 4 661,95 223,70 12,15 654,27 63,54 53,88 103,01 114,72 1 048,24 1 131,53 

Veľký Krtíš 71,23 4 795,21 246,77 17,47 691,30 70,57 72,38 106,83 116,80 1 168,12 1 149,14 

Zvolen 73,04 3 970,13 205,53 21,18 497,11 112,70 56,17 92,89 88,15 967,85 904,29 

Žarnovica 72,13 4 134,85 255,40 10,86 681,26 95,96 76,52 107,79 131,49 1 070,79 1 108,33 

Žiar nad Hronom 73,27 4 320,39 235,03 11,54 534,61 67,98 44,47 106,96 96,81 1 137,88 872,85 

Banskobystrický kraj 71,99 4 545,31 222,26 16,06 615,53 75,35 53,34 99,68 108,18 1 071,83 1 076,77 

Bardejov 74,07 3 140,73 175,32 15,95 492,82 26,62 25,39 91,20 100,71 808,81 779,92 

Humenné 73,74 3 650,66 178,60 11,28 495,71 40,61 30,20 92,81 106,50 996,16 822,87 

Kežmarok 72,06 4 528,36 166,63 14,37 381,88 68,09 38,60 103,61 97,87 984,60 871,69 

Levoča 72,22 3 898,16 202,29 15,98 468,05 74,12 40,36 110,37 101,46 1 051,45 975,25 

Medzilaborce 72,33 4 438,23 279,38 8,63 786,83 61,03 50,70 101,52 106,71 1 331,07 973,87 

Poprad 73,43 3 815,13 170,16 7,23 385,44 45,93 33,21 94,71 92,61 920,70 765,16 

Prešov 73,74 3 420,34 186,27 16,10 447,02 52,98 28,97 97,27 95,87 911,03 795,64 

Sabinov 72,37 4 390,61 169,66 15,97 459,88 59,40 22,49 98,51 105,50 893,66 883,42 

Snina 72,55 4 089,70 170,26 10,62 640,78 32,55 31,90 83,39 123,88 949,51 1 044,26 

Stará Ľubovňa 72,50 3 929,97 150,58 17,52 479,33 59,38 26,96 83,94 108,47 934,07 815,84 

Stropkov 70,41 3 630,20 203,00 13,56 550,95 39,50 29,46 102,79 113,26 952,76 899,29 

Svidník 73,63 3 460,99 191,29 12,48 520,44 50,72 27,06 93,19 104,64 913,45 650,50 

Vranov nad Topľou 73,07 3 617,70 159,89 12,82 539,22 89,08 46,08 85,04 129,12 846,34 865,66 

Prešovský kraj 73,12 3 747,98 176,90 13,52 475,84 53,56 32,03 94,41 104,27 924,95 831,70 

Gelnica 71,70 4 750,92 202,02 20,75 580,20 70,47 40,10 96,96 112,27 964,65 1 168,88 

Košice I, - V, 72,98 3 822,25 184,92 15,08 404,69 55,38 37,70 98,25 94,63 0,00 0,00 

Košice - okolie 71,39 4 291,02 199,53 16,67 570,04 76,91 39,24 96,67 112,51 951,45 1 001,28 

Michalovce 71,50 4 366,56 219,25 16,70 588,44 54,05 42,21 105,70 112,47 1 069,95 1 021,17 

Rožňava 71,15 4 594,35 233,68 14,19 676,39 87,60 50,33 105,93 118,45 1 182,80 1 270,88 

Sobrance 71,71 4 797,00 268,55 14,13 836,28 40,06 55,20 99,30 115,18 1 094,77 1 093,93 

Spišská Nová Ves 72,51 3 875,85 173,12 15,13 432,46 51,81 29,44 100,72 107,93 938,46 914,80 

Trebišov 70,37 5 171,76 227,34 20,15 643,74 53,67 56,94 109,31 124,61 1 166,28 1 151,41 

Košický kraj 71,90 4 284,67 203,38 16,35 532,15 60,27 41,81 101,49 108,63 726,27 736,69 

Slovenská republika 72,60 4 033,00 212,79 14,38 531,05 58,08 45,83 100,00 100,00 1 005,20 866,19 
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Teoretickým základom sú tzv. Life Tables. Výsledkom výpočtu sú  roky, ktoré majú práve 

narodení muži ako teoretickú možnosť sa dožiť v danej oblasti, ak všetko zostane tak, ako je 

to v roku výpočtu. Z čoho je jasné, že tento indikátor nikdy nezobrazuje reálne možnosti 

konkrétneho človeka, ale slúži iba ako teoretická hodnota kvality života pre okamžité 

porovnanie viacerých oblastí. Environmentálne vplyvy sa dajú predpokladať a tu sú vo svojom 

prejave najzávažnejšie, pretože absolútne skrátenie života je najvážnejším zdravotným 

problémom. 

V tomto prípade zelená farba označuje horší stav a červená lepší – vyšší očakávaný vek 

mužov. Celoslovenské rozdelenie (histogram percenta obcí) je takmer pravidelný, s mierne 

vyšším podielom obcí s nadpriemerným vekom. Obce sú dosť jasne rozdelené na vcelku dobrý 

severozápad Slovenska (viac červenej) a horší juh a Oravu. Obce s veľmi nízkym vekom 

(tmavozelené fľaky) sa vyskytujú vo vyššej miere na juhu stredného Slovenska a na  

juhovýchodnom Slovensku. V rámci okresov sa ako najhoršie javia Krupina a Detva. Údaje 

pre mestské okresy Bratislavy a Košíc nemusia byť v tomto ani ďalších indikátoroch 

najpresnejšie. V rámci jedného mesta sa presné adresy obyvateľov tak prísne nesledujú 

a ľahko môže prísť k dezinformácii. 

 

Obr. 5.2.1 
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Počíta sa ako počet úmrtí mužov na 1 000 mužských členov populácie. Tento indikátor 

nezohľadňuje vek. Je prirodzene vyšší v obciach s vyšším podielom staršieho obyvateľstva, ale 

môže byť zvýšený aj z iných dôvodov, environmentálne nevylučujúc. 

Hrubá úmrtnosť môže byť solídnym indikátorom pri dobrej štátnej evidencii a nie príliš 

deformovanej vekovej štruktúre v obci. Oboje nie je v poriadku napr. v Stráňach pod Tatrami (4,6) 

a Lomničke (3,6), ale aj v iných, celkom veľkých, etnicky zmiešaných obciach. Domnievame sa, že 

Orava, Spiš a celá západná časť kraja Prešov (súvislé tmavo zelené oblasti) má až nepravdivo 

dobré hodnoty kvôli neúmerne vysokému počtu malých detí. Naopak Bratislava a takmer celý 

severozápad Slovenska asi bude reálny – dobrý stav mužskej úmrtnosti. Klasicky zlé hodnoty 

vidíme opäť na juhu od Nových Zámkov až po Trebišov a krajnom severovýchode okresy 

Sobrance, Medzilaborce a Svidník, kde je veľa malých „starých“ dedín. Problém priemeru v tomto 

indikátore bude čiastočne odstránený štandardizovanou úmrtnosťou a doplnený ďalšími 

indikátormi, ktoré dobrý resp. zlý stav potvrdia. 

 

Obr. 5.2.2 
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Vek pri úmrtí je 1 až 64 rokov. PYLL (Potential Years of Live Lost) sú roky strateného 

potenciálneho života, ktoré neboli dožité do 65 rokov. Počíta sa ako súčet PYLL u všetkých 

predčasne  zomrelých v oblasti na 100 000 obyvateľov, čím sa popisuje plošnosť včasných úmrtí 

– čím je číslo vyššie, tým skôr obyvatelia v lokalite zomierajú (nedožívajú sa do arbitrárnych 65 

rokov). Opäť je možná aj environmentálna príčina. 

Indikátor popisuje plošnosť predčasných úmrtí. Čím vyššia hodnota, tým väčší počet obyvateľov 

zomiera v mladom veku. Tento indikátor je súhrnný a poskytuje komplexnú informáciu 

o závažnosti predčasnej úmrtnosti v obci. V niektorých, skôr menších obciach  dosahuje tento 

indikátor veľmi vysoké hodnoty, je veľmi citlivý, rýchlo reaguje tvorbou odľahlých a extrémnych 

hodnôt a preto je pre celoslovenské použitie dosť vágny. Vidíme horšiu súvislú situáciu na juhu, 

počnúc južnou časťou okresu Nové Zámky až po Rožňavu a Gelnicu. Okresy Trebišov 

a nadväzujúca časť okresu Michalovce sú tiež nie dobrá. Znovu je horší súvislý stav na Orave 

a Kysuciach a v okolí Brezna. V najvyššej – červenej skupine je 52 obcí, z ktorých tri najväčšie 

majú okolo 2 000 obyvateľov, čo je už veľmi závažná environmentálna informácia. 

 

Obr. 5.2.3 
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Počet úmrtí na rakovinu (všetky druhy zhubných nádorov s kódom podľa MKCH.10, C.00 až C.97) 

na 100 000 obyvateľov. Nerozlišuje sa ani vek ani rod. Porovnateľné číslo pre rôzne populácie 

navzájom, alebo v rámci jednej pre časový vývoj. Predpokladá sa aj významný environmentálny 

vplyv. 

Znovu je Orava a zrejme aj Spiš iný, ako ostatné oblasti a to tentokrát v zmysle nižšej relatívnej 

úmrtnosti na zhubné nádory. Naopak vysoká je vo veľkomestách Bratislava a Košice. V týchto 

dvoch extrémoch by sa dalo uvažovať o všeobecne pociťovanej tendencii, že rakoviny je viac tam, 

kde je viac onkológov (lebo bola rozpoznaná). Ale nemusí to byť vždy pravda. Farebnosť mapy 

naznačuje vyšší podiel v Podunajskej nížine až po Karpaty, na Zemplíne a celkom na 

severovýchode v Medzilaborciach. V 20 obciach nebolo zaznamenané ani jedno úmrtie na 

rakovinu počas 10 rokov. V 12 malých obciach vystúpila relatívna hodnota vyše tisícky. Toto sú 

zrady práce s malými číslami, ktoré neodstráni ani veková štandardizácia, iba veľký počet obcí, 

kde sa „stratia“. Relatívna úmrtnosť na rakovinu má veľa do činenia s vekom populácie, ale je to 

také klamlivé tvrdenie, pretože nie je vôbec žiadny dôvod, prečo by musel starý človek zomrieť 

práve na rakovinu. Rakovina nie je povinná. 

 

Obr. 5.2.4 
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Počet úmrtí na choroby s kódom I.00 až I.99 na 100 000 obyvateľov. Ide najmä o hypertenziu, 

ischemické choroby srdca (infarkty), iné choroby srdca, cievne choroby mozgu a pod. Je to 

porovnateľné číslo pre rôzne populácie navzájom, alebo pre časový vývoj v rámci jednej. 

Dlhodobo najčastejšia príčina smrti na Slovensku. Indikátor je výrazne závislý na veku populácie. 

Čím starší ľudia, tým častejší výskyt. Možné environmentálne vplyvy, ale aj diferenciačne mätúce 

následkom faktu, že napokon každý zomrie na zastavenie srdca. 

Najčastejšia príčina úmrtia na Slovensku. Zaujímavo sa doplňuje s rakovinou. Každoročne 

zomiera približne rovnaký počet ľudí (približne 52 000) a čím hlbšie do minulosti, tým je v rámci 

tohto čísla vyšší podiel úmrtí na obehovú sústavu a nižší na rakovinu. Zdá sa, že zmena nastáva 

aj vplyvom skvalitňovania zdravotníctva. Nenašli sme ani jednu obec, kde by úmrtie z tohto 

dôvodu nenastalo, ale je celkom dosť obcí, kde sa zomiera iba na kardiovaskulárne choroby. 

Vyšší podiel vidíme v celom bývalom stredoslovenskom kraji, od Námestova až po Revúcu, 

s najvyšším zastúpením v okolí Ružomberka, Brezna, Detvy, Poltára, Zvolena a Lučenca 

(laznícke oblasti). Tu sa bude iba ťažko odlišovať vplyv environmentu od mnohých civilizačných 

dezinformácií. Dôležitý indikátor, nie je možné ho vynechať, ale asi ani globálne analyzovať. 

 

Obr. 5.2.5 
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Súhrnný pohľad na zdravotný stav ako súčet 24 negatívnych indikátorov 

 

   Slovensko: 6 973               dobrý stav je čo najnižšie číslo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2.6 

 

Na tejto súhrnnej mape vidíme celkom názorne, kde je horšia hodnota v mnohých, ak nie vo všetkých zdravotných indikátorov. Celkom jasné 

červené pole je v oblasti južných krajov počnúc okresom Levice, cez Krupinu, Banskú Štiavnicu, Veľký Krtíš, Lučenec, Detvu, Poltár, na sever po 

Brezno až Liptovský Mikuláš a Poprad, na juhu pokračuje cez Rimavskú Sobotu, Revúcu a Gelnicu. Podozrivý je ešte Zemplín a celý najvýchodnejší 

okraj republiky (Trebišov, Michalovce, Sobrance, Snina až Medzilaborce). Oveľa menšie súvislé centrum horšieho stavu je na Orave a Kysuciach. 

Všetky súvislé oranžové a červené oblasti sú potenciálne environmentálne narušené. 
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6. METÓDY SPÁJANIA ENVIRONMENTÁLNYCH A ZDRAVOTNÝCH INDIKÁTOROV 

Geochemické pozadie krajiny tak ako vo svete tak aj na území Slovenskej republiky je relatívne veľmi rôznorodé. Podmieňuje tak rôznorodý obsah chemických 

prvkov v podzemnej vode, pôde i sedimentoch a následne rôznorodý prestup chemických prvkov do pitnej vody, potravového reťazca a následne do ľudského 

organizmu, teda aj rozdielnu vhodnosť geologického prostredia pre život ľudí. Obdobne, úroveň ukazovateľov zdravotného stavu a demografického vývoja – 

zdravotných indikátorov býva relatívne veľmi rôznorodá a pozorujeme v ich úrovni významné regionálne rozdiely. S ohľadom na skutočnosť, že zdravotný stav 

obyvateľstva je v zmysle globálneho podielu WHO determinovaný životným prostredím na približne 20 %, len tento podiel by sme mali hľadať pri skúmaní ich 

vzájomných vzťahov. Avšak ako ukazujú viaceré výskumy v mnohých prípadoch sa ukazuje tento podiel výrazne vyšší. Nemôžeme však vylúčiť rozdielnu 

socioekonomickú úroveň obyvateľstva. Taktiež je zrejme rozdielna úroveň v zdravotníckej starostlivosti v rámci rôznych regiónov. Svoju úlohu tu môžu zohrať aj 

genetické faktory a taktiež rozdielny životný štýl v rozdielnych regiónoch. Tieto všetky faktory môžu potláčať a prekrývať vplyv environmentu a znižovať úroveň 

korelačných vzťahov.  

Pri hodnotení potenciálneho vplyvu geochemického prostredia na zdravotný stav obyvateľstva vychádzame z predpokladu, že zvýšený/znížený obsah rôznych 

prvkov v životnom prostredí sa prejavuje na ukazovateľoch zdravotného stavu, teda by mala medzi nimi existovať, či už pozitívna alebo negatívna korelácia. Čím 

sú hodnoty korelačných koeficientov vyššie tým väčšia miera závislosti existuje.  

Ako sa však ukazuje po podrobnej štatistickej analýze vzťahov medzi environmentálnymi a zdravotnými indikátormi, dokážeme identifikovať výrazný vplyv 

environmentu na zdravotné indikátory. Mnohé prvky na zdravotný stav obyvateľstva vplývajú priamo, napr. obsah chloridov a  dusičnanov v podzemnej vode, 

obsah (Ca + Mg), resp. Mg v podzemnej vode, obsah potenciálne toxických prvkov v pôde, no celý rad ďalších environmentálnych indikátorov sa nám 

v zdravotných indikátoroch zrejme odráža len nepriamo, vďaka ich geochemickej príbuznosti s obsahom škodlivých prvkov v životnom prostredí. 

Sledovanie vzťahov medzi dvomi rôznymi premennými je doménou štatistiky. Avšak výber vhodnej štatistickej metódy za účelom spojenia dvoch databáz vyžaduje 

veľmi korektný prístup k získaniu relevantných korelačných vzťahov. Na vyjadrenie intenzity stochastickej závislosti medzi dvoma náhodnými premennými sa 

používajú korelačné koeficienty, ktoré charakterizujú skúmané atribúty. Štandardné lineárne korelačné koeficienty vyjadrujú mieru jednoduchej lineárnej závislosti 

dvoch premenných. Environmentálne a zdravotné indikátory naozaj len zriedkavo majú lineárne rozdelenie (obr. 6.1.1, 6.1.2). Väčšinou sa vyskytujú rôzne 

nelineárne rozdelenia ako log normálne rozdelenie alebo gama rozdelenie. V medicínsko-geochemických výskumoch však pracujeme s viacrozmernými závislými 

a nerovnomerne rozdelenými premennými. Čiže žiadna metóda klasickej štatistiky ani obyčajný priemer nie je prípustná. Preto používame neparametrické 

štatistické metódy na zjednotenie databáz environmentálnych a zdravotných indikátorov, a to Spearmanovu poradovú koreláciu a tiež zložité mnohorozmerné 

metódy ako Fuzzy c-zhlukovú analýzu, komponentnú analýzu a neurónové siete. Pri nich sa podmienky klasickej štatistiky vôbec neskúmajú. Naopak sa počíta 

s tým, že dáta budú závislé, neúplné a chybné s nerovnakou distribúciou a pod., proste budú mať všetky náležitosti bežného života a najmä biologického výskumu, 

kde sa my pohybujeme. 

Veľmi dôležitou skutočnosťou je reálna možnosť nájdenia korelačných vzťahov. Keď si zoberieme do úvahy skutočnosť, že geologická stavba Slovenskej republiky 

a úroveň kontaminácie je regionálne veľmi rôznorodá, hľadanie súvislostí je veľmi zložité. Napríklad obsah As na Slovensku je regionálne zvýšený približne na 10 

% územia. Zvyšných 90 % územia Slovenska veľmi výrazne potiera tieto vzťahy. Obdobná situácia je aj pri ďalších environmentálne výrazných kauzálnych prvkov 

ako NO3 vo vodách, obsah Pb, Cd, Zn a ďalších v pôde i vo vode. Hľadanie súvislostí medzi environmentálnymi a zdravotnými indikátormi vo veľkých regiónoch, 

resp. celých štátov je vec veľmi zložitá. V niektorých regiónoch má výrazný vplyv jeden prvok, v ďalších ďalšie a teda vzťahy sa navzájom prekrývajú a eliminujú. 

Preto je možné zistiť určite štatistické vzťahy len na úrovni okresov, na úrovni obcí sa už vzájomne eliminujú. 

Pre hodnotenie vzťahov medzi environmentálnymi a zdravotnými indikátormi je potrebné používať okrem klasickej korelácie aj ďalšie metódy napr. neurónové 

siete, Fuzzy c-zhlukovú analýzu, priestorovú štatistiku a podobne. 

V tejto kapitole uvedieme krátku charakteristiku klasickej korelácie (Pearsonova a Spearmanova), základné princípy umelých neurónových sietí. Na príklade 

podzemnej vody Slovenskej republiky uvádzame hodnotenie vplyvu chemického zloženia na zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky pomocou 

neurónových sietí. 
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Obr. 6.1.1 Distribúcia obsahu chemických prvkov/zložiek v podzemnej vode v obciach Slovenskej republiky s prevažujúcim typom rozdelenia. 
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Obr. 6.1.2 Distribúcia úrovní zdravotných indikátorov v podzemnej vode v obciach Slovenskej republiky s prevažujúcim typom rozdelenia. 
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6.1 Základné štatistické metódy 

Medzi základné štatistické metódy patrí lineárna (Pearsonova) a poradová (Spearmanova) korelácia. Výpočty vzťahov sa vyjadrujú pomocou korelačných 

koeficientov, väčšinou r – lineárna korelácia a R – poradová korelácia. Veľkosť korelačných koeficientu sa pohybuje od –1 po +1. Najvyššiu koreláciu predstavuje 

+1 a –1 predstavuje najvyššiu opačnú koreláciu (s rastom prvej klesá druhá premenná). 

Lineárna korelácia nám udáva priamy vzťah medzi dvoma premennými prostredníctvom lineárnej priamky, jej sklonu a odhad neznámej premennej vzhľadom 

k druhej známej premennej. Lineárna korelácia je však veľmi citlivá na extrémne hodnoty. Stačí prítomnosť jednej extrémnej hodnoty vo veľkom súbore dát 

a hodnoty korelačných koeficientov výrazne klesajú alebo sa vytvorí závislosť tam, kde nie je významná. Pri spájaní dát environmentálnych a zdravotných 

indikátorov v drvivej väčšine dostávame len veľmi nízke hodnoty korelačných koeficientov, ktoré sa pohybujú prevažne v rozpätí ±0,2. Preto je vhodnejšie používať 

Spearmanov poradový korelačný koeficient, ktorý nie je tak citlivý na extrémne hodnoty.  

Tento pri skúmaní vzťahov dvoch premenných nie je závislý od ich distribúcie, ale hľadá vzťahy podľa ich pomerného a najvyššieho zastúpenia. 

Príklad výpočtu Spearmanovým korelačným koeficientom medzi environmentálnymi a zdravotnými indikátormi je uvedený v tabuľke (6.1.1), kde sú podané 

hodnoty Spearmanových poradových korelačných koeficientov vyšších ako 0,2 pre zjednotenie databáz environmentálnych a zdravotných indikátorov po okresoch 

Slovenskej republiky v podzemnej vode. V tabuľke 6.1.1 sú podané hodnoty korelačných koeficientov nižších ako 0,2 pre podzemnú vodu. Plné znenie výpočtov 

Spearmanových korelačných koeficientov je možné nájsť na internetovej stránke www.geology.sk, kde sú podané kompletné výpočty po obciach aj po okresoch 

Slovenskej republiky. 

Pre hodnotenie štatistických vzťahov medzi databázami environmentálnych a zdravotných indikátorov okrem samotnej absolútnej hodnoty korelačného koeficientu 

je veľmi dôležitá hladina významnosti korelačného vzťahu. Korelačný koeficient považujeme za stochasticky (štatisticky) významný pri minimálnej hladine 

významnosti   0,05 (95 % pravdepodobnosť spoľahlivosti). Za vysokú stochastickú závislosť považujeme hladinu významnosti   0,01 (99 % pravdepodobnosť 

spoľahlivosti) a za veľmi vysokú (viac ako 99,9 %) považujeme závislosť, keď je hladina významnosti  < 0,001. Uvedená stochastická závislosť je v tabuľke 

vyjadrená rozdielnym počtom plusiek. 

Z uvedenej tabuľky je zrejmé, že významná časť environmentálnych indikátorov vykazuje hlavne pozitívnu koreláciu so zdravotnými indikátormi. Určenie, či sa 

jedná o stochastickú alebo kauzálnu súvislosť je mimoriadne zložitá. Vo svetovej literatúre existuje nespočetné množstvo prác o vplyve deficitu, resp. nadbytku 

najrôznejších prvkov na ľudské zdravie. Niektoré prvky (hlavne makroprvky) sú považované za potrebné, niektoré (hlavne stopové prvky) za esenciálne a existuje 

rad prvkov považovaných za toxické. Dôležité sú najmä ich koncentračné rozsahy. Aj potrebné, resp. esenciálne prvky sa pri ich zvýšenom obsahu stávajú 

toxickými. Nepriaznivé pre ľudské zdravie je aj nižší obsah potrebných prvkov. Tieto všetky skutočnosti ovplyvňujú a komplikujú interpretáciu korelačných vzťahov 

medzi environmentálnymi a zdravotnými indikátormi. 

Zoberme si napríklad prvý environmentálny indikátor – pH vody. Stochasticky bola preukázaná relatívne veľmi vysoká väzba – negatívny korelačný koeficient (< 

0,2) so 14 zdravotnými indikátormi. To znamená, že voda s nízkym pH má výraznú väzbu so zdravotnými indikátormi, čím nižšie pH tým dochádza k zhoršovaniu 

zdravotných indikátorov. Výhradne sa jedná o negatívne zdravotné indikátory. Môžeme teda skonštatovať, že nízke pH vody súvisí s ľudským zdravím. Tento 

súvis môže byť buď priamy alebo nepriamy. V prípade pH vody sa však zrejme jedná zväčša o nepriamy súvis., keďže nízke hodnoty pH vody je typické pre vody 

nízko mineralizované, agresívne, s nízkym obsahom Ca a Mg. Pre takéto vody je ďalej charakteristický vyšší obsah Al a ďalších kauzálnych stopových prvkov, 

najmä As, Cu, Pb, Sb, Zn, Fe, Hg. Obdobná situácia je aj v prípade klasických kauzálnych prvkov – typických predstaviteľov antropogénnej kontaminácie vody: 

NO3, Cl, PO4, SO4, NH4 a ďalších. Pre ich obsah bola zistená úroveň zvýšených korelačných koeficientov (> 0,2) aspoň v prípade 6  7 negatívnych zdravotných 

indikátorov. V prípade klasického environmentálne významného prvku – arzénu bola negatívna korelácia zaznamenaná len v prípade pozitívnych zdravotných 

indikátorov (BIR a GFR), čiže ich nízky obsah je priaznivý pre hodnotu zdravotného indikátora. Pozitívna korelácia (s rastom obsahu As vo vode rastie negatívny 

zdravotný indikátor) bola zaznamenaná v šiestich prípadoch. Najvyššia zaznamenaná hodnota korelačného koeficientu pre podzemnú vodu verzus zdravotné 

indikátory, 0,59 (pri hladine významnosti  < 0,001) bola zaznamenaná v prípade dusičnanov a SMRC1526 (zhubné nádory tráviacej sústavy). V prípade 

známeho negatívneho účinku zvýšených obsahov NO3 na ľudské zdravie toto môžeme jednoznačne považovať za kauzálny vzťah. Vysoké hodnoty korelačných 

koeficientov (> 0,5) boli zistené ďalej najmä pri ukazovateľoch onkologických ochorení (ReC, SMRC, SMRC15-C26) verzus celková mineralizácia, Ca, Mg, Na, 

Cl, SO4, NO3, Zn a IER. Tieto vzťahy, pri známych zdravotných účinkoch pri zvýšenom obsahu daných prvkov môžeme taktiež považovať za kauzálne. V prípade 

stopových, potenciálnych toxických prvkov sú hodnoty korelačných koeficientov nie tak výrazné ako v prípade makroprvkov. Vysvetľujeme si to nedostatočnou 

citlivosťou analytickej metódy. V približne v polovici analýz bolo ich koncentračné rozpätie pod medzou dôkazu schopnosti. Dôležité vzťahy boli taktiež v prípade 

podzemnej vody zistené pre sumárny koeficient znečistenia podzemnej vody  IER. Zatiaľ čo negatívne korelácie boli zaznamenané najmä v pozitívnych 

indikátoroch (GFR a BIR) pozitívne korelácie boli zaznamenané v deviatich prípadoch, najmä onkologických ochorení.  

S ohľadom na veľkú heterogenitu súboru dát environmentálnych a zdravotných indikátorov opäť zdôrazňujeme, že korelačnú analýzu nepovažujeme za plne 

dôveryhodnú a vhodnú na medicínsko-geochemické výskumy. V súčasnosti existuje viacero dostupných štatistických softvérov na výpočet korelačných 

koeficientov. Ich výpočet je veľmi jednoduchý a preto sa nimi nie je potrebné ďalej zaoberať. Podrobnejšie rozvedieme metodológiu umelej inteligencie – umelých 

neurónových sietí, ktorá sa ukazuje ako najvhodnejšia metóda v medicínsko-geochemickom výskume pri spájaní dát environmentálnych a zdravotných 

indikátorov.  
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Tab. 6.1.1 

Spearmanove korelačné koeficienty, štatisticky preukázaná pozitívna korelácia (R > 0,2) medzi obsahom chemických prvkov a zdravotnými indikátormi pre podzemnú vodu  okresy Slovenskej republiky. 

  N Spearman R Významnosť  N Spearman R Významnosť  N Spearman R Významnosť  N Spearman R Významnosť 

pH & SPOT 79 0,235 822 + Sr & SMRC15-C26 79 0,346 866 ++ As & V85+ 79 0,222 688 + NO2 & PYLLC 79 0,258 217 + 

pH & DOZM 79 0,249 262 + Fe & POD 79 0,240 244 + As & HUM 79 0,235 952 + NO2 & POD 79 0,446 554 +++ 

MIN & SMRZ 79 0,225 944 + Fe & HUZ 79 0,252 273 + As & SMRC15-C26 79 0,254 873 + NO3 & SMRI63-I64 79 0,256 598 + 

MIN & PYLLC 79 0,247 287 + Fe & SMRK 79 0,268 297 + As & SMRC 79 0,263 917 + NO3 & SMRZ 79 0,272 185 + 

MIN & SMRK 79 0,287 053 + Fe & SMRC15-C26 79 0,288 759 ++ As & HUZ 79 0,269 301 + NO3 & HUZ 79 0,280 913 + 

MIN & ReC 79 0,390 944 +++ Fe & SMRZ 79 0,333 847 ++ As & PYLLC 79 0,279 262 + NO3 & SMRK 79 0,315 023 ++ 

MIN & SMRC 79 0,480 778 +++ Fe & PYLLC 79 0,367 261 +++ As & ReE 79 0,287 577 + NO3 & PYLLC 79 0,351 475 ++ 

MIN & SMRC15-C26 79 0,534 978 +++ Fe & ReC 79 0,370 351 +++ As & V60+ 79 0,288 750 ++ NO3 & ReC 79 0,448 612 +++ 

ChSKMn & PYLLC 79 0,289 729 ++ Fe & SMRC 79 0,379 255 +++ As & ReC 79 0,313 632 ++ NO3 & SMRC 79 0,524 352 +++ 

ChSKMn & SMRC 79 0,321 732 ++ Mn & SMRC30-C39 79 0,226 224 + Cd & SMRI63-I64 79 0,248 894 + NO3 & SMRC15-C26 79 0,590 042 +++ 

(Ca + Mg) & SMRK 79 0,240 193 + HCO3 & SMRC 79 0,312 956 ++ Se & ReE 79 0,271 656 + PO4 & ReE 79 0,221 777 + 

(Ca + Mg) & DOZM 79 0,259 913 + HCO3 & SMRC15-C26 79 0,404 973 +++ Se & V85+ 79 0,287 718 + PO4 & SMRZ 79 0,241 853 + 

(Ca + Mg) & ReC 79 0,328 116 ++ SiO2 & SMRC 79 0,230 250 + Se & V60+ 79 0,301 251 ++ PO4 & SMRM 79 0,255 464 + 

(Ca + Mg) & SMRC 79 0,449 375 +++ SiO2 & SMRV 79 0,250 534 + Se & HUM 79 0,307 328 ++ PO4 & SMRK 79 0,278 874 + 

(Ca + Mg) & SMRC15-C26 79 0,504 622 +++ SiO2 & SMRC15-C26 79 0,259 121 + Se & ReI 79 0,307 621 ++ PO4 & V85+ 79 0,333 216 ++ 

Li & SMRC15-C26 79 0,234 413 + SiO2 & SMRK 79 0,284 911 + Se & SMRC 79 0,363 614 +++ PO4 & SMRI63-I64 79 0,340 825 ++ 

Na & SMRC30-C39 79 0,222 487 + SiO2 & POD 79 0,303 841 ++ Mn & POD 79 0,253 025 + PO4 & V60+ 79 0,357 034 ++ 

Na & V60+ 79 0,225 993 + SiO2 & SMRM 79 0,310 164 ++ Mn & SMRZ 79 0,259 222 + PO4 & SMRC 79 0,379 559 +++ 

Na & HUM 79 0,239 190 + SiO2 & ReE 79 0,314 768 ++ Mn & ReI 79 0,273 785 + PO4 & SMRC15-C26 79 0,398 705 +++ 

Na & ReI 79 0,252 302 + SiO2 & V85+ 79 0,338 671 ++ Mn & HUZ 79 0,283 007 + PO4 & ReI 79 0,435 616 +++ 

Na & SMRZ 79 0,257 092 + SiO2 & V60+ 79 0,368 840 +++ Mn & PYLLC 79 0,352 643 ++ PO4 & HUM 79 0,438 821 +++ 

Na & SMRI63-I64 79 0,284 069 + SiO2 & SMRI63I64 79 0,380 686 +++ Mn & SMRC15-C26 79 0,364 320 +++ PO4 & PYLLC 79 0,473 116 +++ 

Na & HUZ 79 0,320 009 ++ SiO2 & ReI 79 0,440 266 +++ Mn & ReC 79 0,422 103 +++ PO4 & HUZ 79 0,494 724 +++ 

Na & PYLLC 79 0,374 309 +++ SiO2 & PYLLC 79 0,448 518 +++ Mn & SMRC 79 0,433 394 +++ PO4 & ReC 79 0,545 399 +++ 

Na & SMRK 79 0,386 604 +++ SiO2 & HUZ 79 0,450 905 +++ NH4 & SMRC15-C26 79 0,221 718 + HCO3 & DOZM 79 0,287 495 + 

Na & ReC 79 0,519 328 +++ SiO2 & HUM 79 0,461 169 +++ NH4 & ReC 79 0,241 164 + HCO3 & ReC 79 0,300 170 ++ 

Na & SMRC15-C26 79 0,560 952 +++ SiO2 & ReC 79 0,474 537 +++ NH4 & POD 79 0,251 795 + Se & HUZ 79 0,365 812 +++ 

Na & SMRC 79 0,567 975 +++ Cr & V60+ 79 0,226 966 + NH4 & SMRC 79 0,386 655 +++ Se & SMRC15-C26 79 0,371 708 +++ 

K & HUM 79 0,230 889 + Cr & POD 79 0,235 230 + F & ReI 79 0,225 245 + Se & PYLLC 79 0,440 314 +++ 

K & SMRK 79 0,233 620 + Cr & PyllC 79 0,291 798 ++ F & SMRI63-I64 79 0,238 171 + Se & ReC 79 0,458 934 +++ 

K & SMRI63-I64 79 0,244 999 + Cr & HUZ 79 0,292 915 ++ F & SMRZ 79 0,251 505 + Hg & DOZM 79 0,253 352 + 

K & SMRZ 79 0,252 491 + Cr & SMRC 79 0,331 323 ++ F & PyllC 79 0,270 766 + Ba & DOZM 79 0,225 916 + 

K & ReI 79 0,273 492 + Cr & ReC 79 0,358 763 ++ F & SMRK 79 0,286 286 + Ba & SMRK 79 0,276 099 + 

K & HUZ 79 0,332 315 ++ Cr & SMRC15-C26 79 0,397 451 +++ F & HUZ 79 0,295 787 ++ Ba & SMRC 79 0,306 274 ++ 

K & PYLLC 79 0,398 870 +++ Cu & SMRK 79 0,237 272 + F & ReC 79 0,431 840 +++ Ba & SMRC15-C26 79 0,308 708 ++ 

K & SMRC 79 0,466 367 +++ Cu & ReI 79 0,246 021 + F & SMRC 79 0,493 278 +++ fAl & ReE 79 0,232 342 + 

K & SMRC15-C26 79 0,487 728 +++ Cu & SMRC 79 0,259 401 + F & SMRC15-C26 79 0,517 694 +++ fAl & ReI 79 0,249 052 + 

K & ReC 79 0,489 630 +++ Cu & PYLLC 79 0,284 410 + Cl & SMRI63-I64 79 0,250 342 + fAl & HUM 79 0,265 043 + 

Ca & ReC 79 0,269 450 + Cu & HUZ 79 0,300 936 ++ Cl & SMRZ 79 0,262 727 + fAl & V60+ 79 0,269 726 + 

Ca & DOZM 79 0,271 050 + Cu & ReE 79 0,304 154 ++ Cl & PYLLC 79 0,285 859 + fAl & HUZ 79 0,284 102 + 

Ca & SMRC 79 0,384 586 +++ Cu & ReC 79 0,343 866 ++ Cl & SMRK 79 0,307 124 ++ fAl & ReC 79 0,297 712 ++ 

Ca & SMRC15-C26 79 0,454 171 +++ Cu & SMRC15-C26 79 0,371 282 +++ Cl & ReC 79 0,432 084 +++ IER & SMRI63-I64 79 0,228 738 + 

Mg & PYLLC 79 0,222 847 + Zn & HUM 79 0,256 084 + Cl & SMRC 79 0,546 578 +++ IER & SMRC30-C39 79 0,255 509 + 

Mg & DOZM 79 0,229 020 + Zn & ReI 79 0,259 946 + Cl & SMRC15-C26 79 0,569 192 +++ IER & HUZ 79 0,275 777 + 

Mg & SMRZ 79 0,242 400 + Zn & HUZ 79 0,311 185 ++ SO4 & SMRK 79 0,243 942 + IER & SMRZ 79 0,308 761 ++ 

Mg & SMRK 79 0,275 527 + Zn & PYLLC 79 0,358 133 ++ SO4 & SMRC30-C39 79 0,277 211 + IER & SMRK 79 0,309 449 ++ 

Mg & ReC 79 0,381 840 +++ Zn & SMRI63-I64 79 0,390 898 +++ SO4 & SMRZ 79 0,286 730 + IER & PYLLC 79 0,334 885 ++ 

Mg & SMRC 79 0,509 150 +++ Zn & SMRK 79 0,420 867 +++ SO4 & PYLLC 79 0,287 660 + IER & ReC 79 0,449 002 +++ 

Mg & SMRC15-C26 79 0,537 826 +++ Zn & ReC 79 0,445 399 +++ SO4 & ReC 79 0,356 280 ++ IER & SMRC15-C26 79 0,451 384 +++ 

Sr & ReC 79 0,239 484 + Zn & SMRC 79 0,504 123 +++ SO4 & SMRC15-C26 79 0,470 943 +++ IER & SMRC 79 0,554 514 +++ 

Sr & SMRC 79 0,325 115 ++ Zn & SMRC15-C26 79 0,577 761 +++ SO4 & SMRC 79 0,520 007 +++     

Poznámka: hladina významnosti (< 0,05  overená závislosť (+), < 0,01  vysoká závislosť (++), < 0,001  veľmi vysoká závislosť (+++)); N = počet okresov. 
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6.2 Neurónové siete 

V súčasnosti existuje veľa prác o nepriaznivých účinkoch chemických prvkov v geologických zložkách životného prostredia (podzemných vodách, pôdach) na 

zdravie ľudí. Takéto geochemické údaje je však potrebné porovnať s údajmi zo zdravotníckych štatistík, teda spojiť dáta o chemickom zložení vôd, pôd s údajmi 

o zdravotnom stave obyvateľstva. Geochemické aj zdravotné dáta sú však väčšinou nelineárne rozdelené a použitie klasických štatistických metód ako napr. 

Pearsonova alebo Spearmanova korelácia by mohlo viesť k chybným uzáverom. Preto je potrebné pri spájaní takýchto nelineárnych dát používať metódy 

nelineárnej regresie alebo napríklad metódu umelých neurónových sieti (ANN). Zatiaľ čo metódy nelineárnej regresie sú pomerne bežne používané, metóda ANN 

predstavuje inovatívnu metódu spájania environmentálnych a zdravotných dát, ktorá nie je bežne využívaná v medicínsko-geochemickom výskume. Vo vývoji 

ANN môžeme identifikovať dve etapy. Obdobie klasického konekcionizmu rozvíjaného najmä v psychológii, napr. práca o logických neurónoch McCulloch & Pitts 

(1943) a obdobie počítačového konekcionizmu (vznik teórie umelých neurónových sietí). Prvý neuropočítač (the Snark) bol zostrojený v roku 1951 The (Fisher & 

Nijkamp 1993). Ďalším významným medzníkom sú publikácie Rosenblatta (1958; 1962) o perceptróne a práce autorov Rumelhart & McClelland (1986), McClelland 

& Rumelhart (1987), Rumelhart et al. (1986a, b) o učení sa neurónových sietí obsahujúcich skryté neuróny. Podrobný prehľad histórie vzniku a rozvoja 

neurónových sietí podáva Kriesel (2007). Umelé neurónové sú jednou z najviac využívaných modelovacích techník využívaných v mnohých oblastiach výskumu. 

Používajú sa najmä v ekonómii a rôznych technických vedách, napr. Nakamura (2005), Jammazi & Aloui (2012), Rovithakis & Christodoulou (2012), Chen et al. 

(2013), Kaytez et al. (2015). V prírodných vedách boli použité najmä pri riešení problematiky šírenia sa znečistenia a jeho remediácie, hlavne v prípade podzemnej 

vody, napr. Majer et al. (2004), Singh et al. (2004), Sahoo et al. (2006), Yan & Minsker (2006). 

Doposiaľ je dostupných len veľmi málo štúdií, ktoré sa zaoberajú problematikou analýzy vzájomných vzťahov medzi kvalitou životného (geologického) prostredia 

a zdravotným stavom obyvateľstva (Rapant et al., 2015, 2016) na základe vyšších štatistických metód.  

V tejto kapitole prezentujeme využitie metódy ANN v medicínskej geochémii na príklade analýzy vplyvu chemického zloženia podzemnej/pitnej vody na dĺžku 

života obyvateľstva Slovenskej republiky. Hlavným cieľom bolo pomocou metódy ANN identifikovať tie prvky v podzemnej/pitnej vode, ktoré majú vo vzťahu 

k dĺžke života na Slovensku najväčší vplyv a odvodiť limitné hodnoty definujúce hraničné koncentrácie (minimálne potrebné, maximálne prípustné, optimálne), pri 

ktorých je zdravotný stav obyvateľstva najpriaznivejší. 
 

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY NEURÓNOVÝCH SIETÍ 

Princípy ANN ako metódy umelej inteligencie sú založené na analógii činnosti mozgu a inšpirácii z neurobiológie (Openshaw in Fischer and Nijkamp 1993). 

Neurónové siete, taktiež nazývané ako umelé neurónové siete, vychádzajú zo simulácie biologických neurónových sietí. Funkcia neurónovej siete je určená 

modelom neurónu, štruktúrou siete a typom učenia neurónovej siete. Neurón predstavuje základnú výpočtovú jednotku neurónových sietí (Zhou, 2012). Každý 

neurón má celý rad reálnych vstupov. Schematický model vstupných a výstupných veličín je znázornený na obr. 6.2.1. V našej práci vstupným parametrom 

vytvorených neurónových sietí sú hodnoty jednotlivých environmentálnych indikátorov a výstupnými parametrami sú hodnoty jednotlivých zdravotných indikátorov. 

Architektúra siete je spojená s algoritmom učenia, ktorý sa používa pri trénovaní. Učenie je proces, v ktorom sa parametre neurónovej siete menia na základe 

určitých pravidiel. Charakter týchto pravidiel, ktoré vyvolávajú zmeny synaptických váh neurónových sietí, determinuje typ učenia neurónovej siete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.2.1 Ilustrácia neurónovej siete (prevzaté z práce Zhou, 2012). 
 

Vyjadrenie vzťahu závislosti medzi environmentálnymi a zdravotnými indikátormi 

Pri riešení mnohých problémov nám nie je jasný tvar závislosti výstupnej premennej od vstupných premenných. V našom prípade teda nie je známy reálny tvar 

funkcie závislosti zdravotného indikátora a vybraného environmentálneho indikátora, ktorú potrebujeme nájsť (priamka, parabola alebo polynóm vyššie stupňa). 

Regresná analýza je z dôvodu veľkej variability hodnôt zdravotného indikátora pre jednotlivé hodnoty environmentálneho indikátora nepoužiteľná (obr. 6.2.2). 

Preto sme použili metódu ANN a jej atribút univerzálneho aproximátora. 

Tento atribút po prvý krát popísal Hornik et al. (1989). Existuje taká dvojvrstvová umelá neurónová sieť, ktorá aproximuje funkciu F s presnosťou ɛ na danej 

trénovacej množine. Trénovaním siete upravujeme váhy w, ktoré sú koeficientmi aproximujúceho polynómu G, ktorý sieť prekladá cez body dané trénovanou 

množinou. Je dôležité, aby trénovacia množina rovnomerne pokrývala interval. Výhodou ANN je vystihnutie aj zložitých nelineárnych závislostí. Nevýhodou ANN 

je, že nepoznáme mechanizmus pôsobenia hodnôt jednotlivých faktorov na výstupný parameter. Absentuje ekvivalent regresnej rovnice známej z regresnej 

analýzy. 

Návrh neurónovej siete pozostáva z piatich základných krokov, a to vytvorenie architektúry siete, konfigurácia vstupných parametrov siete, učenie siete, overenie 

siete a použitie siete. Primárnu databázu zvykneme náhodne rozdeliť do troch základných skupín: trénovacia vzorka dát, verifikačná vzorka dát a testovacia 

vzorka dát. Trénovacia a verifikačná vzorka sa používajú v procese trénovania neurónovej siete. Trénovacia vzorka predstavuje množinu usporiadaných hodnôt, 

ktorá sa používa pri fáze učenia. Dôležitosť reprezentatívnosti týchto údajov je mimoriadne vysoká, nakoľko sa práve z nich extrahujú znalosti do synaptických 

váh, t. j. slúžia na nastavenie váh neurónovej siete. Verifikačná vzorka predstavuje množinu usporiadaných hodnôt, ktorá sa používa za účelom otestovania 

získaných znalostí. Slúži k minimalizácii preučenia siete. Keď presnosť siete nad trénovacou množinou rastie, ale presnosť nad verifikačnou vzorkou je konštantná 

alebo klesá, potom je sieť preučená a jej trénovanie je potrebné ukončiť. Testovacia vzorka je množina usporiadaných hodnôt, ktorá sa používa  za účelom 
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otestovania získaných znalostí počas učenia. Táto dátová vzorka sa používa len pre testovanie konečného riešenia s cieľom potvrdiť skutočnú prediktívnu silu 

siete. Pomer počtu prvkov v trénovacej, verifikačnej a testovacej vzorke sa odporúča v pomere 2 : 1 : 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.2.2 Príklad rozličných regresných závislostí medzi dĺžkou života (DOZ) a obsahmi vápnika v podzemných vodách. 
 

Primárne databázy environmentálnych a zdravotných indikátorov, ktoré máme k dispozícií pre trénovanie sme rozdelili na tri časti (v odporúčanom pomere 50 % 

– 25 % – 25 %), a to na trénovaciu množinu dát (používanú na modifikovanie váh a nastavenie modelu), verifikačnú množinu (používanú na odhad prediktívnej 

chyby pri výbere modelu) a testovaciu množinu (používanú pre zhodnotenie chyby zovšeobecňovania vybraného modelu). 

Kvalita ANN môže byť vyhodnotená pomocou viacerých metrík. Korelačný koeficient R, ktorý určuje vzájomný vzťah medzi nameranými a vyrovnanými hodnotami 

testovacej množiny, je najviac rozšírený. Tento spôsob hodnotenia vhodnosti ANN však nie je postačujúci. Umelé neurónové siete s najvyššími hodnotami 

korelačného koeficientu nie vždy musia byť najlepšie, t. j. najvhodnejšie. Môžu byť zvlnené, s viacerými vrcholmi, čo však odporuje logike skúmanej závislosti. 

Z tohto dôvodu používame tzv. učenie za pomoci komisií ako vhodnú metódu pre ďalšiu analýzu environmentálnych a zdravotných dát za účelom vyjadrenia 

vzťahu závislosti medzi environmentálnymi a zdravotnými indikátormi.  

Metódu učenia za pomoci komisií (tzv. „ensemble methods“) sme použili pre určenie závislosti medzi jednotlivými environmentálnymi a zdravotnými indikátormi, 

pričom sme vychádzali z tvorby 200 umelých sietí. Každej hodnote environmentálneho indikátora sme priradili medián hodnoteného zdravotného indikátora 

z vyrovnaných hodnôt získaných z 200 neurónových sietí. Priradenie mediánu patrí medzi metódy učenia pomocou komisií (Zhou 2012; Maclin & Opitz 2011). Ich 

cieľom je agregácia niekoľkých naučených modelov za účelom zlepšenia presnosti. Cez medián vyrovnaných hodnôt preložíme priamku, parabolu (konvexnú, 

konkávnu), resp. polynóm vyššieho stupňa. 
 

IDENTIFIKÁCIA VPLYVNÝCH CHEMICKÝCH PRVKOV V PODZEMNÝCH VODÁCH NA ZDRAVOTNÉ INDIKÁTORY 

Každá z natrénovaných sietí je unikátnym výsledkom , ktorý je jednoznačne definovaný len topológiou siete a vektorom synaptických váh. Globálna analýza 

citlivosti v neurónových sieťach však poskytuje poznatok o dôležitosti tej ktorej vstupnej premennej v natrénovanej sieti. Kovalishyn et al. (1998) & Zurada et al. 

(1995) predložili niekoľko metód merania senzitivity vstupných premenných ANN. Gevrey et al. (2003) prezentovali a porovnali sedem metód merania dôležitosti 

vstupných premenných ANN. Pokiaľ je pomer citlivosti („senzitivity rate“) pre danú vstupnú premennú menší ako jedna dá sa predpokladať, že jej vyradenie 

nezníži alebo dokonca zvýši výkonnosť siete (StatSoft, 1999). 

V podzemných vodách sa vyskytujú mnohé chemické prvky. Za účelom identifikácie tých chemických prvkov (t. j. environmentálnych indikátorov), ktoré sú 

najvplyvnejšie na hodnotené zdravotné indikátory a ktoré analyzované závislosti sú tie relevantné, sme realizovali výpočty pomerov citlivosti/senzitivity. Postup 

bol nasledovný. Vytvorili sme 200 neurónových sietí pre každý zdravotný indikátor a všetky environmentálne indikátory. Pre každú neurónovú sieť sme určili tzv. 

koeficient citlivosti sr. 
 
Citlivosť i-teho vstupu počítame podľa vzťahu (Hunter et al., 2000): 

Citlivosť =
RMS bez i

tej
premennej 

RMS s i
tou

 premennou
, 

 

kde RMS = √
∑ (𝑦𝑖−�̂�𝑖)

2𝑛
𝑖=1

𝑛
 (root mean square error). 

 

Pre každý environmentálny indikátor sme určili priemernú citlivosť (ako medián z 200 vypočítaných sietí). Keď kvalita vypočítaných sietí je nízka (hodnoty 

korelačného koeficientu R sú nízke) odporúčame vypočítať priemernú hodnotu koeficientu sr ako medián z 50 najlepších sietí (s najvyššími hodnotami korelačného 

koeficientu R). Za vplyvné považujeme tie environmentálne indikátory, ktoré majú najvyššie hodnoty priemernej citlivosti väčšie ako jedna (sr > 1). Uvedený postup 

predstavuje základnú metodiku výpočtu citlivosti EI. Zdôvodnenie prečo koeficient citlivosti sr by mal byť väčší ako 1 je detailne opísané v práci Hunter et al., 

2000. 

Pre verifikáciu našich výsledkov a otestovanie výberu vhodného počtu ANN (v našom prípade 200) sme realizovali aj výpočty koeficientov citlivosti pre ďalšie 

skupiny neurónových sietí. Cieľom bolo zdokumentovať rozdiely v sr hodnotách v závislosti od počtu neurónových sietí. Tieto výpočty sme realizovali okrem 

finálnej skupiny 200 sietí samostatne aj pre skupinu 100, 50 a 30 sietí. 
 

URČENIE LIMITNÝCH HODNÔT PRE NAJVPLYVNEJŠIE PRVKY  

Na základe výpočtu ANN vieme určiť limitné hodnoty (dolný a horný limit) a optimálne hodnoty pre jednotlivé environmentálne indikátory (v našom prípade 

chemické prvky v podzemnej vode), pri ktorých má hodnotený zdravotný indikátor najpriaznivejšiu hodnotu v porovnaní s jeho priemernou hodnotou pre Slovenskú 
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republiku. Metodika odvodenia limitných a optimálnych hodnôt je ilustrovaná na obr. 6.2.3. Limitné hodnoty predstavujú priesečník modelovej krivky obsahu 

chemického prvku s priemernou hodnotou zdravotného indikátora na Slovensku, vyjadrenou formou Bayesovského vyrovnaného priemeru namiesto skutočných 

ZI hodnôt. Výhoda tohto prístupu spočíva v zohľadnení počtu obyvateľov žijúcich v jednotlivých obciach Slovenska (Chaikaew et al., 2009; Chen et al., 2008; 

Rapant et al., 2016). V optimálnom prípade má modelová krivka tvar konvexnej paraboly a umožňuje nám určiť obe limitné hodnoty pre hodnotený 

environmentálny indikátor, minimálne potrebné (dolný limit) a maximálne prípustné úrovne (horný limit). Taktiež vieme určiť optimálne obsahy pri ktorých je 

zdravotný stav obyvateľstva, charakterizovaný daným zdravotným indikátorom, najpriaznivejší. Optimálne hodnoty sú určované ako priesečník vrcholu paraboly 

s priemernou hodnotou zdravotného indikátora ± štandardná odchýlka. 

Tvar závislosti medzi environmentálnym a zdravotným indikátorom však nie je vždy ideálny (t. j. konvexná parabola). V niektorých prípadoch má modelová krivka 

tvar napr. priamky a umožňuje nám určiť iba dolný alebo horný limit. V prípade konkávnej paraboly vieme určiť iba limitné hodnoty bez stanovenia optimálneho 

koncentračného rozsahu. V prípade, že modelová krivka obsahu chemického prvku (EI) nepretína priemernú hodnotu ZI nevieme limitné hodnoty určiť. Pre mnohé 

chemické prvky limitné hodnoty jednoducho neexistujú, teda ich zvýšený, resp. klesajúce obsah v podzemnej vode v podmienkach Slovenskej republiky nemajú 

vplyv na hodnotené zdravotné indikátory. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.2.3 Schematická ilustrácia odvodenia limitných a optimálnych hodnôt 
environmentálneho indikátora. 
 

 

Výsledky analýzy vzťahu medzi EI a HI a vyjadrenie tvaru ich závislosti na základe výpočtu mediánu zdravotného indikátora z vyrovnaných hodnôt vypočítaných 

z 200 neurónových sietí (metóda učenia pomocou komisií) sú ilustrované na príklade vápnika v podzemnej vode a dĺžke života slovenskej populácie (DOZ) na 

obr. 6.2.4 a 6.2.5. 

Prehľad identifikovaných najvplyvnejších EI v podzemnej vode na hodnotené ZI je uvedený na príklade zdravotného indikátora DOZ v tabuľke 6.2.1. V tabuľke 

6.2.2 sú pre porovnanie udané koeficienty citlivosti pri rôznych počtoch vypočítaných ANN (200, 100, 50 a 30). 

Určenie limitných hodnôt pre environmentálne indikátory vo vzťahu k ich vplyvu na dĺžku života obyvateľstva v Slovenskej republike je znázornené na obr. 6.2.6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6.2.4 Histogramy korelačných koeficientov pre testovaciu, trénovaciu a verifikačnú množinu dát použitú pre ANN modelovanie závislosti medzi obsahom 
vápnika v podzemnej vode a dĺžkou života (DOZ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.2.5 Príklad určeného tvaru závislosti medzi Ca v podzemných vodách a DOZ na základe ANN výpočtov. 
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Tab. 6.2.1 
Výsledky výpočtov ANN a odvodené limitné hodnoty pre 10 najvplyvnejších chemických prvkov/parametrov v podzemnej vode Slovenska 

vo vzťahu k dĺžke života obyvateľstva. 

Poradie Parameter sr R2 
Limitný obsah Optimálny obsah 

Hodnotená funkcia závislosti 
DL HL DL HL 

1 (Ca + Mg) 1,419 0,997 2,98 neexistuje neurčený neexistuje konkávna parabola 

2 Ca 1,246 0,975 73,95 172,21 neurčený neurčený konkávna parabola 

3 Mg 1,152 0,975 18,13 neexistuje neurčený neexistuje konkávna parabola 

4 MIN 1,086 0,899 358,46 1,274,81 neexistuje neexistuje konkávna parabola 

5 ChSKMn 1,081 0,994 neexistuje 2,27 neexistuje neexistuje priamka 

6 K 1,073 0,964 neexistuje 9,85 neexistuje neexistuje priamka 

7 Na 1,043 0,977 neexistuje 24,07 neexistuje neexistuje konkávna parabola 

8 HCO3 1,012 0,993 250,79 neexistuje neexistuje neexistuje konkávna parabola 

9 SO4 1,003 0,522 31,42 185,32 neexistuje neexistuje konkávna parabola 

10 NO3 1,003 0,832 neexistuje 71,45 neexistuje neexistuje konkávna parabola 

Poznámka: sr – koeficient citlivosti, R2 – koeficient determinácie, DL – dolný limit, HL – horný limit. 

 
Tab. 6.2.2 

Rozdiely v hodnotách koeficientov citlivosti s klesajúcim počtom neurónových sietí použitých pre analýzu environmentálnych a zdravotných dát. 

Parameter 
priemer min max medián št. odch. 

Parameter 
priemer min max medián št. odch. 

N = 200 N = 50 

(Ca + Mg) 1,418 6 0,893 6 8,739 7 1,001 6 1,737 7 (Ca + Mg) 1,959 1 0,996 6 8,739 7 1,002 7 2,544 2 

Ca 1,246 3 0,914 1 4,980 1 1,003 9 0,929 2 Ca 1,605 6 0,994 6 4,980 1 1,002 9 1,376 8 

Mg 1,152 5 0,987 6 3,760 8 1,000 5 0,624 4 Mg 1,364 5 0,994 2 3,760 8 1,000 6 0,933 2 

MIN, 1,086 0 0,987 3 8,749 8 1,000 8 0,786 6 MIN, 1,310 8 0,998 7 8,749 8 1,001 3 1,509 2 

ChSKMn 1,081 3 0,992 0 8,585 2 1,000 1 0,778 4 ChSKMn 1,302 9 0,992 0 8,585 2 1,000 2 1,493 8 

K 1,073 2 0,995 2 4,877 4 1,000 8 0,485 0 K 1,275 5 0,995 2 4,877 4 1,000 8 0,929 6 

Na 1,043 4 0,984 7 4,961 9 1,000 1 0,403 0 Na 1,164 4 0,984 7 4,961 9 1,000 2 0,784 6 

HCO3 1,012 4 0,979 7 1,206 9 1,001 0 0,044 1 HCO3 1,026 8 0,994 6 1,206 9 1,000 7 0,063 3 

SO4 1,003 5 0,993 2 1,106 5 1,000 4 0,012 2 NO3 1,011 0 0,995 5 1,196 0 1,000 7 0,041 0 

NO3 1,003 2 0,918 8 1,196 0 1,000 6 0,021 5 NO2 1,009 1 0,998 3 1,197 3 1,000 0 0,041 5 

 N = 100  N = 30 

(Ca + Mg) 1,549 4 0,893 6 8,739 7 1,001 8 1,975 9 (Ca + Mg) 1,522 7 0,998 4 8,739 7 1,002 4 1,961 8 

Ca 1,339 2 0,914 1 4,980 1 1,004 1 1,071 1 Ca 1,270 5 0,994 6 4,980 1 1,001 3 1,008 4 

Mg 1,203 5 0,994 2 3,760 8 1,000 6 0,714 6 Mg 1,187 5 0,994 2 3,760 8 1,000 6 0,699 6 

MIN, 1,159 1 0,995 3 8,749 8 1,000 9 1,072 8 HCO3 1,020 8 0,994 6 1,206 9 1,000 8 0,056 1 

ChSKMn 1,151 7 0,992 0 8,585 2 1,000 1 1,061 8 MIN, 1,008 3 0,998 7 1,120 3 1,001 3 0,022 4 

K 1,136 8 0,995 2 4,877 4 1,000 8 0,661 5 SO4 1,007 9 0,997 3 1,106 5 1,000 1 0,022 4 

Na 1,081 1 0,984 7 4,961 9 1,000 1 0,552 3 Cl 1,003 8 0,990 7 1,036 9 1,000 3 0,010 1 

HCO3 1,015 4 0,979 7 1,206 9 1,001 0 0,049 2 NO3 1,002 3 0,995 5 1,030 7 1,000 2 0,006 4 

NO3 1,005 0 0,918 8 1,196 0 1,000 5 0,029 7 K 1,001 9 0,995 2 1,015 1 1,000 4 0,004 8 

SO4 1,004 8 0,997 0 1,106 5 1,000 3 0,014 8 SiO2 1,001 4 0,995 3 1,018 7 1,001 3 0,004 1 

Poznámka: N = počet umelých neurónových sietí, št. odch. – štandardná odchýlka. 
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Obr. 6.2.6 Určenie limitných hodnôt pre environmentálne indikátory vo vzťahu k ich vplyvu na dĺžku života obyvateľstva Slovenskej republiky. 
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VYJADRENIE VZŤAHU ZÁVISLOSTI MEDZI ENVIRONMENTÁLNYMI A ZDRAVOTNÝMI INDIKÁTORMI 

Z dosiahnutých výsledkov vyplýva dôležitá vlastnosť ANN ako aproximátora. ANN zachováva priemernú hodnotu (v našom prípade priemer DOZ je 72,05 a 

priemer mediánu DOZ vyrovnaný ANN je 72,06) a znižuje rádovo smerodajnú odchýlku hodnôt závislej premennej. V našom prípade smerodajná odchýlka 

skutočných hodnôt DOZ je 3,51 a hodnôt mediánu vyrovnaných hodnôt DOZ vypočítaných prostredníctvom ANN je 0,22. Táto vlastnosť ANN umožňuje v ďalšom 

kroku použitie regresnej analýzy. 

Kvalita vypočítaných ANN je dokumentovaná na základe hodnôt korelačného koeficientu R určujúceho vzťah medzi nameraným obsahom Ca v podzemnej vode 

a DOZ a vyrovnanými hodnotami DOZ pre tri skupiny – testovaciu, trénovaciu a verifikačnú (obr. 6.2.4). Korelačný koeficient medzi mediánom modelovania 

závislosti DOZ od Ca v podzemnej vode a skutočnými hodnotami DOZ pre testovaciu množinu je 0,1125; pre trénovaciu 0,1261 a pre verifikačnú 0,1377. Hodnoty 

korelačného koeficientu R vo všeobecnosti určujú vzájomný vzťah medzi výstupmi a cieľmi. Hodnota 1 znamená blízku závislosť, 0 náhodnosť. Keď sa hodnoty 

korelačného koeficientu R pre neurónovú sieť blížia k hodnote 1, znamená to, že je blízka závislosť medzi výstupmi a cieľmi. 

Pri trénovaní siete typu viacvrstvového perceptrónu („multilayer perceptron“ – MLP) je jediným cieľom minimalizovať celkovú empirickú chybu. Architektúra MLP 

siete a jej váhy sa určujú na základe iteratívneho procesu, t. j. postupu pokus – omyl, a metódy spätného šírenia chýb, čo je časovo náročné, ale dáva dobré 

výsledky pri aproximácii funkcií. V prípade dobrej neurónovej siete sú hodnoty chyby učenia („mean square error“ = RMS2) aj hodnoty korelačného koeficientu R 

medzi vypočítanými hodnotami pomocou ANN a skutočnými nameranými hodnotami vo všetkých troch množinách (testovacej, trénovacej a verifikačnej) približne 

rovnaké. 

Alternatívny spôsob ako určiť závislosť medzi environmentálnymi a zdravotnými dátami je metóda decilov. Metóda vyrovnania hodnôt v ťažiskách pásov vychádza 

z myšlienky eliminovania veľkého rozptylu hodnôt zdravotného indikátora pre danú hodnotu environmentálneho indikátora. Rozptyl hodnôt je dôsledkom jednak 

skutočnosti, že sa jedná o stochastickú závislosť, ktorej je variancia nedeliteľnou súčasťou, jednak skutočnosti, že environmentálny indikátor nepôsobí izolovane 

ale spolu s inými indikátormi (environmentálnymi, sociálnymi), ba dokonca v interakcii s nimi. Navrhovaný postup je nový, aj keď prirodzený. Hodnoty 

environmentálneho indikátora sa rozdelia na 10 intervalov, ktoré korešpondujú s decilmi environmentálneho indikátora. V týchto intervaloch sa nájde ťažisko 

hodnôt – bodov s x-ovou súradnicou v danom decile. Cez takýmto spôsobom získané ťažiská druhého až deviateho decilu sa preloží regresná krivka. Vylúčenie 

prvého a desiateho decilu vychádza z potenciálnej možnosti extrémnej polohy príslušných ťažísk. Tvar takto získanej funkcie a funkcie získanej pomocou 

neurónových sietí by sa nemal výrazne líšiť. Podobnosť bude tým menšia, čím je závislosť zdravotného indikátora od environmentálneho indikátora slabšia. 

Výsledok použitia metódy decilov ako kontrolnej metódy na overenie závislosti medzi EI a HI je uvedený v tabuľke 6.2.3 a znázornený na obr. 6.2.7.  

Krivky závislosti medzi obsahom Ca v podzemnej vode a dĺžkou života (DOZ) vypočítané metódou ANN a metódou decilov sú prakticky rovnaké a taktiež 

potvrdzujú spoľahlivosť oboch použitých metód pre analýzu vzťahov medzi environmentálnymi a zdravotnými dátami. 
 

Tab. 6.2.3 
Rozdelenie hodnôt environmentálnych a zdravotných indikátorov na decily – príklad Ca v podzemnej vode a dĺžky života obyvateľstva (DOZ). 

Poradie 
Decily pre 

Hodnota paraboly cez ANN 
Ca DOZ 

1 26,59 71,11 70,26 

2 49,22 71,58 71,84 

3 65,14 71,65 71,99 

4 79,32 72,24 72,1 

5 92,79 72,38 72,18 

6 103,58 73,11 72,22 

7 112,82 72,69 72,25 

8 121,6 71,95 72,26 

9 132,15 72,24 72,26 

10 152,91 71,55 72,22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.2.7 Komparácia priebehu závislosti DOZ od Ca v podzemnej vode pomocou ANN a metódy vyrovnania hodnôt v ťažiskách pásov. 
 

IDENTIFIKÁCIA VPLYVNÝCH CHEMICKÝCH PRVKOV V PODZEMNEJ VODE NA ZDRAVOTNÉ INDIKÁTORY 

Prehľad 10 najvplyvnejších chemických prvkov/parametrov v podzemnej vode Slovenska vo vzťahu k dĺžke života obyvateľstva, pre ktoré boli stanovené najvyššie 

hodnoty koeficientu citlivosti je uvedený v tabuľke 6.2.1. V prípade ďalších hodnotených environmentálnych indikátorov pozorujeme pokles hodnôt koeficientu 

citlivosti, teda pokles ich vplyvu na dĺžku života. Chemické prvky v podzemnej vode s koeficientom citlivosti < 1 považujeme za nevplyvné na hodnotený zdravotný 

indikátor, v našom prípade prvky ako Hg, Cr, Sb alebo Zn boli identifikované ako nevplyvné na dĺžku života obyvateľstva na Slovensku. 

Rozdiely v hodnotách koeficientov citlivosti EI s poklesom počtu počítaných neurónových sietí (200, 100, 50 a 30) sú ilustrované na príklade dĺžky života 

obyvateľstva SR v tabuľke 6.2.2. Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme skonštatovať, že prvé tri prvky, ktoré považujeme za najvplyvnejšie sú rovnaké 
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bez ohľadu na počet neurónových sietí. Poradie prvých ôsmych chemických prvkov sa nemení v prípade výpočtu 200, 100 a 50 neurónových sietí. 

Najvariabilnejšie výsledky pozorujeme v prípade výsledkov výpočtu z iba 30 neurónových sietí. Koeficienty citlivosti pre prvé tri najvplyvnejšie EI sú relatívne 

nízke. 

Obsah (Ca + Mg), Ca a Mg v podzemnej vode boli jednoznačne identifikované ako najvplyvnejšie EI na zdravotný indikátor DOZ. Uvedené tri EI sa pri rôznych 

počtoch neurónových sietí vždy vyznačujú približne o rád vyššími hodnotami koeficientu citlivosti ako ostatné prvky. Najvyššie hodnoty sr pre tieto EI 

dokumentujeme pri použití 50 ANN a najnižšie hodnoty sr boli zistené pri použití 200 ANN. Pri použití 100 a 200 ANN bola určená ako najvplyvnejšia tá istá 

skupina 10 chemických prvkov, prakticky s rovnakým poradím vplyvu. Pri použití 50 a 30 ANN sú ako najvplyvnejšie určené len tri prvé prvky a ostatné sú v inom 

poradí, resp. sa vyskytujú ďalšie prvky. Za najreprezentatívnejšie považujeme výsledky dosiahnuté pri použití 200 ANN (tabuľka 6.2.2). 

V našej práci sme na identifikáciu vplyvných environmentálnych indikátorov použili výpočet citlivosti a stanovenia koeficientov citlivosti. Alternatívny spôsob je 

určenie vplyvných environmentálnych indikátorov podľa priemerného poradia chýb neurónových sietí pre jednotlivé environmentálne indikátory. Je zaužívané, že 

najväčšia chyba má poradie 1, preto je vhodné urobiť opačné usporiadanie, t. j. tak, aby najmenšia chyba mala poradie 1. Porovnanie údajov priemernej citlivosti 

a priemerného poradia chýb na príklade dĺžky života (DOZ) je uvedené v tab. 6.2.4. Z obr. 6.2.8 vidíme, že medzi poradím podľa úrovne citlivosti a reverzného 

poradia pre chybu environmentálneho indikátora v ANN je lineárna závislosť. Environmentálne indikátory, ktoré majú priemernú citlivosť väčšiu ako 1,085 sa 

dostali do prvej desiatky aj podľa kritéria reverzného priemerného poradia [(Ca + Mg), Ca, Mg, MIN.]. Aj keď v našej štúdii určujeme poradie 10 najvplyvnejších 

prvkov, rozdiely na druhom., resp. ešte vyššom desatinnom mieste nie sú významné. Teda aj hodnoty líšiace sa o hodnotu 0,001 a menej ako 0, nie sú z hľadiska 

ich vplyvu relevantné. 
 

Tab. 6.2.4 
Prehľad hodnôt priemernej citlivosti a priemerného poradia chýb pre zdravotný indikátor DOZ. 

EI Priemerná citlivosť Priemerné poradie chýb Poradie citlivosti Poradie chýb Opačné poradie chýb 

pH 1,000 390 16,657 754 18 18 15 

MIN. 1,085 996 12,096 257 4 27 6 

ChSKMn 1,081 287 17,000 000 5 16 17 

(Ca + Mg) 1,418 640 7,491 892 1 31 2 

Na 1,043 423 17,118 919 7 15 18 

K 1,073 201 10,486 486 6 28 5 

Ca 1,246 253 6,572 973 2 32 1 

Mg 1,152 481 12,890 110 3 25 8 

Fe 1,000 387 15,120 879 19 21 12 

Mn 1,001 277 12,439 560 15 26 7 

NH4 1,000 893 20,785 714 17 6 27 

F 1,001 065 22,142 857 16 4 29 

Cl 1,002 791 14,043 956 11 22 11 

SO4 1,003 470 15,767 956 9 20 13 

NO2 1,001 645 23,701 657 12 1 32 

NO3 1,003 173 13,193 370 10 24 9 

PO4 1,001 469 13,375 691 14 23 10 

HCO3 1,012 425 9,585 635 8 30 3 

SiO2 1,001 559 9,955 801 13 29 4 

Cr 0,999 972 22,464 088 30 3 30 

Cu 1,000 191 17,712 707 24 14 19 

Zn 0,999 764 17,983 425 32 13 20 

As 1,000 096 20,187 845 27 8 25 

Cd 1,000 294 15,911 602 21 19 14 

Se 1,000 278 19,966 851 22 10 23 

Pb 1,000 105 20,477 778 26 7 26 

Hg 0,999 987 22,960 894 29 2 31 

Ba 1,000 314 16,808 989 20 17 16 

Al 1,000 226 18,203 390 23 12 21 

Sb 0,999 930 21,500 000 31 5 28 
222Rn 1,000 168 20,040 000 25 9 24 
226Ra 1,000 043 19,844 828 28 11 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.2.8 Lineárna korelácia medzi pomerom citlivosti a opačným poradím chýb pre environmentálny 
indikátor. 
 
 

 

Rovnako ako pri použití najrôznejších matematicko-štatistických metód musíme sa rozhodnúť, ktorá z metód je najreprezentatívnejšia pre analýzu dát, t .j. musíme 

sa rozhodnúť, ktorú vypočítanú závislosť považujeme za kauzálnu a ktorú iba za stochastickú. Na základe spracovania environmentálnych a zdravotných dát na 
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celonárodnej úrovni, t. j. pre celé územie Slovenskej republiky (približne 5,5 milióna obyvateľov, viac ako 50 000 km2 rozlohy), chemické prvky s ohľadom ich 

vplyvu na ľudské zdravie (ZI) boli rozdelené do nasledovných skupín (Rapant et al., 2010, Cvečková et al., 2016; Fajčíková et al., 2016): 

1. kauzálne – chemické prvky s preukázateľným vplyvom na ľudské zdravie, potvrdeným mnohými prípadovými štúdiami a s vysokou štatistickou závislosťou 

so zdravotnými indikátormi, 

2. indikatívne – chemické prvky, pre ktoré nebol prípadovými štúdiami preukázaný vplyv na ľudské zdravie, avšak vďaka geochemickej príbuznosti s kauzálnymi 

prvkami vykazujú relatívne vysokú štatistickú závislosť so zdravotnými indikátormi, 

3. stochastické – chemické prvky vykazujúce náhodnú štatistickú závislosť so zdravotnými indikátormi bez známych (prípadovými štúdiami nepotvrdených) 

zdravotných účinkov, 

4. nevplyvné – chemické prvky nevykazujúce žiadnu štatistickú závislosť vo vzťahu k zdravotným indikátorom. Môže sa jednať o chemické prvky bez zdravotných 

účinkov alebo o chemické prvky vyskytujúce sa vo veľmi nízkych koncentráciách, pri ktorých sa ich negatívne účinky neprejavujú. 

Z chemických prvkov, ktoré boli modelovým výpočtom cez ANN identifikované ako najvplyvnejšie na dĺžku života (DOZ) považujeme v zmysle práce Cvečková et 

al. (2016)  a Fajčíková et al., (2016) za kauzálne prvky (Ca + Mg), Ca a Mg, za indikatívne prvky MIN., HCO3, SiO2 a za stochastické prvky K, Na, SO4 a NO3. 

Všetky ostatné prvky boli charakterizované ako nevplyvné. 
 

URČENIE LIMITNÝCH HODNÔT PRE NAJVPLYVNEJŠIE PRVKY  

Pri určení limitných hodnôt predstavujú vstupné údaje hodnoty EI a im zodpovedajúce hodnoty mediánu vyrovnaných hodnôt ZI vypočítaných pomocou 

neurónových sietí. Nedá sa očakávať, že výkonnosť sietí pre skúmanie závislosti medzi EI a ZI bude vynikajúca. Je to dôsledok veľkého rozptylu hodnôt ZI pre 

konkrétnu hodnotu EI. Navyše neurónové siete s najvyššími hodnotami korelačného koeficientu nemusia byť vždy najlepšie. Môžu byť zvlnené s viacerými 

vrcholmi. Preto sme vždy počítali 200 neurónových sietí. Každej hodnote skúmaného EI sme priradili medián príslušného ZI z vyrovnaných hodnôt vypočítaných 

prostredníctvom ANN. Cez medián z vyrovnaných hodnôt odporúčame preložiť krivku, t. j. priamku, parabolu, polynóm vyššieho stupňa atď. Toto preloženie je 

obvykle zo štatistického hľadiska výborné – koeficient determinácie dosahuje hodnoty vyššie ako 0,8 až 0,99 (tabuľka 6.2.1). To nás oprávňuje považovať postup 

za vhodný a počet 200 sietí pre určenie limitných hodnôt za plne dostatočný. Limitné hodnoty tak predstavujú jednoducho priesečník namodelovanej krivky s 

priemernou hodnotou ZI pre Slovenskú republiku. V prípade konkávnej paraboly dokážeme určiť hornú aj dolnú limitnú hodnotu a v prípade priamky len dolnú, 

resp. hornú limitnú hodnotu (obr. 6.2.6). V prípade konvexnej paraboly okrem limitných hodnôt dokážeme odvodiť aj optimálne limitné hodnoty EI, pri ktorých 

dosahuje hodnotený ZI najpriaznivejšie úrovne. Pri stanovení optimálnych limitných obsahov EI vychádzame z prípadu, keď s rastúcou hodnotou EI hodnota ZI 

klesá, potom stagnuje a rastie (obr. 6.2.3). Vyjadrenie “zdravotný indikátor stagnuje” v matematickej reči znamená, že funkcia F závislosti medzi ZI a EI je 

konštantná, t. j. prvá derivácia sa rovná nule. V prípade konvexnej jednovrcholovej krivky je to jej vrchol. Požiadavka nulovosti derivácie je silná. Za optimálnu 

budeme považovať nielen hodnoty EI v ktorom má funkcia vrchol, ale aj jej blízke okolie, kde je derivácia “skoro nulová”. V prípade veľkých súborov, vďaka zákonu 

veľkých čísiel navrhujeme považovať smernicu za nulovú v intervale vrchol krivky ± smerodajná odchýlka EI. Znamená to, že v prípade konvexnej krivky je 

optimálny rozsah v intervale (V – S; V + S), kde V je vrchol krivky a S je smerodajná odchýlka EI.  
 

ZÁVER 

Z dosiahnutých výsledkov je zrejmé, že využitie metódy ANN pri spájaní geochemických a zdravotných dát v rámci medicínsko-geochemických štúdií je vhodné. 

Obzvlášť vhodná je metóda ANN pri spájaní rozsiahlych súborov dát s veľkým počtom premenných a pri nelineárnom rozdelení dát. Pomocou metódy ANN 

dokážeme identifikovať chemické prvky v životnom prostredí, ktoré majú najväčší vplyv na ľudské zdravie a stanoviť poradie ich vplyvu. Táto metóda je tiež veľmi 

vhodná pri určovaní limitného obsahu jednotlivých chemických prvkov, pri ktorých zdravotný indikátor dosahuje čo najpriaznivejšie hodnoty. Na základe 

prezentovaných výsledkov navrhujeme realizovať výpočty 200 neurónových sietí a z nich určiť mediánovú, resp. priemernú hodnotu. Tento počet sa v našej štúdii 

ukázal ako najvhodnejší aj pre určenie vplyvu chemických prvkov na ZI (na základe výpočtu koeficientov citlivosti sr) a taktiež aj pre odvodenie ich limitných 

hodnôt. 
 
 

6.3 Príklad použitia neurónových sietí v medicínskej geochémii 

Príklad využitia neurónových sietí podávame na príklade vplyvu obsahu vápnika a horčíka v podzemnej/pitnej vode na zdravotný stav obyvateľstva 

Slovenskej republiky a návrh limitných hodnôt. 

Chemické prvky sa môžu vyskytovať v životnom prostredí (voda, pôda, ovzdušie) z hľadiska ľudského zdravia buď v deficite alebo v nadbytku. Každý chemický 

prvok môže byť liek alebo jed, závisí to len od jeho dávky (Paracelsus). Existujú tri základné cesty vstupu chemických prvkov do ľudského organizmu: ingescia, 

inhalácia a dermálny kontakt (Selinus et al., 2005). Pre ľudské zdravie je v prírodnom neznečistenom životnom prostredí najdôležitejšia cesta vstupu chemických 

prvkov ingescia, a to potravou a vodou. Zatiaľ čo chemické prvky rozpustené v pitnej vode sa vyskytujú väčšinou v iónovej forme a sú tak priamo prístupné pre 

ľudský organizmus, chemické prvky obsiahnuté v pôde sa do ľudského organizmu dostávajú hlavne len sprostredkovane, formou potravy. Vstup chemických 

prvkov z pôdy do ľudského organizmu cestou potravového reťazca však závisí najmä od ich bioprístupnosti (Brümmer, 1986; NRC, 2003; Kabata-Pendias & 

Mukherjee; 2007) a ich zdravotný účinok je taktiež závislý najmä od foriem výskytu jednotlivých chemických prvkov (McGeer et al., 2004; Chojnacka et al., 2005; 

Peralta-Videa et al., 2009). V súčasnom globálnom svete majú potraviny globálny pôvod. Veľká väčšina potravy pochádza z rôznych oblastí sveta a tým je 

zaručená jej rôznorodosť, rôzne chemické zloženie. Len malá časť konzumovanej potravy, najmä miestne pestovaná zelenina a ovocie má lokálny pôvod a vo 

svojom chemickom zložení odráža geologickú stavbu, teda aj geochemické pozadie oblastí, kde ľudia žijú. V prípade pitnej vody je situácia odlišná. Ľudia väčšinou 

pijú a používajú na varenie pitnú vodu z rovnakého zdroja, rovnakého chemického zloženia dlhodobo, často krát celý život, alebo až kým sa nepresťahujú. Nie je 

tu taká variabilita v chemickom zložení vody ako v prípade potravín. Chemické zloženie pitnej vody je dlhodobo prakticky rovnaké. V prípade deficitu alebo 

nadbytku určitých chemických prvkov, hlavne esenciálnych sa pri dlhodobom používaní rovnakej vody môžu prejaviť zdravotné účinky. Zdravotné účinky 

klasických kontaminantov pitnej vody ako napr. potenciálne toxických prvkov alebo dusičnanov sú dobre známe a mnoho krát zdokumentované (Smith et al., 

1992; Morales-Suarez-Varela et al., 1995; Järup et al., 1998; Fryzek et al., 2001; Ward et al., 2005; Mitchell et al., 2011). V dôsledku ich známych nepriaznivých 

účinkov sú tieto klasické kontaminanty striktne limitované v normách pre pitnú vodu. Vplyv niektorých ďalších, hlavne esenciálnych prvkov (napr. Ca, Mg, K) na 

ľudské zdravie nie je v súčasnosti dostatočne preukázaný, a preto tieto prvky nie sú limitované v normách pre pitnú vodu (napr. WHO drinking standard), resp. sú 
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limitované len ako odporúčané hodnoty (napr. slovenská norma pre pitnú vodu). Existuje však veľké množstvo prác, ktoré napr. spájajú zvýšený výskyt 

kardiovaskulárnych ochorení (CVD) s deficitným obsahom Ca a Mg (Rylander et al., 1991; Yang et al., 1997a; Rubenowitz et al., 1999; Nerbrand et al., 2003; 

Kousa et al., 2006; Maksimović et al., 2010). Taktiež existuje vo svetovej literatúre niekoľko prác, ktoré spájajú deficitný obsah Ca a Mg so zvýšenou úmrtnosťou 

na onkologické ochorenia (Yang et al., 1997b; 1999a, b, c, 2000a; Rapant et al., 2015; Rapant et al., 2016). 

V tejto kapitole sa zaoberáme hodnotením vplyvu relatívne širokej škály chemických prvkov v podzemnej/pitnej vode na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej 

republiky. Rôzne ukazovatele zdravotného stavu a demografického vývoja obyvateľstva spájame s obsahom chemických prvkov/zložiek v podzemnej vode, tzv. 

environmentálnymi indikátormi (EI). Hodnotíme teda vplyv podzemnej vody z rôzneho geologického prostredia, rôznej genézy a teda aj rôzneho chemického 

zloženia na úmrtnosť na najčastejšie príčiny úmrtí, ktoré môžu mať súvis s obsahom chemických prvkov v pitnej vode a to: kardiovaskulárne a onkologické 

ochorenia, ochorenia tráviacej a dýchacej sústavy a taktiež očakávanú dĺžku života. Viacerými matematickými a štatistickými metódami (umelé neurónové siete, 

Pearsonova a Spearmanova korelácia) spájame dáta o chemickom zložení podzemnej vody s rôznymi príčinami úmrtí. Pre odvodenie limitných hodnôt 

chemických prvkov v podzemnej vode, pri ktorých je zdravotný stav obyvateľstva najpriaznivejší používame umelé neurónové siete. Takýto postup spracovania 

dát bol použitý napríklad v prácach Rapant et al. (2015, 2016). 
 

MATERIÁL 

Environmentálne indikátory 

Environmentálne indikátory (EI) predstavujú chemické prvky/zložky/parametre analyzované, merané a monitorované v životnom prostredí, ktoré môžu 

ovplyvňovať biotu, resp. človeka (Rapant et al., 2010). V našej práci hodnotíme 34 environmentálnych indikátorov, hlavne anorganických zložiek chemického 

zloženia podzemnej vody a to všetky bežné makroprvky, stopové prvky a základné parametre prírodnej rádioaktivity. Nezaoberáme sa hodnotením organických 

polutantov, ktorých dáta nie sú dostupné z územia Slovenskej republiky v požadovanej hustote. 

Zdrojom dát chemického zloženia podzemnej vody boli dáta z národného environmentálno-geochemického mapovania, a to najmä z Geochemického atlasu 

Podzemných vôd a environmentálno-geochemických máp regiónov Slovenskej republiky (Vrana et al., 1997; Rapant et al., 1999). Tie boli dopĺňané najmä o údaje 

z národného monitoringu podzemnej vody, hydrogeochemických máp a ďalších regionálnych a lokálnych geochemických prác (SHMÚ www.shmu.sk/en, Kordík 

et al., 2000). V našej databáze sú zahrnuté prakticky všetky zdroje podzemnej vody, ktoré sú používané pre hromadné zásobovania obyvateľstva pitnou vodou. 

Celkový počet zhromaždených chemických analýz podzemnej vody bol 20 339. Zahrnuté sú chemické analýzy vôd od roku 1991, keď začalo moderné 

environmentálno-geochemické mapovanie Slovenskej republiky v rámci programu the IGCP 360 “Geochemical Correlation Programme” (Darnley et al., 1995). 

Hustota vzorkovania podzemnej vody bola približne 1 vzorka na 2,5 km2.  

Podzemná voda predstavuje na Slovensku najvýznamnejší zdroj pitnej vody pre zásobovanie populácie Slovenska, a to približne pre 90 % obyvateľov (Klinda & 

Lieskovská 2010). Približne 10 % populácie Slovenska používa vodu z individuálnych studní na pitné účely a varenie. Okolo 50 % populácie je zásobovaných 

pitnou vodou z miestnych vodných zdrojov, spravovaných lokálnymi vodárenskými spoločnosťami, ktoré sa vyznačujú nízkou výdatnosťou (menej ako 10 l . s-1), 

zachytených a distribuovaných vodovodnými rozvodmi v blízkosti osídlených oblastí. Len v južnej časti Slovenska (v kvartérnych sedimentoch) je populácia 

zásobovaná z veľkých vodných zdrojov na vzdialenosť 50 – 100 km. V tejto práci považujeme podzemnú a pitnú vodu ako jeden celok. Sme si vedomí istých 

nepresností s tým súvisiacich, ktoré môžu limitovať naše výsledky. Avšak veľkosť databázy (viac ako 20 000 chemických analýz, viac ako 30 chemických 

prvkov/zlúčenín/parametrov) do značnej miery redukujú možné neistoty. Neboli sme schopní zhodnotiť podiel fľaškovej vody v rámci pitného režimu ľudí. 

Dáta o chemickom zložení vody sme upravili do takej podoby, aby sa dali zlinkovať s dátami zdravotných indikátorov. Museli sme teda dáta o chemickom zložení 

vody transformovať do podoby dát zdravotných indikátorov. Tie predstavujú jedno číslo pre územnosprávne jednotky – obce Slovenskej republiky (2 883 obcí). 

Na základe vstupných analytických dát bola pre celé územie SR spracovaná plošná distribúcia jednotlivých chemických prvkov/zlúčenín formou tzv. pixelových 

máp (1 pixel o ploche 1 km2) prostredníctvom softvéru MapInfo Professional 9.0. Pre každý pixel bola vypočítaná priemerná koncentrácia prvku metódou 

inverzných vzdialeností od stredu pixelu k 10-tim najbližším vzorkám. Priemerné hodnoty chemických prvkov/zlúčenín/parametrov pre jednotlivé administratívne 

celky SR (obce, okresy, celé územie SR) boli vypočítané ako aritmetický priemer všetkých pixelov spadajúcich do hraníc príslušných celkov. Dostupné sú 

v mapovej aj databázovej forme na internetovej stránke projektu www.geology.sk/geohealth. 

Hodnotené chemické prvky/parametre v podzemnej vode s príslušnými priemernými obsahmi pre celé územie SR sú uvedené v tab. 6.3.1 (Rapant et al., 2014a).  
 

Tab. 6.3.1 
Charakteristika chemického zloženia podzemnej vody Slovenska (priemerné hodnoty). 

PODZEMNÁ VODA (n = 20 339) 

pH MIN CHSKMn (Ca + Mg) Li Na K Ca Mg Sr Fe Mn NH4 

7,33 629,75 2,18 3,5 0,019 20,34 11,10 93,56 28,29 0,36 0,17 0,12 0,10 

F Cl SO4 NO2 NO3 PO4 HCO3 SiO2 Cr Cu Zn As Cd 

0,13 32,96 79,32 0,11 38,76 0,20 303,85 18,21 0,001 3 0,002 6 0,267 3 0,001 9 0,001 

Se Pb Hg Ba Al Sb 222Rn 226Ra Pozn.: Dáta okrem pH v mg . l-1, Ca + Mg v mmol . l-1,
 

222Rn a 226Ra v Bq . l-1. 
 

0,001 0,001 4 0,000 1 0,074 7 0,029 7 0,000 9 14,46 0,053 

 

Zdravotné indikátory 

Zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky hodnotíme na základe zdravotných indikátorov – ukazovateľov demografického vývoja a zdravotného stavu 

obyvateľstva. Zdravotný indikátor (ZI) je premenná, ktorá vyjadruje zdravotný stav ľudí v spoločnosti prostredníctvom priameho merania alebo pozorovania (Last, 

2001). 

V danej práci pre celkové zhodnotenie vplyvu chemického zloženia podzemnej vody na zdravotný stav obyvateľstva používame súbor 14 ZI, uvedených v tabuľke 

6.3.2, kde je uvedený aj popis výpočtu ZI. Pre hodnotenie sme vybrali základné demografické indikátory, a to: očakávané roky života pri narodení a potenciálne 

roky strateného života na všetky príčiny úmrtí. Ďalej hodnotíme úmrtnosť na štyri najdôležitejšie príčiny úmrtí na Slovensku, ktoré môžu mať súvis so životným 

prostredím a to: kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia (OD), ochorenia dýchacej sústavy a ochorenia tráviacej sústavy. Pri relatívnej a nepriamo 

štandardizovanej úmrtnosti na vybranú príčinu vychádzame z Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH 10, revízia, www.nczisk.sk).  

Zdrojom dát bola databáza Štatistického úradu Slovenskej republiky (www.statistic.sk). Všetky zdravotné indikátory boli vypočítané formou kumulatívnej funkcie 

pre roky 1994 až 2003, teda pre 10 ročné obdobie, pričom všetky prípady úmrtí boli spočítané a všetky počty obyvateľov boli vyjadrené ako osoboroky (počet 
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obyvateľov k 31. decembru príslušného roku) pre každý hodnotený územný celok. Metodika výpočtu a štandardizácie zdravotných indikátorov je v súlade 

s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a iných autorov Beaghole et al. (1993); Jeníček (1995); Last (2001); Bencko et al (2003a; b). Naše 

dáta ZI predstavujú teda priemerné hodnoty za desaťročné obdobie pre každú z 2 883 obcí Slovenskej republiky. Na obrázku 6.3.1 sú uvedené potenciálne roky 

strateného života. Ostatné zdravotné indikátory sú v mapovej aj databázovej forme dostupné na internetovej stránke www.geology.sk/geohealth. 
 

Tab. 6.3.2 
Hodnotené zdravotné indikátory Slovenskej republiky (údaje prepočítané podľa počtu obyvateľov v obciach). 

číslo indikátor popis indikátora popis výpočtu 
jednotka priemer 

SR* 

Demografické indikátory, popisujúce vekové zloženie obcí 

1 DOZ 
očakávané roky života pri 
narodení – obyvateľstvo 

kumulatívny počet všetkých „odžitých“ rokov v 
období každého roku veku/počet žijúcich ľudí 
na začiatku roku 

roky 72,60 

Predčasná úmrtnosť 

8 PYLL100 
potenciálne roky strateného 
života 

100 000 x [súčet nedožitých rokov do veku 65 
rokov (úmrtia vo veku 1 – 64 rokov)/počet 
obyvateľov] 

roky 4 033,00 

Relatívna úmrtnosť na vybranú príčinu úmrtia 

9 ReC00-C97 zhubné nádory 

100 000 x [počet úmrtí na vybrané 
ochorenie/počet obyvateľov] 

počet úmrtí 
na 100 000 
obyvateľov 

212,79 

20 ReI00-I99 obehový systém 531,05 

23 ReJ00-J99 dýchacia sústava 58,08 

24 ReK00-K93 tráviaca sústava 45,83 

Štandardizovaná úmrtnosť na vybranú príčinu úmrtia 

26 SMRC00-C97 zhubné nádory 
nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť 
na slovenský štandard  
(19 vekových skupín) 

% 

100 

31 SMRI00-I99 obehový systém 100 

34 SMRJ00-J99 choroby dýchacej sústavy  100 

35 SMRK00-K93 choroby tráviacej sústavy 100 

Potenciálne roky strateného života na vybranú príčinu úmrtia 

37 PYLLC00-C97 zhubné nádory 
100 000 x [súčet nedožitých rokov do veku 65 
rokov (úmrtia vo veku 1 – 64 rokov) pri úmrtí 
na vybranú príčinu/počet obyvateľov] 

roky 

1 005,20 

40 PYLLI00-I99 obehový systém 866,19 

42 PYLLJ00-J99 choroby dýchacej sústavy 172,69 

43 PYLLK00-K93 choroby tráviacej sústavy 334,80 

Pozn.: Zdravotné indikátory klasifikované v zmysle Medzinárodnej klasifikácie chorôb, MKCH 10. revízia (www.nczisk.sk), *priemer pre Slovenskú republiku za obdobie 1994 
– 2003 

 

 
Obr. 6.3.1  
 

METODIKA 

Rozdelenie environmentálnych a zdravotných indikátorov podľa geologickej stavby 

Geologická stavba SR je relatívne veľmi komplikovaná. Vyznačuje sa striedaním hornín rôznej genézy a veku a teda aj rôzneho mineralogicko-petrografického 

charakteru a tým aj rôzneho geochemického pozadia (Kohút et al., 1999). Výsledkom tejto skutočnosti je aj veľmi rozdielne chemické zloženie podzemnej/pitnej 

vody, o ktorom predpokladáme, že má aj rôzny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.  

Geologická stavba SR bola v práci Rapant et al. (2014a) rozčlenená na osem hlavných celkov, ktoré sú uvedené z hľadiska vplyvu na zdravotný stav obyvateľstva 

od najpriaznivejšieho po najnepriaznivejšie: 
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1 – flyšový paleogén: hlavne pieskovce, bridlice, ílovce, 

2 – karbonaticko-silikátové mezozoikum a paleogén: hlavne sliene, slienité vápence, dolomity, pieskovce a bridlice, 

3 – karbonatické mezozoikum a bazálny paleogén: hlavne vápence, dolomity, vápnité zlepence,  

4 – neogén; hlavne íly, ílovce, zlepence, piesky, štrky, 

5 – kvartér; hlavne štrky, piesky, íly, úlomky hornín. 

6 – kryštalinikum: hlavne granitoidy, ruly, migmatity, 

7 – paleozoikum: hlavne metasedimenty, metavulkanity, 

8 – neovulkanity: hlavne andezity, bazalty a ich vulkanoklastiká, 

Následne sme podľa tohto rozčlenenia geologickej stavby rozčlenili chemické zloženie podzemnej vody – environmentálne indikátory a taktiež ukazovatele 

zdravotného stavu – zdravotné indikátory, ktoré sme podrobili štatistickej analýze formou nižšie uvedených štatistických metód. 
  

Štatistická analýza 

Pre štatistické pracovanie vzťahu dát EI a ZI sme použili klasické štatistické metódy a to: Pearsonov lineárny korelačný koeficient a Spearmanov poradový 

korelačný koeficient. Štatistickú významnosť vypočítaných korelácií hodnotíme pomocou jeho P hodnoty nasledovne: P < 0,05 overená závislosť (+), P < 0,01 

vysoká závislosť (++), P < 0,001 veľmi vysoká závislosť (+++). 
 

Neurónové siete 

Sledovanie vzťahov medzi dvoma rôznymi premennými je doménou štatistiky. Avšak výber vhodnej štatistickej metódy s cieľom spojenia dvoch databáz si 

vyžaduje veľmi korektný prístup k získaniu relevantných vzťahov závislosti. Na vyjadrenie intenzity stochastickej závislosti medzi dvoma premennými sa používajú 

korelačné koeficienty, ktoré vyjadrujú závislosť vzťahov medzi skúmanými atribútmi. Klasické Pearsonove korelačné koeficienty vyjadrujú mieru jednoduchej 

lineárnej závislosti dvoch premenných. Spearmanove korelačné koeficienty sú mierou monotónnej závislosti. Naše dáta však nemajú normálne rozdelenie, sú 

nerovnomerne rozdelené, často zaťažené chybou, neúplné a vykazujú vysokú variabilitu.  

Naše dáta majú všetky náležitosti bežného života. Bolo by preto nesprávne predpokladať existenciu funkčného vzťahu. Použitie klasických metód regresnej 

analýzy nemusí zachytiť komplexnosť problematiky a mohlo by viesť k nesprávnym záverom. Komplexné situácie vyžadujú analytické prístupy riešenia. Preto pre 

analýzu vzťahov medzi chemickým zložením podzemnej vody a jednotlivými zdravotnými indikátormi používame umelú inteligenciu – umelé neurónové siete 

(ANN). Podrobná charakteristika ANN a spôsoby výpočtov pri spájaní EI a ZI sú podané v práci Rapant et al. (2015). 

Poradie vplyvu chemických prvkov vo vode na zdravotné indikátory bolo určené na základe hodnoty koeficienta citlivosti sr. Vplyv na ZI majú tie chemické prvky, 

pre ktoré je koeficient citlivosti väčší ako 1. Za účelom identifikácie vplyvných prvkov z hľadiska chemického zloženia podzemnej vody bolo počítaných 200 sietí. 

Zvolený počet 200 sietí sa ukázal ako plne dostatočný, lebo pre ďalšie siete už hodnota korelačného koeficientu nerástla, ale stagnovala alebo klesala.  

Napriek tomu, že výkonnosť (spoľahlivosť) siete je uspokojivá, vplyv jednotlivých hodnotených environmentálnych indikátorov bol pre každú sieť rôzny. Preto sme 

pre určenie poradia vplyvu chemických prvkov vo vode na ZI použili mediánové hodnoty sr z 50 najlepších sietí, s najvyšším korelačným koeficientom. Takýto 

postup použili napr. Opitz & Shavlik (1996); Han et al. (2011); Kourentzes et al. (2014) a Rapant et al. (2015). 

Na základe mediánovej hodnoty (z 50 najlepších sietí) koeficienta citlivosti sr vypočítanej pre každý chemický prvok hodnotíme vplyv chemického prvku na 

jednotlivé zdravotné indikátory. Vplyv je tým väčší, čim je väčšia hodnota sr. Chemické prvky s hodnotou sr < 1 sú nevplyvné na zdravotné indikátory. Štatistickú 

významnosť vypočítaných koeficientov sr udáva koeficient determinácie R2. Čím je vyšší, tým je väčšia štatistická významnosť vypočítaných koeficientov 

senzitivity. Výsledky výpočtov ANN pre získanie tvaru závislosti medzi EI a ZI sme overili metódou decilov. Spôsob bol nasledovný. Rozpätie hodnôt obsahu 

skúmaného prvku vo vode sme rozdelili na decily. V ďalšom kroku sme našli ťažiská bodov, ktorých x-ová súradnica prislúchala do jednotlivých decilov. Následne 

sme cez ťažiská 2. až 9. decilu preložili polynóm druhého stupňa, resp. priamku. Pre veľmi vplyvné prvky je zhoda vynikajúca. S poklesom vplyvnosti prvkov 

zhoda existuje, ale podobnosť klesá (Rapant et al., 2015). 

Umelé neurónové siete nám umožňujú taktiež odvodiť limitné hodnoty chemických prvkov vo vode z hľadiska jednotlivých zdravotných indikátorov, teda obsahu 

chemických prvkov pri ktorých zdravotné indikátory nadobúdajú čo najpriaznivejšie hodnoty. Vyčleňujeme dva druhy limitných hodnôt a to: limitné (kritické) hodnoty 

a optimálne limitné hodnoty. Limitné hodnoty predstavujú priesečník namodelovanej krivky obsahu chemických prvkov s priemernou hodnotou zdravotného 

indikátora. Optimálne hodnoty v prípade paraboly predstavujú priesečník priemernej hodnoty zdravotného indikátora ± štandardná odchýlka zdravotného 

indikátora. V prípade priamky určujeme optimálne hodnoty ako priesečník priamky s 40 % hodnoty zdravotného indikátora. V prípade, keď namodelovaná krivka 

obsahu chemických prvkov nepretínala priemernú hodnotu zdravotného indikátora sa limitné hodnoty nedali určiť. Pri mnohých prvkoch limitná hodnota (horný 

alebo dolný limit) neexistuje. Znamená to, že rastúci alebo klesajúci obsah chemických prvkov vo vode nemá vplyv na zdravotný stav. Spôsob vyčleňovania 

limitných hodnôt EI je zrejmý z obrázku 6.3.2. Ako priemernú hodnotu zdravotného indikátora používame Bayesovský vyrovnaný priemer zdravotného indikátora, 

ktorý nám zohľadňuje počet obyvateľstva v jednotlivých obciach (Chaikaew, et al., 2009; Chen et al., 2008; Rapant et al., 2016). 
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Obr. 6.3.2 Vymedzenie limitných hodnôt EI na ZI. 
 

VÝSLEDKY 

Priemerné hodnoty hodnotených zdravotných indikátorov pre dva najpriaznivejšie geologické celky z hľadiska zdravotných indikátorov (flyšový paleogén – 1, 

karbonaticko-silikátové mezozoikum a paleogén – 2) a pre dva najnepriaznivejšie geologické celky (neovulkanity – 8 a paleozoikum – 7) z hľadiska zdravotných 

indikátorov sú uvedené v tabuľke 6.3.3, spolu s priemernými hodnotami pre Slovenskú republiku a taktiež pre dva vybrané okresy SR. Okres Krupina je celý 

budovaný horninovým prostredím vulkanitov (vo vzťahu k zdravotným indikátorom je to najmenej priaznivé geologické prostredie) a obyvateľstvo je zásobené 

pitnou vodou len z podzemnej vody okresu Krupina. Okres Bardejov je celý budovaný horninovým prostredím flyšového paleogénu (vo vzťahu k zdravotným 

indikátorom je to najviac priaznivé geologické prostredie) a obyvateľstvo je zásobované pitnou vodou len z podzemnej vody okresu Bardejov. Priemerný obsah 

10 najvplyvnejších chemických prvkov na zdravotné indikátory podľa ANN a pre dva klasické potenciálne toxické prvky (PTE) arzén a olovo pre vyššie uvedené 

celky sú uvedené v tabuľke 6.3.4. 

Vybrané výsledky lineárnej a Spearmanovej korelácie medzi EI a ZI pre celé geologické prostredie sú uvedené v tabuľke 6.3.5.  

V tabuľke 6.3.6 a 6.3.7 sú uvedené výsledky výpočtov ANN. V tabuľke 6.3.6 sú uvedené výsledky koeficientu senzitivity pre najvplyvnejšie chemické prvky v 

podzemnej vode pre hodnotené zdravotné indikátory, spolu s poradím vplyvu jednotlivých prvkov pre celé geologické prostredie. V tabuľke 6.3.7 sú 

zosumarizované výsledky výpočtov ANN pre očakávané dožitie obyvateľstva spolu s odvodenými limitnými hodnotami pre najvplyvnejšie chemické prvky/zložky 

v podzemnej vode. Výsledky výpočtov neurónových sietí pre ostatné hodnotené zdravotné indikátory sú dostupné na internetovej stránke 

www.geology.sk/geohealth.  
 

62



 
 

Tab. 6.3.3 
Priemerné hodnoty zdravotných indikátorov vybraných oblastí SR. 

Geologický celok/okres 1 2 7 8 Krupina Bardejov 
SR 

Zdravotný indikátor       

DOZ 73,69 72,75 71,47 71,11 69,95 74,07 72,60 

PYLL100 874,38 3 985,46 4 360,96 4 586,18 5 609,07 3 140,73 4 033,00 

ReC00-C97 177,99 195,96 209,46 236,28 243,23 175,32 212,79 

ReI00-I99 463,32 505,07 569,73 638,78 889,20 492,82 531,05 

ReJ00-J99 54,42 57,44 70,21 81,98 81,11 26,62 58,08 

ReK00-K93 34,22 42,40 41,39 66,88 75,68 25,39 45,83 

SMRC00-97 95,03 95,18 101,78 102,91 99,73 91,20 100 

SMRI00-I99 100,03 98,86 111,73 108,50 131,06 100,71 100 

SMRJ00-J99 109,39 100,61 124,81 126,34 116,33 50,50 100 

SMRK00-K93 84,31 94,23 94,92 130,61 150,20 62,63 100 

PYLLC00-C97 909,88 921,47 1 053,42 1 097,32 1 121,6 808,8 1 005,20 

PYLLI00-I99 831,99 937,66 1 052,18 1 050,95 1 518,2 779,9 866,19 

PYLLJ00-J99 229,74 146,28 274,92 202,67 259,2 231,1 172,69 

PYLLK00-K93 287,97 340,66 369,48 491,26 693,29 211,84 334,8 

Pozn.: 1 – flyšový paleogén, 2 – karbonaticko-silikátové mezozoikum a paleogén, 7 – Paleozoikum, 8 – neovulkanity, SR – priemer pre Slovenskú republiku. 

 
Tab. 6.3.4 

Priemerné hodnoty obsahov vybraných chemických prvkov v podzemných vodách vybraných oblastí SR. 

Geologický celok/okres 1 2 7 8 Krupina Bardejov 
SR 

parameter n = 727 n = 154 n = 100 n = 309 n = 36 n = 86 

MIN [mg . l-1] 524,64 586,79 302,27 439,73 362,34 484,79 629,75 

Ca + Mg [mmol . l-1] 3,02 3,45 1,68 2,11 1,58 2,75 3,50 

Na [mg . l-1] 12,74 12,79 8,53 16,09 13,12 10,34 20,34 

Ca [mg . l-1] 88,53 99,86 43,15 56,13 42,01 80,75 93,56 

Mg [mg . l-1] 19,67 23,27 14,70 17,14 12,96 17,98 28,29 

Cl [mg . l-1] 17,14 21,24 13,18 21,66 13,81 13,77 32,96 

SO4 [mg . l-1] 62,72 65,38 45,65 49,70 22,42 44,96 79,32 

NO3 [mg . l-1] 16,19 21,72 18,02 26,44 16,49 14,84 38,76 

HCO3 [mg . l-1] 287,65 323,63 138,29 191,51 174,23 282,12 303,85 

As [mg . l-1] 0,000 79 0,001 35 0,008 63 0,002 41 0,001 8 0,001 14 0,001 92 

Se [mg . l-1] 0,000 68 0,000 74 0,000 63 0,000 86 0,000 6 0,000 68 0,000 97 

Pb [mg . l-1] 0,001 25 0,001 21 0,001 42 0,001 34 0,001 8 0,000 94 0,001 36 

Pozn.: 1 – flyšový paleogén, 2 – karbonaticko-silikátové mezozoikum a paleogén, 7 – Paleozoikum, 8 – neovulkanity, SR – priemer pre Slovenskú republiku, 
         n = počet obcí v hodnotenom geologickom celku/okrese. 

 
Tab. 6.3.5 

Pearsonova a Spearmanova korelácia medzi EI a ZI  pre geologické prostredie vcelku. 

Parameter 
Lineárna korelácia Spearmanova korelácia 

r P významnosť R P významnosť 

(Ca + Mg) & DOZ 0,140 0,000 +++ 0,181 0,000 +++ 

NO3 & DOZ –0,021 0,392 – 0,069 0,005 ++ 

As & DOZ 0,020 0,411 – –0,078 0,001 ++ 

(Ca + Mg) & PYLL100 –0,130 0,000 +++ –0,187 0,000 +++ 

NO3 & PYLL100 –0,001 0,960 – –0,077 0,002 ++ 

As & PYLL100 –0,017 0,484 – 0,083 0,001 +++ 

(Ca + Mg) & ReC00-C97 –0,085 0,000 +++ –0,134 0,000 +++ 

NO3 & ReC00-C97 –0,050 0,043 + –0,112 0,000 +++ 

As & ReC00-C97 –0,001 0,960 – 0,080 0,001 ++ 

(Ca+Mg) & ReI00-I99 –0,083 0,001 +++ –0,151 0,000 +++ 

NO3 & ReI00-I99 –0,031 0,198 – –0,092 0,000 +++ 

As & ReI00-I99 –0,013 0,586 – 0,030 0,224 – 

(Ca + Mg) & ReJ00-J99 –0,108 0,000 +++ –0,138 0,000 +++ 

NO3 & ReJ00-J99 –0,057 0,020 + –0,111 0,000 +++ 

As & ReJ00-J99 –0,003 0,912 – 0,090 0,000 +++ 

(Ca + Mg) & ReK00-K93 –0,049 0,047 + –0,119 0,000 +++ 

NO3 & ReK00-K93 0,075 0,002 ++ –0,038 0,116 – 

As & ReK00-K93 0,001 0,959 – 0,171 0,000 +++ 

(Ca + Mg) & SMRC00-C97 –0,033 0,175 – –0,038 0,119 - 

NO3 & SMRC00-C97 0,012 0,618 – –0,004 0,861 - 

As & SMRC00-C97 0,006 0,798 – 0,086 0,000 +++ 

(Ca + Mg) & SMRI00-I99 –0,023 0,351 – –0,046 0,061 – 

NO3 & SMRI00-I99 0,077 0,002 ++ 0,052 0,034 + 

As & SMRI00-I99 –0,014 0,578 – 0,039 0,112 – 

(Ca + Mg) & SMRJ00-J99 –0,066 0,007 ++ –0,084 0,001 +++ 

NO3 & SMRJ00-J99 –0,010 0,693 – –0,056 0,023 + 

As & SMRJ00-J99 0,004 0,871 – 0,081 0,001 +++ 

(Ca + Mg) & SMRK00-K93 –0,039 0,112 – –0,088 0,000 +++ 

NO3 & SMRK00-K93 0,105 0,000 +++ 0,007 0,780 – 

As & SMRK00-K93 0,018 0,456 – 0,168 0,000 +++ 
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Parameter 
Lineárna korelácia Spearmanova korelácia 

r P významnosť R P významnosť 

(Ca + Mg) & PYLLC00-C97 –0,079 0,001 ++ –0,095 0,000 +++ 

NO3 & PYLLC00-C97 –0,028 0,258 – –0,042 0,086 – 

As & PYLLC00-C97 –0,001 0,971 – 0,106 0,000 +++ 

(Ca + Mg) & PYLLI00-I99 –0,084 0,001 +++ –0,121 0,000 +++ 

NO3 & PYLLI00-I99 0,042 0,083 – 0,002 0,929 – 

As & PYLLI00-I99 –0,020 0,421 – 0,091 0,000 +++ 

(Ca + Mg) & PYLLJ00-J99 –0,025 0,302 – –0,079 0,001 ++ 

NO3 & PYLLJ00-J99 0,009 0,715 – 0,004 0,856 – 

As & PYLLJ00-J99 –0,006 0,806 – 0,058 0,018 + 

(Ca + Mg) & PYLLK00-K93 –0,041 0,092 – –0,079 0,001 ++ 

NO3 & PYLLK00-K93 0,079 0,001 ++ 0,006 0,800 – 

As & PYLLK00-K93 0,028 0,248 – 0,156 0,000 +++ 

Pozn.: r – Pearsonov korelačný koeficient, R – Spearmanov korelačný koeficient, P – hodnota: hladina významnosti  = 0,05 – overená závislosť (+), P = 0,01 – 
vysoká závislosť (++), P = 0,001 – veľmi vysoká závislosť (+++). 
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Tab. 6.3.6 
Koeficient senzitivity a poradie vplyvu pre 10 najvplyvnejších prvkov v podzemných vodách na zdravotné indikátory podľa výpočtov ANN. 

prvok 
DOZ PYLL100 ReC00-C97 ReI00-I99 ReJ00-J99 ReK00-K93 SMRC00-C97 SMRI00-I99 SMRJ00-J99 SMRK00-K93 PYLLC00-C97 PYLLI00-I99 PYLLJ00-J99 PYLLK00-K93  

sr P sr P sr P sr P sr P sr P sr P sr P sr P sr P sr P sr P sr P sr P xP 

(Ca + Mg) 1,419 1 1,115 1 1,027 3 1,370 1 1,590 1 1,057 1 1,003 3 1,677 1 1,001 6 1,180 1 1,044 1 1,046 1 1,003 4 1,169 1 1,92 

Mg 1,153 3 1,027 3 1,005 8 1,150 3 1,255 3 1,009 7 1,004 1 1,291 3 1,002 4 1,065 3 1,004 4 1,002 6 1,004 3 1,063 3 3,92 

Ca 1,246 2 1,048 2 1,013 4 1,211 2 1,346 2 1,015 5 1,003 2 1,387 2 1,003 3 1,108 2 1,008 3 1,006 3 1,004 2 1,100 2 2,62 

MIN 1,086 4 1,003 5 1,074 1 1,053 4 1,008 4 1,015 6 1,001 8 1,018 4 1,016 1 1,051 4 1,016 2 1,002 7 1,010 1 1,028 4 3,92 

HCO3 1,012 8 1,013 4 1,034 2 1,026 5 1,005 5 1,023 4 1,002 4 1,006 5 1,005 2 1,028 5 1,002 5 1,010 2 1,003 6 1,012 5 4,38 

SO4 1,004 9 1,002 7 1,0094 5 1,009 7 1,001 8 1,006 8 1,001 10 1,001 10 1,001 5 1,006 8 1,001 10 1,003 5 1,001 7 1,003 9 7,77 

Cl 1,003 11 1,002 9 1,007 6 1,027 6 1,001 9 1,029 2 1,001 5 1,001 11 1,000 13 1,021 6 1,002 6 1,002 8 1,001 8 1,003 8 7,85 

NO3 1,003 10 1,001 11 1,006 7 1,004 8 1,001 10 1,003 9 1,001 11 1,002 6 1,001 8 1,004 9 1,001 8 1,001 11 1,001 11 1,001 10 9,31 

SiO2 1,002 13 1,002 8 1,001 12 1,003 10 1,000 17 1,027 3 1,001 6 1,001 14 1,000 11 1,014 7 1,000 13 1,001 9 1,000 21 1,008 6 10,77 

Na 1,0434 7 1,001 12 1,003 9 1,002 9 1,000 16 1,002 12 1,001 12 1,001 13 1,000 14 1,001 13 1,001 7 1,003 4 1,001 9 1,000 19 11,31 

K 1,0732 6 1,000 15 1,000 17 1,001 12 1,000 20 1,000 17 1,001 20 1,001 15 1,000 16 1,000 17 1,000 14 1,001 10 1,000 13 1,000 28 16,00 

Pozn.: sr – koeficient citlivosti, P – poradie vplyvu, xP – aritmetický priemer poradia vplyvu pre všetky hodnotené zdravotné indikátory. 

 
 

Tab. 6.3.7 
Výsledky výpočtov ANN a odvodené limitné hodnoty pre 10 najvplyvnejších prvkov v podzemných vodách SR na DOZ. 

Poradie Parameter sr R2 
Limitný obsah Optimálny obsah Hodnotené funkcie 

závislosti 

Obsah* 

DH HH DH HH min max 

1 (Ca + Mg) 1,419 0,997 2,98 neexistuje neexistuje neexistuje konkávna parabola 0,35 7,97 

2 Ca 1,246 0,975 73,95 172,21 neexistuje neexistuje konkávna parabola 9,83 201,01 

3 Mg 1,152 0,975 18,13 neexistuje neexistuje neexistuje konkávna parabola 2,45 97,75 

4 MIN 1,086 0,899 358,46 neexistuje neexistuje neexistuje konkávna parabola 87,30 1 412,30 

5 ChSKMn 1,081 0,994 neexistuje 2,27 neexistuje neexistuje priamka 0,75 7,48 

6 K 1,073 0,964 neexistuje 9,85 neexistuje neexistuje priamka 0,27 153,15 

7 Na 1,043 0,977 neexistuje 24,07 neexistuje neexistuje konkávna parabola 0,71 119,69 

8 HCO3 1,012 0,993 250,79 neexistuje neexistuje neexistuje konkávna parabola 16,57 592,05 

9 SO4 1,003 0,522 31,42 185,32 neexistuje neexistuje konkávna parabola 9,38 319,50 

10 NO3 1,003 0,832 neexistuje 71,45 neexistuje neexistuje konkávna parabola 1,33 227,09 

Pozn.: sr – koeficient citlivosti, R2  – koeficient determinácie, DH – dolná hranica, HH – horná hranica, *min – max obsah prvkov/parametrov v podzemnej vode SR (jednotky v mg . l-1, Ca + Mg v mmol . l-1). 
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DISKUSIA 

Porovnanie ZI v jednotlivých geologických celkoch/okresoch 

Z porovnania výsledkov zdravotných indikátorov pre jednotlivé geologické celky (tab. 6.3.3) je zrejmé, že existujú signifikantné rozdiely v očakávanej dobe života, 

v potenciálnych rokoch strateného života a taktiež v úmrtnosti na jednotlivé sledované príčiny úmrtí medzi jednotlivými geologickými celkami. Karbonatické 

geologické celky (paleogén a karbonaticko-silikátové mezozoikum) sa vyznačujú signifikantne priaznivejšími hodnotami ako silikátové geologické celky 

(paleozoikum a vulkanity), a to prakticky vo všetkých zdravotných indikátoroch. Napríklad očakávaná dĺžka života pre flyšový paleogén je viac ako 2,5 roka dlhšia 

ako pre vulkanity. Obdobnú situáciu pozorujeme aj v indikátore PYLL100 (potenciálne roky strateného života), ktorý je v prípade flyšového paleogénu takmer o 20 

% nižší ako v prípade vulkanitov. Rozdiely v relatívnej a nepriamo štandardizovanej úmrtnosti na kardiovaskulárne, onkologické ochorenia, tráviacu a dýchaciu 

sústavu sa medzi týmito dvoma celkami pohybujú väčšinou v rozmedzí medzi 20 až 100 % v neprospech silikátových geologických celkov. Ešte väčšie rozdiely 

v zdravotných indikátoroch pozorujeme, keď si porovnáme dva okresy a to Bardejov (najpriaznivejšie geologické prostredie – paleogén) a okres Krupina 

(najnepriaznivejšie geologické prostredie – vulkanity). Rozdiel v očakávanej dĺžke života je tu viac ako štyri roky v neprospech okresu Krupina. PYLL100 je viac 

ako o 90 % horší v prípade okresu Krupina. Relatívna úmrtnosť na tráviacu a dýchaciu sústavu v okrese Krupina je viac ako trojnásobne vyššia ako v okrese 

Bardejov. Obdobná situácia je aj pri ostatných zdravotných indikátoroch. Výrazne väčšie rozdiely v zdravotných indikátoroch pre dva hodnotené okresy 

v porovnaní s geologickými celkami vysvetľujeme skutočnosťou, že silikátové horninové prostredie neovulkanitov je menej zvodnené a obyvateľstvo je tu často 

zásobované pitnou vodou zo vzdialenejších karbonatických hornín (s výrazne vyšším obsahom Ca a Mg), ktoré sú na Slovensku oveľa viac zvodnené. 

Uvedené rozdiely v zdravotných indikátoroch medzi karbonatickými a silikátovými geologickými celkami a okresmi sú podľa nás podmienené rozdielnym obsahom 

Ca, Mg a „tvrdosti“ vody. Obsah týchto troch parametrov v podzemnej/pitnej vode je v karbonatických celkoch výrazne vyšší ako v silikátových geologických 

celkoch (tab. 6.3.4). V obsahu ďalších chemických prvkov v jednotlivých geologických celkoch nepozorujeme signifikantné rozdiely. 
 

Štatistická analýza 

Z výsledkov Spearmanovej a lineárnej korelácie (tab. 6.3.5) nemožno vysloviť plne dôveryhodné závery. Naše premenné (EI a ZI) nemajú normálne rozdelenie a 

skúmané závislosti nie sú vo všeobecnosti lineárne a často ani monotónne, preto nepovažujeme dosiahnuté výsledky za plne preukazné. Korelačné koeficienty 

v oboch prípadoch sú veľmi nízke a vo viac než 90 % prípadoch oscilujú medzi hodnotami ± < 0,1. Dôležitá je však skutočnosť, že korelačné koeficienty medzi 

Ca, Mg a „tvrdosťou vody“ a zdravotnými indikátormi (okrem indikátora DOZ) vykazujú takmer vo všetkých prípadoch (aj pri ZI neuvedených v tabuľke) záporné 

hodnoty a to väčšinou pri štatisticky veľmi vysokej významnosti korelácii. Táto skutočnosť naznačuje zhoršenie všetkých sledovaných zdravotných indikátoroch 

úmrtnosti pri nízkom (deficitnom) obsahu Ca, Mg a tvrdosti vody v podzemnej/pitnej vode Slovenskej republiky. Opačná situácia je v prípade indikátora DOZ 

(očakávaná dĺžka života). Tu pozorujeme aj v Spearmanovej aj v lineárnej korelácii kladné korelačné koeficienty pri štatisticky veľmi vysokej závislosti. 

Jednoznačne to naznačuje trend, že pri zvýšenom obsahu Ca, Mg a „tvrdosti“ vody sa predlžuje ľudský život. 
 

Neurónové siete 

Za oveľa reprezentatívnejšie výsledky považujeme výpočty získané neurónovými sieťami, ktoré dokážu eliminovať nehomogenitu štatistických súborov. Z 

výsledkov výpočtov neurónových sietí pre jednotlivé ZI (tab. 3.3.6 a 6.3.7) sa ako najvplyvnejšie prvky/zložky chemického zloženia podzemnej vody prejavujú (Ca 

+ Mg), Ca, Mg, MIN, HCO3 a SO4. Týchto šesť prvkov sa vyskytovalo vo všetkých hodnotených zdravotných indikátoroch medzi desiatimi najvplyvnejšími EI. 

Ostatné EI – Cl, NO3, SiO2, Na a K boli zastúpené medzi desiatimi najvplyvnejšími len pri niektorých ZI. Ich priemerný vplyv (xP) na ZI je relatívne nízky (7,85 – 

16) a priemerné hodnoty ich sr sú nízke (sr < 1,01). Medzi najvplyvnejšími EI sa nám jasne vyčleňujú tri skupiny chemických prvkov/zložiek. Prvú skupinu 

predstavujú Ca, Mg a (Ca + Mg). Tieto tri EI podľa nás majú najväčší vplyv na ZI. Vyznačujú sa aj najvyššími hodnotami koeficientu sr. Druhá skupina EI (MIN a 

HCO3) má podľa nás len stochastický vplyv na ZI. Podmienené je to skutočnosťou, že chemické zloženie podzemnej vody Slovenskej republiky je prevažne Ca-

Mg-HCO3 charakteru. Mineralizáciu a hydrogénuhličitany vnímame ako indikátory obsahu Ca a Mg v podzemnej vode. Hydrogénuhličitany predstavujú najviac 

zastúpený anión v podzemnej vode Slovenskej republiky a jeho obsah je spojený najmä s Ca a Mg katiónmi (mineralizácia vody v dôsledku rozpúšťania 

karbonátov). Podobne je to aj v prípade mineralizácie vody (MIN), ktorej hodnoty sú podmienené v podmienkach SR najmä obsahom Ca a Mg vo vode 

(najzastúpenejšie katióny) a HCO3 (najzastúpenejší anión, Rapant et al., 1996). Tretiu skupinu vplyvných prvkov predstavujú SO4, Cl a NO3. Tieto tri parametre 

sú klasickým príkladom antropogénneho znečistenia podzemnej vody Slovenskej republiky. Ich vplyv na základe hodnôt koeficienta sr je však výrazne nižší 

(väčšinou o 1 rád a viac) než vplyv Ca, Mg a tvrdosti vody. V prípade týchto troch parametrov dôležitú úlohu tu zohráva skutočnosť, že ich zvýšený obsah v 

podzemnej vode Slovenska vplyvom antropogénneho znečistenia je doprevádzaný väčšinou zvýšeným obsahom Ca a Mg, ktoré sa preukázali ako najvplyvnejšie 

z hľadiska ZI. Uvedené anióny nemajú teda výrazný vplyv na zdravotný stav obyvateľstva SR. Týmto konštatovaním však v žiadnom prípade nespochybňujeme 

negatívne účinky dusičnanov, chloridov a síranov na ľudské zdravie, ktoré môžu byť pri lokálnom vysokom obsahu týchto troch parametrov v jednotlivých, 

znečistených zdrojov podzemnej vody veľmi výrazné. Takéto výrazne znečistené zdroje podzemnej vody sa však nepoužívajú na pitné účely a preto tieto tri 

parametre chemického zloženia podzemnej vody v rámci celého Slovenska nemajú signifikantný vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. Dôležitou skutočnosťou 

je, že všetky potenciálne toxické prvky: As, Pb, Hg, Zn, Sb a ďalšie majú veľmi malý vplyv, resp. sú nevplyvné na zdravotné indikátory. Ich koeficienty citlivosti sú 

väčšinou menšie 1, resp. sú veľmi nízke (sr < 1,01). Toto zistenie je v súlade s doterajšími poznatkami o malom vplyve potenciálne toxických prvkov na zdravotný 

stav obyvateľstva v kontaminovaných územiach po banskej činnosti v Slovenskej republike (Rapant et al., 2014b). 

Z výsledkov výpočtov ANN ako najvplyvnejšie na hodnotené ZI sa jednoznačne prejavili Ca, Mg a tvrdosť (Ca + Mg) vody. Ostatné prvky sa prejavili len ako málo 

vplyvné, resp. stochastické a preto sa nimi nebudeme ďalej zaoberať. 

Vápnik a horčík sú veľmi dôležité vnútrobunkové katióny, ktoré sú významnou súčasťou väčšiny enzýmových systémov. Dôležité sú pre procesy krvotvorby, 

činnosti srdca a taktiež sú významné pri prevencii proti onkologickým ochoreniam (Bencko et al., 2011). O význame Ca a Mg v pitnej vode pre CVD ochorenia 

existuje vo svetovej literatúre veľké množstvo prác, ktoré spájajú deficitný obsah Ca a Mg so zvýšenou incidenciou, resp. úmrtnosťou na CVD (Rubenowitz et al., 

1999; Nerbrand et al., 2003; Kousa et al., 2006; Maksimović et al., 2010). V prípade onkologických ochorení je deficitný obsah Ca a Mg spájaný so zvýšenou 

úmrtnosťou na OD len v troch krajinách sveta, a to na Taiwane (napr. Yang et al. 1997b; 1999a, b, c, 2000), v Japonsku (Sakamoto et al., 1997) a na Slovensku 

(Rapant et al., 2014a; Rapant et al., 2016). Nenašli sme však vo svetovej literatúre referencovaný odkaz, ktorý by spájal zvýšenú incidenciu alebo úmrtnosť na 

ochorenia tráviacej alebo dýchacej sústavy s deficitným obsahom Ca a Mg v pitnej vode. Len v jednej ruskej ekologickej štúdii sa popisuje signifikantne zvýšený 

výskyt ochorení žalúdka a dvanástorníka v spojitosti s mäkkou vodou, s tvrdosťou menej ako 1,5 mmol . l-1 (Lutai, 1992 in Kožíšek, 2003). A práve v úmrtnosti na 
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dýchaciu a tráviacu sústavu (aj v relatívnej aj štandardizovanej) pozorujeme najväčšie rozdiely. Keď si porovnáme okresy Krupinu a Bardejov vidíme, že v okrese 

Krupina sú tieto indikátory často viac ako 3 krát horšie porovnaní s okresom Bardejov. 

Úmrtnosti na CVD, OD na tráviacu a dýchaciu sústavu predstavujú približne 80 – 85 % príčin úmrtí na Slovensku (NCZI 2015). Zvýšená úmrtnosť na tieto príčiny 

v silikátových geologických celkoch (vulkanity, granitoidy a kryštalické bridlice) a v okrese Krupina (vulkanity) sa zreteľne odráža aj v demografických indikátoroch 

a to či už v očakávanej dĺžke života (DOZ) tak aj v potenciálnych rokoch strateného života (PYLL100). Najmarkantnejšie je tento rozdiel vidieť, keď si porovnáme 

dva diskutované okresy. Rozdiel v očakávanej dĺžke života je v neprospech Krupiny päť rokov a v prípade potenciálne stratených rokov života nám predstavuje 

viac ako 100 % v neprospech Krupiny. 

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že deficitný obsah Ca, Mg, resp. „tvrdosti“ vody sa signifikantne odráža vo všetkých hlavných príčinách úmrtí na Slovensku, a to 

v kardiovaskulárnych a onkologických ochoreniach a taktiež aj úmrtí na tráviacu a dýchaciu sústavu. Naopak, pri ich vyššom obsahu pozorujeme predĺženie 

ľudského života.  
 

Návrh limitných hodnôt 

Najdôležitejším výstupom našej práce je určite určenie limitných hodnôt pre uvedené parametre, pri ktorých je úmrtnosť čo najnižšia, resp. ľudský život čo najdlhší. 

V tabuľke 6.3.8 sú uvedené limitné hodnoty pre zohľadňované ZI v porovnaní s odporúčanými (nie záväznými) hodnotami Slovenskej normy pre pitnú vodu. Keby 

sme mali zohľadniť význam jednotlivých zdravotných indikátorov, určite by ako najvplyvnejší zdravotný indikátor bol indikátor očakávaná dĺžka života a potenciálne 

roky strateného života. V týchto dvoch indikátoroch sa odrážajú všetky ďalšie zdravotné indikátory. Ďalej by nasledovala úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia 

(približne 48 % príčin zo všetkých úmrtí), ďalej úmrtnosť na onkologické ochorenia (približne 25 % príčin zo všetkých úmrtí). Úmrtnosti na tráviacu sústavu 

(približne 6 %) a dýchaciu sústavu (5 %) by mali najmenšiu váhu. Nemôžeme však limitné hodnoty určiť matematicky. Pre približne polovicu zdravotných 

indikátorov limitná hodnota neexistuje, alebo sa nedá určiť (tab. 6.3.8). V prípade neexistencie limitnej hodnoty to znamená, že rastúci alebo klesajúci obsah 

chemických prvkov nemá vplyv na zdravotný indikátor. Pri limitných hodnotách musíme vziať do úvahy aj možné nepriaznivé zdravotné účinky veľmi tvrdej vody. 

Ako jeden z možných negatívnych účinkov tvrdej vody treba uviesť vznik močových kameňov. Viaceré epidemiologické štúdie však túto závislosť nepotvrdili 

(Singh et al., 1993; Kohri et al., 1993). V súčasnosti neexistuje žiaden priamy dôkaz, že by bola zvýšená tvrdosť vody príčinou nepriaznivých zdravotných účinkov 

na človeka (Kožíšek, 2003). S výnimkou extrémne vysokého obsahu Mg (stovky mg . l-1), ktoré spôsobujú hnačkové ochorenia. Ako ďalší možný nepriaznivý 

účinok tvrdej vody môžeme uviesť senzorické vlastnosti vody – nepriaznivá chuť, tvorba povlakov na hladine kávy alebo čaju a strata aromatických látok z jedál 

a nápojov viazaním na uhličitan vápenatý. Z technologického hľadiska nie je priaznivá ani veľmi tvrdá voda, ktorá tvorí inkrusty a naopak mäkká voda sa vyznačuje 

korozívnymi vlastnosťami. 

Optimálna tvrdosť vody z hľadiska zdravotného stavu na človeka je ťažko stanoviteľná. Väčšina autorov ako najpriaznivejšie hodnoty pre Mg minimálne 20 – 30 

mg . l-1, pre Ca 40 – 80 mg . l-1 a celkovú tvrdosť vody 2 – 4 mmol . l-1 (Rosborg ed., 2015). 

Pri zohľadnení našich výpočtov a všetkých ďalších skutočností navrhujeme nasledovné limitné hodnoty pre Ca, Mg a tvrdosť vody a to ako pre vodu určenú na 

hromadné zásobovanie tak aj pre balenú pitnú vodu. Ako odporúčané hodnoty pre pitnú vodu určenú na hromadné zásobovanie navrhujeme  pre Ca > 50 mg . l-

1, pre Mg > 25 mg . l-1 a pre tvrdosť vody (Ca + Mg) > 2 mmol . l-1. Pre balenú pitnú vodu odporúčame nasledovné limitné hodnoty pre Ca > 60 mg . l-1, pre Mg > 

30 mg . l-1 a tvrdosť vody (Ca + Mg) > 2,5 mmol . l-1. V prípade Ca, keďže vo svetovej literatúre (Catling et al., 2005) sa oveľa väčší dôraz kladie na význam Mg 

(v porovnaní s Ca) navrhovaný limit je trocha nižší ako nami odvodená hodnota. Vápnik a horčík v podzemnej vode Slovenskej republiky takmer vždy idú spolu 

a prevažne v pomere 2 : 1 v prospech Ca. Nedokážeme sa preto k zdravotným účinkom Ca a Mg vyjadriť samostatne. 

Horné limity v prípade všetkých troch parametrov však nepovažujeme za opodstatnené a potrebné. Vody s vyššou tvrdosťou vody ako 5 mmol . l-1, resp. 

s obsahom Ca nad 180 mg . l-1 a Mg s obsahom nad 50 mg . l-1 sa na území Slovenska prakticky nevyskytujú a nepoužívajú sa na pitné účely. Taktiež pri väčšine 

zdravotných indikátoroch neexistuje horná limitná hranica, to znamená, že vysoký obsah týchto prvkov nevplýva na ľudské zdravie negatívne.  

Nami navrhované limitné hodnoty sú v porovnaní s odporúčanými hodnotami Slovenskej normy pre pitnú vodu (tab. 6.3.8 a 6.3.9) približne dvakrát vyššie. Preto 

ich odporúčame zvýšiť. Pri nami odvodených a navrhovaných limitných hodnotách uvedených troch parametrov je úmrtnosť na rôzne ochorenia výrazne nižšia 

a ľudský život je signifikantne dlhší.  
 

Tab. 6.3.8 
Vypočítané limitné hodnoty obsahu Ca, Mg a tvrdosti vody (Ca + Mg) pre jednotlivé zdravotné indikátory. 

ZI Poradie Prvok 
Limitný obsah Optimálny obsah Obsahy 

DH HH DH HH min max 

DOZ 

1 Ca + Mg 2,98 neexistuje nedá sa určiť neexistuje 0,35 7,97 

2 Ca 73,95 172,21 85,56 160,60 9,83 201,01 

3 Mg 18,13 neexistuje neexistuje neexistuje 2,45 97,75 

PYLL100 

1 Ca + Mg 2,87 6,67 3,21 6,33 0,35 7,97 

2 Ca 79,40 169,74 87,05 162,09 9,83 201,01 

3 Mg 20,44 83,24 33,82 69,87 2,45 97,75 

ReC00-C97 

3 Ca + Mg 1,73 5,85 2,23 5,34 0,35 7,97 

4 Ca 60,56 196,84 91,18 166,21 9,83 201,01 

8 Mg 25,66 35,83 12,72 48,77 2,45 97,75 

ReI00-I99 

1 Ca + Mg 2,90 9,10 4,40 7,60 0,35 7,97 

2 Ca neexistuje 89,40 neexistuje neexistuje 9,83 201,01 

3 Mg 24,30 95,80 42,00 78,10 2,45 97,75 

ReJ00-J99 

1 Ca + Mg 3,20 11,67 5,88 8,99 0,35 7,97 

2 Ca 93,08 neexistuje neexistuje neexistuje 9,83 201,01 

3 Mg 28,63 neexistuje 83,99 120,05 2,45 97,75 

ReK00-K93 

1 Ca + Mg neexistuje 4,08 0,41 3,53 0,35 7,97 

4 Ca 17,74 127,58 35,14 110,18 9,83 201,01 

7 Mg neexistuje 33,54 neexistuje 10,65 2,45 97,75 
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ZI Poradie Prvok 
Limitný obsah Optimálny obsah Obsahy 

DH HH DH HH min max 

SMRC00-C97 

2 Ca + Mg neexistuje 4,17 neexistuje neexistuje 0,35 7,97 

3 Ca 104,07 neexistuje neexistuje neexistuje 9,83 201,01 

1 Mg neexistuje 33,50 neexistuje neexistuje 2,45 97,75 

SMRI00-I99 

1 Ca + Mg nedá sa určiť nedá sa určiť nedá sa určiť nedá sa určiť 0,35 7,97 

2 Ca nedá sa určiť nedá sa určiť nedá sa určiť nedá sa určiť 9,83 201,01 

3 Mg neexistuje 65,85 neexistuje neexistuje 2,45 97,75 

SMRJ00-J99 

6 Ca + Mg 3,27 neexistuje neexistuje neexistuje 0,35 7,97 

3 Ca 90,03 neexistuje neexistuje neexistuje 9,83 201,01 

4 Mg 25,81 neexistuje neexistuje neexistuje 2,45 97,75 

SMRK00-K93 

1 Ca + Mg 0,99 2,16 0,99 2,16 0,35 7,97 

2 Ca nedá sa určiť nedá sa určiť nedá sa určiť nedá sa určiť 9,83 201,01 

3 Mg neexistuje 29,67 neexistuje neexistuje 2,45 97,75 

PYLLC00-C97 

1 Ca + Mg nedá sa určiť nedá sa určiť nedá sa určiť nedá sa určiť 0,35 7,97 

3 Ca 93,17 194,91 106,52 181,56 9,83 201,01 

4 Mg nedá sa určiť nedá sa určiť nedá sa určiť nedá sa určiť 2,45 97,75 

PYLLI00-I99 

1 Ca + Mg 5,70 8,88 5,73 8,85 0,35 7,97 

3 Ca 150,76 neexistuje 164,04 neexistuje 9,83 201,01 

3 Mg 56,20 82,78 56,20 82,78 2,45 97,75 

PYLLJ00-J99 

4 Ca + Mg neexistuje 4,06 neexistuje neexistuje 0,35 7,97 

2 Ca neexistuje 121,18 neexistuje neexistuje 9,83 201,01 

3 Mg neexistuje 47,63 neexistuje neexistuje 2,45 97,75 

PYLLK00-K93 

1 Ca + Mg neexistuje 4,84 0,73 3,84 0,35 7,97 

2 Ca 17,58 173,05 57,80 132,83 9,83 201,01 

3 Mg neexistuje 37,27 neexistuje neexistuje 2,45 97,75 

Priemerné hodnoty 

Ca + Mg 2,95 6,15 2,95 5,83 0,35 7,97 

Ca 78,03 155,61 89,61 152,29 9,83 201,01 

Mg 28,45 54,51 48,33 79,91 2,45 97,75 

Limitné hodnoty 
slovenskej norma pre pitnú vodu,  

Anon 2010 
 

Ca > 30 mg . l-1 Mg 10 – 30 mg . l-1 Ca + Mg 1,1 – 5,0 mmol . l-1 

 
 

Tab. 6.3.9 
Navrhované limitné hodnoty pre pitnú a balenú vodu. 

Odporúčané hodnoty 

Parameter Pitná voda pre hromadné zásobovanie Balená pitná voda 

Ca + Mg 2 – 5 mmol . l-1 2,5 – 5 mmol . l-1 

Ca 50 – 180 mg . l-1 60 – 180 mg . l-1 

Mg 25 – 50 mg . l-1 30 – 60 mg . l-1 

 

Vplyv iných ako environmentálnych faktorov 

Na záver sa zmienime ešte o niektorých ďalších faktoroch, ktoré by mohli limitovať naše dosiahnuté výsledky.  

Úmrtnosť na onkologické ochorenia závisí okrem diskutovanej problematiky chemického zloženia pitnej vody od rady ďalších faktorov ako hlavne napríklad od 

stravovacích návykov, životného štýlu, znečistenia ovzdušia, socioekonomických podmienok a podobne. Z územia SR takéto údaje pre jednotlivé obce neexistujú 

a takéto údaje existujú len pre určité vybrané oblasti, resp. niektoré okresy. Preto nižšie uvádzame vybrané dostupné informácie pre dva diskutované okresy SR 

– Krupina (najnepriaznivejšie geologické prostredie) a Bardejov (najpriaznivejšie geologické prostredie), kde sú rozdiely v úmrtnosti diskutované príčiny úmrtí ale 

aj v očakávanej dĺžke života (Rapant et al., 2015) najvyššie. Oba okresy predstavujú typické vidiecke okresy v horských oblastiach SR. Priemerná výška obcí 

ležiacich v okrese Bardejov je 351 m n. m. a v okrese Krupina 303 m n .m. Obyvateľstvo v oboch okresoch žije prevažne v rodinných domoch. Ľudia si vo veľkej 

väčšine pestujú v záhradách pri rodinných domoch zeleninu a ovocie pre vlastnú spotrebu. Čo sa týka kvality ovzdušia môžeme skonštatovať, že ani v jednom 

okrese a ani v jeho okolí neexistuje významnejší zdroj znečistenia ovzdušia (chemický priemysel, uhoľná tepelná elektráreň a pod.). Úroveň znečistenia ovzdušia 

v oboch okresoch je minimálna a preto tu ani neexistuje monitorovacia stanica kvality ovzdušia (Anon, 2015). Obdobne úroveň znečistenia pôdy vyjadrená formou 

indexu environmentálneho rizika z kontaminácie pôdy (IER) je v oboch okresoch veľmi nízka (IER < 1) a pôdy v oboch okresoch sa vyznačujú nízkym stupňom 

environmentálneho rizika z kontaminácie pôd (Rapant et al., 2004; Rapant et al. 2008). Zrejme veľmi dôležitý faktor, ktorý by mohol vplývať na ZI je podiel rómskej 

populácie, ktorej socioekonomická úroveň, zdravotný stav a aj stredná dĺžka života sú signifikantne horšie ako u ostatnej populácie. Počet obyvateľov rómskej 

národnosti v okrese Bardejov (tab. 6.3.10) je však približne dvojnásobný ako v okrese Krupina. 

Ďalšie z dôležitých socioekonomických faktorov, ktoré by mohli vplývať na ZI je evidovaná miera nezamestnanosti a prípadne aj priemerná mzda obyvateľov v 

okresoch. Aj priemerná mzda aj miera nezamestnanosti je v okrese Bardejov nepriaznivejšia ako v okrese Krupina. 

Z ďalších determinantov zdravia, ktoré pôsobia na zdravie človeka buď pozitívne alebo negatívne sú v tabuľke 6.3.10 uvedené dostupné údaje o parametroch 

životného štýlu a zdravotnej starostlivosti. Z porovnania údajov môžeme skonštatovať, že nie sú zaznamenané signifikantné rozdiely v determinantoch životného 

štýlu a zdravotnej starostlivosti medzi uvedenými okresmi. Naopak, nevýznamne lepšie hodnoty uvedených faktorov boli zaznamenané v okrese Krupina, kde bol 

zdokumentovaný signifikantne horší zdravotný stav a kratšia očakávaná dĺžka života ako v Bardejove. 
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Tab. 6.3.10 
Prehľad socioekonomickej úrovne, zdravotníckych charakteristík a charakteristiky životného štýlu v okresoch Krupina a Bardejov 

v porovnaní so Slovenskou republikou. 

Socioekonomické charakteristikya Krupina Bardejov SR 

Miera evidovanej nezamestnanosti (% populácie) 16,95 19,6 12,29 

Priemerná nominálna mesačná mzda v Eur 694 614 957 

Podiel obyvateľov rómskej národnosti (% populácie) 2,1 – 4 4,1 – 8 2 

Zdravotnícke charakteristikyb    

Počet lekárov na 10000 obyvateľov – dospelí (vek 18+) 4,36 3,40 4,32 

Počet lekárov na 10000 obyvateľov – deti a dorast (vek 0 – 17) 6,86 7,44 9,87 

Charakteristika životného štýluc, d    

Pravidelná pohybová aktivita (% populácie) 45 39,5 58,5 

Pravidelné stravovacie návyky (% populácie) 75 49 68 

Fajčenie (% populácie) 25 43 19,5 

Nadmerná konzumácia alkoholu (% populácie) 9,8 11 6,8 

Poznámka: aŠtatistický úrad Slovenskej republiky (www.statistics.sk), bNCZI, 2013, cZdroj údajov pre okres Krupina: Kosmovský et al. 2015, dZdroj údajov pre 
okres Bardejov: EHES (European Health Examination Survey) – zisťovanie zdravia Európanov (www.ehes.info). 

 

ZÁVER 

Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme skonštatovať, že zdravotný stav obyvateľstva a očakávaná stredná dĺžka života obyvateľov v Slovenskej republike 

je signifikantne ovplyvňovaná chemickým zložením podzemnej/pitnej vody a to hlavne obsahom Ca, Mg a „tvrdosti“ vody. Úmrtnosť na hlavné príčiny úmrtí: 

kardiovaskulárne a onkologické ochorenia a taktiež ochorenia tráviacej a dýchacej sústavy je signifikantne nižšia, keď je obsah uvedených parametrov 

nasledovný: pre Ca v rozpätí 78 – 155 mg . l-1, pre Mg 28 – 54 mg . l-1 a pre „tvrdosť“ vody v rozpätí 2,9 – 6,1 mmol . l-1. Zhoršený zdravotný stav obyvateľstva 

a zníženie strednej dĺžky života pozorujeme pri nízkom, deficitnom obsahu uvedených parametrov v podzemnej/pitnej vode. Nami odvodené limitné hodnoty sú 

viac ako 2 x vyššia ako odporúčané hodnoty slovenskej normy pre pitnú vodu. Navrhujeme pre to zvýšiť limitné hodnoty slovenskej normy pre pitnú vodu a to pre 

Ca > 50 mg .l-1, pre Mg > 25 mg .l-1 a pre „tvrdosť“ vody > 2 mmol . l-1. Pre balenú vodu odporúčame nasledovné limitné hodnoty: pre Ca > 60 mg . l-1, pre Mg > 

30 mg .l-1 a pre „tvrdosť“ vody > 2,5 mmol . l-1. Na základe dosiahnutých výsledkov odporúčame WHO prehodnotiť stanovenie medzných štandardov pre obsah 

Ca a Mg v pitnej vode. 
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7. ENVIRONMENTÁLNE A ZDRAVOTNÉ RIZIKO Z GEOLOGICKÉHO PROSTREDIA 

Prípustnú mieru znečistenia životného prostredia určujú medzné hodnoty stanovené osobitnými predpismi. Tieto hodnoty sa stanovujú v súlade s dosiahnutým 

stavom poznania tak, aby sa neohrozovalo zdravie ľudí, a aby sa neohrozovali ďalšie živé organizmy a ostatné zložky životného prostredia. Prekročením týchto 

limitovaných medzných hodnôt obsahu vzniká možnosť ohrozenia životného prostredia – environmentálne riziko. Environmentálne riziko (Environmental Risk) 

vyjadruje teda možnosť alebo pravdepodobnosť ohrozenia alebo poškodenia jednotlivých biotických a abiotických zložiek životného prostredia ako následok ich 

vystavenia účinkom pôsobenia rizikových kontaminujúcich a znečisťujúcich látok. V prípade možností poškodenia, choroby alebo smrti človeka ako dôsledku 

pôsobenia rizikových faktorov vyskytujúcich sa v životnom prostredí hovoríme o zdravotnom riziku (Health Risk). Možnosť ohrozenia ostatných biotických zložiek 

životného prostredia je definovaná ako ekologické riziko (Ecological Risk). Ekologické riziko predstavuje pravdepodobnosť výskytu alebo možnosť výskytu 

nepriaznivých ekologických účinkov ako výsledku vystavenia živých systémov jednému alebo viacerým stresorom (metodický pokyn MŽP SR č. 632/98). 

Termíny ekologické a environmentálne riziko sa v súčasnosti zamieňajú. Environmentálne riziko by sa malo skôr používať v prípade, keď je možnosť ohrozenia 

abiotických zložiek prírody (voda, pôda, sediment a pod.). Ekologické riziko ba sa malo používať v prípade, keď je možnosť ohrozenia biotických zložiek – fauny 

a flóry. Vo väčšine prípadov však dochádza k ohrozeniu biotických a abiotických zložiek súčasne, preto sa termíny environmentálne a ekologické riziko vzájomne 

prelínajú. 

Na hodnotenie environmentálneho, ekologického a zdravotného rizika boli v posledných dvadsiatich – tridsiatich rokoch vypracované viaceré postupy 

a legislatívne predpisy. Vyvíjali sa tak na pôde veľkých medzinárodných spoločností, napr. SETAC (Society of Environmental Technology and Chemistry), ako aj 

v rámci činností národných inštitúcií a agentúr pre životné prostredie, napr. US EPA. V Slovenskej republike je hodnotenie environmentálneho a zdravotného 

rizika zakotvené v záväznom opatrení Metodický pokyn MŽP SR č. 632/98 na postup hodnotenia a riadenia rizík. Tento metodický pokyn vychádza z platnej 

legislatívy EÚ, a to najmä z Nariadenia komisie č. 1484/94 ES. Toto nariadenie stanovuje princípy hodnotenia rizík pre človeka a životné prostredie od 

znečisťujúcich chemických látok v súlade s Nariadením Rady č. 795/93 EHS pre hodnotenie a riadenie rizík z existujúcich chemikálií. 
 

7.1 Environmentálne riziko 

Environmentálne riziko predstavuje možnosť poškodenia alebo ohrozenia jednotlivých zložiek životného prostredia.  

V zmysle platných slovenských (MP MŽP SR č. 623/98) a európskych [Commission Regulation (EC) No. 1488/94] metodických postupov a smerníc na hodnotenie 

a riadenie rizík. Environmentálne riziko (ER), ktoré charakterizuje pravdepodobnosť, resp. možnosť výskytu nepriaznivých účinkov v dôsledku vystavenia 

životného prostredia jednému alebo viacerým stresorom, predstavuje pre jednotlivý stresor (kontaminant) pomer jeho koncentrácie v životnom prostredí (PEC – 

predpokladaná environmentálna koncentrácia; Predicted environmental concentration) ku koncentrácii, o ktorej sa predpokladá, že nemá žiadny negatívny účinok 

na organizmy alebo ekologické systémy (PNEC – predpokladaná koncentrácia bez škodlivého účinku; Predicted non effect concentration). 

Environmentálne riziko možno teda vyjadriť číslom, koeficientom environmentálneho rizika (QER). Jeho veľkosť určuje pravdepodobnosť výskytu negatívnych 

dosahov na životné prostredie vplyvom hodnoteného kontaminantu. 

Údaje z geochemického mapovania, resp. z národných geochemických databáz možno vo veľkých regionálnych mierkach v dostatočne reprezentatívnej miere 

dosadiť ako PEC koncentrácie. Na určenie hodnoty PNEC, pod ktorou nie je pravdepodobnosť negatívnych environmentálnych účinkov, je najsprávnejšie použiť 

metódy ekotoxikologického monitoringu. Stanovenie PNEC, resp. NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) koncentrácie jednotlivých prvkov v regionálnom 

meradle pre rôzne typy prírodného prostredia, rôzne geologické matrice a rôzne kombinácie toxických polutantov je však veľmi obtiažne.  V regionálnom meradle 

je najjednoduchšie ako PNEC koncentrácie použiť limitné koncentrácie platných environmentálnych a technických noriem. Napríklad v prípade podzemnej vody 

možno použiť medzné hodnoty z vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. o požiadavkách pre pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody a pre pôdu a sediment „A“ 

referenčné hodnoty prípustných ukazovateľov znečistenia (tzv. holandské zoznamy). Tieto hodnoty predstavujú prírodné, fónové hodnoty obsahu charakterizujúce 

neznečistené životné prostredie. Najmä v posledných rokoch sa odvodzujú PNEC aj od toxikologických účinkov jednotlivých prvkov. 

Koeficient environmentálneho rizika (QER) v takomto prípade predstavuje pomer analytických a limitných (rizikových) hodnôt koncentrácie. Sumárny účinok 

viacerých prvkov, ktorých analytické hodnoty koncentrácie v hodnotenej environmentálnej vzorke vo viacerých prípadoch prekračujú limitné hodnoty, je možné 

vyjadriť ako sumu rizika z jednotlivých prvkov indexom environmentálneho rizika (IER). Tie prvky, ktorých analytické hodnoty koncentrácie sú nižšie ako limitné 

(rizikové) hodnoty koncentrácie, sa pri výpočte neberú do úvahy. Výpočet hodnoty indexu environmentálneho rizika (IER) pre jednotlivé analyzované vzorky vôd, 

pôd, sedimentov a podobne pozostáva z dvoch krokov. V prvom sa vypočíta koeficient environmentálneho rizika pre každý analyzovaný chemický prvok/zložku 

prevyšujúci limitné rizikové hodnoty. V druhom kroku sa spočíta ich suma, a to podľa nasledujúcej schémy: 
 





n

i
ERiER QI

1  

1
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ACQ

i

i
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QERi – koeficient environmentálneho rizika i-tého prvku prevyšujúceho rizikovú (limitovanú) koncentráciu; 
ACi – analytická koncentrácia i-tého prvku; 
RCi –  riziková (limitná) koncentrácia i-tého prvku; 
IER – index environmentálneho rizika hodnotenej vzorky. 

 

Uvedený výpočet QER a IER vychádza z  citovaných platných smerníc na hodnotenie a riadenie rizika, a to z tzv. metódy koeficientu nebezpečnosti. Bol doplnený 

a upravený v dvoch bodoch. Kontaminanty, ktorých koncentrácia neprekračuje limitované (rizikové) hodnoty, a teda nepredstavujú environmentálne riziko (ER), 

sa pri výpočte neberú do úvahy (ich QER = 0). Pri výpočte QER pre jednotlivé prvky je odpočítaná jednotka. Takto sa v prvom prípade vyhneme tomu, že v prípade 

sumy QER viacerých prvkov nedosahujúcich limitovanú rizikovú koncentráciu by sme niekedy mohli dostať aj relatívne veľmi vysoký IER, hoci žiaden z prvkov 

neprekračuje limitovanú rizikovú koncentráciu. V druhom prípade pri odpočítaní jednotky sa pri výpočte QER berie do výpočtu len riziková koncentrácia 

kontaminantu, teda koncentrácia prevyšujúca limitované rizikové hodnoty. Takýmto spôsobom pre každú hodnotenú environmentálnu vzorku dostaneme 

prostredníctvom IER vyjadrenie potenciálneho kumulatívneho rizikového účinku zo všetkých kontaminantov prevyšujúcich limitovaný rizikový obsah. Treba však 

upozorniť na to, že ich možný synergický účinok sa neberie do úvahy.  

Na vyjadrenie plošnej distribúcie IER v jednotlivých geologických zložkách – je možné využiť matematicko-štatistické postupy, ktoré boli vyvinuté pri znázorňovaní 

plošnej distribúcie chemických prvkov v monoprvkových mapách v geochemickom atlase. Ide o tzv. pixelové mapy – mapy modelu plošnej distribúcie vytvorené 
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spriemerovaním a vyhladením primárnych analytických údajov. V geovedných a environmentálnych disciplínach sa z interpolačných metód najčastejšie používajú 

kriging, metóda inverzných vzdialeností a metóda kĺzavého priemeru. 

Možnosť výpočtu a mapového znázornenia výpočtov ER je v ďalšom podané na príklade celého územia Slovenskej republiky. Na výpočty bola použitá databáza 

z Geochemických atlasov Slovenskej republiky (Vrana et al., 1997). Rovnaký spôsob je však možný použiť aj pri menších mierkach, na hodnotenie jednotlivých 

regiónov, prípadne aj malých oblastí, napr. katastrov obcí.  

Na základe vyššie uvedených metodických postupov sa z databáz Geochemického atlasu Slovenskej republiky pre všetky odobrané vzorky podzemnej vody, 

pôdy a riečnych sedimentov vypočítali indexy environmentálneho rizika. Z nich sa potom zostavili mapy environmentálneho rizika pre podzemnú vodu, pôdu 

a riečne sedimenty. Základnou jednotkou týchto máp je jeden pixel – t. j. štvorec s plochou 1 km2. Interpolácia sa realizovala metódou inverzných vzdialeností 

v programe SURFER. Zvolil sa vyhladzovací faktor 1, funkcia power 2 a neuvažovalo sa s anizotropiou prostredia. Zohľadnilo sa a prepočítalo 15 najbližších 

environmentálnych vzoriek s maximálnou vzdialenosťou 10 km od stredu prepočítavaného pixela. Zjednotením máp ER pre jednotlivé hodnotené zložky 

geologického prostredia bola zostavená sumárna mapa ER z kontaminácie geologického prostredia Slovenskej republiky. Táto sumárna mapa bola zostavená 

tak, že v každom pixeli sa spočítali IER z pôdy, podzemnej vody a riečnych sedimentov a vyjadrila sa hodnota ich aritmetického priemeru. 

Na ohodnotenie veľkosti rizík vo všeobecnosti (zdravotných, aj environmentálnych) sa používajú empirické viacstupňové, väčšinou päťstupňové škály. Zo 

spracovania celoslovenských výsledkov pre jednotlivé zložky geologického prostredia bola na ohodnotenie úrovne ER odvodená nasledujúca základná škála: 

 

IER 

0 bez rizika 

 1 nízke riziko 

> 1  3 stredné riziko 

< 3  5 vysoké riziko 

> 5 veľmi vysoké riziko 

 

Túto základnú škálu odporúčame podľa potreby modifikovať, najmä v prvom stupni, keď sa pri hodnotení regionálnych celkov nevyskytuje IER = 0. Najnižší stupeň 

potom odporúčame vyjadriť ako veľmi nízke riziko (IER  0,5). Pri hodnotení extrémne kontaminovaných oblastí v detailných mierkach je účelné na lepšie 

ohodnotenie a názornejšie diferencovanie územia uvádzať aj úroveň extrémne vysokého rizika s IER > 50. 

Uvedené výpočty IER a plošné spracovanie ich distribúcie formou pixelových máp sa využili na následné ohodnotenie ER v jednotlivých regionálnych a 

územnosprávnych celkoch Slovenskej republiky. Spriemerovaním (aritmetické priemery) indexov ER z jednotlivých pixelov spadajúcich do hodnotených celkov 

(do výpočtu boli zahrnuté aj hodnoty z pixelov, ktoré do územia hodnoteného celku spadajú len čiastočne) sa pre každý hodnotený celok Slovenskej republiky 

vypočítal IER. Takto sa vypočítali indexy a následne zostavili mapy ER obcí, okresov, VÚC, gemorfologických celkov a základných povodí Slovenskej republiky 

(Rapant et al., 2004). 

Ako sme už uviedli, mapy ER boli zostavené z databázy chemických analýz z Geochemických atlasov Slovenskej republiky. Tým je zaručená rovnomernosť 

a objektivita získaných výsledkov z celého územia Slovenskej republiky. Najmä preto do výpočtu neboli zahrnuté analýzy vody, pôdy a riečnych sedimentov 

z environmentálno-geochemických máp zo súborov máp geologických faktorov regiónov. Tieto mapy v súčasnosti pokrývajú len približne 60 % územia Slovenskej 

republiky. Pri vypracovaní týchto máp sa nové vzorky vody, pôdy a riečnych sedimentov odoberali prednostne v miestach anomálií zdokumentovaných 

v geochemických atlasoch. Zahrnutie týchto údajov do spracovania by teda spôsobilo nerovnomernosť informácií, a tým aj skreslenie výsledkov. Z viac než 30 

prvkov a zložiek chemického zloženia vody, pôdy a riečnych sedimentov analyzovaných v rámci geochemických atlasov sa na celoslovenskej úrovni vybrali na 

hodnotenie tie prvky, ktoré sa považujú za najrizikovejšie a ich obsah je limitovaný slovenskými environmentálnymi normami a vyhláškami. V prípade podzemnej 

vody sa vychádzalo z NV SR č. 354/2006 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody a v prípade pôdy z rozhodnutia MP SR č. 531/1994-

540 o najvyšších prípustných hodnotách škodlivých látok v pôde. Do výpočtov IER boli zahrnuté prvky a zložky z databáz Geochemického atlasu Slovenskej 

republiky, ktorých obsah je limitovaný slovenskými environmentálnymi normatívami. Limitnú rizikovú koncentráciu pre podzemnú vodu predstavujú medzné 

hodnoty. V prípade pôdy a riečnych sedimentov limitnú rizikovú koncentráciu predstavujú „A“ referenčné hodnoty. Hodnotené prvky a ich limitné rizikové hodnoty 

sú uvedené v tabuľke 7.1.1  

Metodiky hodnotenia a riadenia rizík vo všeobecnosti spočívajú v štyroch základných krokoch, a to v: 1. identifikácii nebezpečenstva, 2. hodnotení jeho účinku, 3. 

hodnotení jeho možnej expozície, 4. charakterizácii a klasifikácii rizika. Na zostavených mapách ER z kontaminácie geologického prostredia Slovenskej republiky 

sú zohľadnené tri z uvedených krokov. Nezaoberáme sa hodnotením expozície, ktoré je predmetom hodnotenia najmä ekologických a zdravotných rizík. Ako je 

vidieť z vyššie uvedeného, hodnotenie rizík je komplexný a komplikovaný proces, ktorý je v súčasnosti prepracovaný a používaný takmer výlučne pre hodnotenie 

rizík z bodových zdrojov znečistenia (skládky, prevádzky, závody a pod.). Metodika uvedená vyššie posúva rizikovú analýzu do regionálnych mierok až 

celoštátneho merítka. Bolo tu treba pristúpiť k určitému zjednodušeniu a spracovať model a metodiku, ktorá by umožňovala vyjadriť rizikový faktor v regionálnom 

merítku. K vyjadreniu potenciálneho environmentálneho rizika – pravdepodobnosti výskytu negatívnych vplyvov z kontaminácie geologického prostredia na 

ostatné zložky životného prostredia prostredníctvom výpočtu indexu environmentálneho rizika bolo pristúpené z viacerých dôvodov a to najmä: 

 systematické geochemické mapovanie Slovenskej republiky bolo realizované v prehľadnej mierke, 

 hodnotený je súbor prvkov (hlavne potenciálne toxických kovov), ktorý bol k dispozícii, 

 jedná sa celkový obsah prvkov, pričom ich skutočné toxické účinky sú podmienené hlavne mobilnými a bioprístupnými formami, 

 vypracovaný spôsob hodnotenia umožnil rovnakým spôsobom hodnotiť viaceré geologické zložky životného prostredia (vodu, pôdu, sedimenty) a ich prienik. 

Zhodnotenie environmentálneho rizika z kontaminácie geologických zložiek životného prostredia Slovenskej republiky podávame za tri hlavné zložky geologického 

prostredia – podzemnú vodu (obr. 7.1.1), pôdu (obr. 7.1.2) a riečne sedimenty (obr. 7.1.3) a za tri uvedené zložky spoločne (obr. 7.1.4). 

Prostredníctvom plošného modelu distribúcie IER formou hodnotiacich máp je zhodnotená celoslovenská úroveň ER. Z týchto máp vychádza následné mapové 

aj tabuľkové zhodnotenie ER pre územnosprávne celky Slovenskej republiky (obce, okresy a VÚC). 

Prehľad charakteru prvkov a zložiek podieľajúcich sa na zvýšenom environmentálnom riziku podľa jednotlivých hodnotených zložiek geologického prostredia je 

v tabuľke 7.1.2. Udáva sa tu počet a percento prekročenia limitných (rizikových) hodnôt koncentrácie zo všetkých hodnotených environmentálnych vzoriek. 
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Tab. 7.1.1 
Hodnotené pvky a zložky a ich limitné hodnoty na posudzovanie environmentálneho rizika. 

Pôda („A“ referenčné hodnoty rozhodnutia MP SR č. 531/1994-540) 

Prvok As Ba Be Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Se Sn V Zn 

Limit [mg . kg–1] 29 500 3 0,8 20 130 36 0.3 1 35 85 0,8 20 120 140 

Podzemná voda (medzné hodnoty vyhlášky MZ SR č. 354/2006 Z. z.) 

Prvok MIN NO3 Cl SO4 F NH4 Na Fe Mn Al As Cd Cr Cu Hg 

Limit [mg . l–1] 1 000 50 100 250 1,5 0,5 200 0,2 0,05 0,2 0,01 0,003 0,05 1,0 0,001 

Prvok Pb Sb Zn 

Limit [mg . l–1] 0,01 0,005 3,0 

Tab. 7.1.2 
Počet a percento prekročenia limitných rizikových hodnôt z údajov Geochemického atlasu SR za hodnotené geologické zložky. 

Podzemná voda n = 16 359 Pôda n = 5 189 (horizont A) Sedimenty n = 24 422 

Prvok 

Počet 
prekročených 

limitných 
rizikových 

hodnôt 

% prekročených 
limitných rizikových 

hodnôt 
Prvok 

Počet 
prekročených 

limitných 
rizikových 

hodnôt 

% prekročených 
limitných rizikových 

hodnôt 
Prvok 

Počet 
prekročených 

limitných 
rizikových 

hodnôt 

% prekročených 
limitných rizikových 

hodnôt 

IER > 0 6 655 40,68 IER > 0 2 746 52,91 IER > 0 14 548 59,56 

MIN 2 188 13,37 As 188 3,62 As 1 053 4,31 

NO3 3 278 20,03 Ba 544 10,48 Ba 7 039 28,82 

Cl 1 100 6,72 Be 26 0,50 Be 552 2,26 

SO4 738 4,51 Cd 262 5,05 Cd 1 303 5,34 

F 16 0,10 Co 69 1,33 Co 443 1,81 

NH4 315 1,93 Cr 410 7,90 Cr 1 620 6,63 

Na 45 0,28 Cu 336 6,48 Cu 3 260 13,35 

Fe 950 5,81 Hg 388 7,48 Hg 2 402 9,84 

Mn 2 655 16,23 Mo 622 11,99 Mo 1 452 5,95 

Al 170 1,03 Ni 1 097 21,14 Ni 4 188 17,15 

As 239 1,46 Pb 141 2,72 Pb 347 1,42 

Sb 118 0,72 Se 12 0,23 Se 1 164 4,77 

Cd 104 0,64 Sn 10 0,19 Sn 146 0,60 

Cr 30 0,18 V 387 7,46 V 1 633 6,69 

Cu 0 0 Zn 152 2,93 Zn 3 954 16,19 

Hg 54 0,33  
Poznámka: IER > 0 – aspoň jeden z hodnotených prvkov 
prekračuje limitné rizikové hodnoty. 

Pb 116 0,71 

Se 76 0,46 

 

Indexy environmentálneho rizika pre jednotlivé územnosprávne celky Slovenskej republiky – obce a okresy sú uvedené na obrázkoch 7.1.5 a 7.1.6. V tabuľkovej 

forme sú podané pre úroveň okresov (tab. 7.1.3). Príklady najviac kontaminovaných a najmenej kontaminovaných obcí Slovenskej republiky sú podané v tab. 

7.1.4. 

Z uvedených mapiek a tabuľky je zrejmé, že najmä okresy a obce s historickou ťažbou nerastných surovín sa vyznačujú najvýraznejšie kontaminovaným 

geologickým prostredím. Jedná sa najmä o okresy Spišská Nová Ves, Gelnica, Banská Bystrica a Banská Štiavnica. Druhú skupinu okresov so zvýšenou 

kontamináciou predstavujú okresy s vysokým využitím krajiny, najmä s intenzívnou poľnohospodárskou a priemyselnou činnosťou. Jedná sa najmä o okresy Šaľa, 

Galanta, Komárno, Nové Zámky a Dunajská Streda. Ich úroveň kontaminácie je však zreteľne nižšia. Medzi kontaminované okresy je možné ešte priradiť napr. 

Košice, Prievidzu, Liptovský Mikuláš, Žarnovicu a ďalšie, kde dochádza ku kumulácii geogénneho a antropogénneho znečistenia. Na druhej strane najmä okresy 

severného, časti stredného a východného Slovenska, napr. Čadca, Kysucké Nové Mesto, Turčianske Teplice, Nové Mesto nad Váhom, Námestovo a Púchov sa 

vyznačujú najnižším stupňom regionálne pozorovateľného znečistenia. 
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Obr. 7.1.1 Hodnotenie environmentálneho rizika z kontaminácie podzemnej vody. 
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Obr. 7.1.2 Hodnotenie environmentálneho rizika z kontaminácie pôdy. 
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Obr. 7.1.3 Hodnotenie environmentálneho rizika z kontaminácie riečnych sedimentov. 
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Obr. 7.1.4 Hodnotenie environmentálneho rizika z kontaminácie geologických zložiek. 
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Tab. 7.1.3 
Úroveň kontaminácie geologickej zložky životného prostredia v okresoch Slovenskej republiky. 

(vyjadrené pomocou indexu environmentálneho rizika z kontaminácie geologického prostredia) 

 Okres IER IERpv IERp IERrs  Okres IER IERpv IERp IERrs 

1 Spišská Nová Ves 12,81 1,41 16,60 20,41 37 Vranov nad Topľou 1,35 2,30 0,44 1,30 

2 Gelnica 12,74 2,38 23,59 12,24 38 Trnava 1,27 2,88 0,09 0,84 

3 Šaľa 6,18 15,08 0,20 3,25 39 Detva 1,25 0,57 0,48 2,70 

4 Banská Bystrica 5,28 1,58 6,49 7,76 40 Dolný Kubín 1,23 0,84 1,64 1,21 

5 Banská Štiavnica 5,22 2,96 3,16 9,55 41 Snina 1,18 2,02 0,47 1,05 

6 Galanta 4,99 11,45 0,14 3,37 42 Sobrance 1,17 2,97 0,10 0,44 

7 Bratislava 4,04 10,64 0,25 1,23 43 Rimavská Sobota 1,16 2,65 0,27 0,57 

8 Krupina 3,49 3,58 0,70 6,18 44 Stará Ľubovňa 1,14 0,56 1,37 1,50 

9 Komárno 3,43 9,06 0,11 1,12 45 Brezno 1,11 0,92 1,09 1,31 

10 Košice 3,41 3,80 1,32 5,11 46 Poltár 1,09 2,18 0,43 0,67 

11 Michalovce 3,16 8,14 0,38 0,95 47 Zlaté Moravce 1,06 1,51 0,24 1,43 

12 Nové Zámky 3,14 6,51 0,11 2,81 48 Revúca 1,06 1,85 0,56 0,77 

13 Malacky 3,12 7,72 0,28 1,37 49 Topoľčany 1,04 1,81 0,18 1,12 

14 Dunajská Streda 2,92 7,39 0,06 1,30 50 Ilava 1,02 0,22 0,60 2,23 

15 Liptovský Mikuláš 2,73 5,84 0,93 1,43 51 Poprad 1,00 1,25 0,60 1,15 

16 Žarnovica 2,65 2,35 2,08 3,52 52 Žilina 0,99 1,35 0,88 0,74 

17 Prievidza 2,63 4,85 0,60 2,45 53 Martin 0,87 0,69 1,10 0,82 

18 Trebišov 2,49 6,71 0,25 0,50 54 Humenné 0,83 1,61 0,51 0,37 

19 Košice-okolie 2,47 2,43 2,02 2,95 55 Svidník 0,78 1,20 0,45 0,69 

20 Prešov 2,32 2,99 0,84 3,12 56 Stropkov 0,78 1,65 0,20 0,48 

21 Partizánske 2,30 2,91 0,26 3,72 57 Myjava 0,73 0,66 0,69 0,82 

22 Hlohovec 2,26 4,29 0,14 2,33 58 Bardejov 0,71 1,27 0,37 0,50 

23 Pezinok 2,10 3,22 0,75 2,32 59 Medzilaborce 0,71 0,68 0,78 0,67 

24 Ružomberok 2,07 2,81 2,61 0,78 60 Bytča 0,68 0,87 0,56 0,62 

25 Senec 2,05 2,80 0,06 3,30 61 Kežmarok 0,66 0,54 0,75 0,68 

26 Žiar nad Hronom 1,97 0,94 2,37 2,61 62 Trenčín 0,65 0,90 0,34 0,71 

27 Levice 1,93 3,84 0,25 1,72 63 Sabinov 0,63 0,73 0,70 0,46 

28 Skalica 1,92 4,32 0,11 1,33 64 Bánovce nad Bebravou 0,62 1,37 0,15 0,34 

29 Senica 1,90 4,83 0,20 0,68 65 Tvrdošín 0,60 0,86 0,41 0,53 

30 Veľký Krtíš 1,84 4,60 0,12 0,82 66 Považská Bystrica 0,56 0,73 0,57 0,38 

31 Rožňava 1,80 0,79 1,58 3,03 67 Čadca 0,55 0,35 0,41 0,90 

32 Piešťany 1,68 3,21 0,34 1,50 68 Kysucké Nové Mesto 0,53 0,69 0,36 0,54 

33 Nitra 1,67 3,06 0,06 1,89 69 Turčianske Teplice 0,50 0,28 0,77 0,44 

34 Lučenec 1,41 3,15 0,17 0,93 70 Nové Mesto nad Váhom 0,49 0,77 0,34 0,35 

35 Levoča 1,40 1,16 1,04 2,00 71 Námestovo 0,48 0,42 0,14 0,87 

36 Zvolen 1,37 1,30 0,63 2,19 72 Púchov 0,42 0,29 0,31 0,65 

Poznámka: IERpv, IERp, IERrs, IER – indexy environmentálneho rizika pre podzemnú vodu, pôdu, riečne sedimenty a geologické zložky spolu. 

 
Tab. 7.1.4 Úroveň kontaminácie geologickej zložky životného prostredia v obciach Slovenskej republiky. 

(vyjadrené pomocou indexu environmentálneho rizika z kontaminácie geologického prostredia) 

20 najmenej kontaminovaných obcí 20 najviac kontaminovaných obcí 

Názov obce Názov okresu IER IERpv IERp IERrs Názov obce Názov okresu IER IERpv IERp IERrs 

Ruská Bystrá Sobrance 0,06 0,03 0,08 0,06 Závadka Gelnica 439,24 1,08 296,12 1 020,53 

Nová Sedlica Snina 0,06 0,04 0,10 0,03 Markušovce Spišská Nová Ves 357,36 1,79 162,75 907,55 

Obručné Stará Ľubovňa 0,06 0,01 0,04 0,13 Rudník Košice-okolie 156,74 2,07 4,18 463,97 

Ivanovce Trenčín 0,07 0,16 0,06 0,00 Rudňany Spišská Nová Ves 156,68 2,60 41,85 425,59 

Inovce Sobrance 0,08 0,03 0,11 0,09 Zlatá Idka Košice-okolie 150,26 2,15 11,96 436,68 

Sulín Stará Ľubovňa 0,08 0,07 0,07 0,09 Smolník Gelnica 146,18 30,01 15,53 393,00 

Mníšek nad Popradom Stará Ľubovňa 0,09 0,08 0,14 0,05 Matejovce Spišská Nová Ves 136,84 2,65 30,50 377,38 

Petrovce Sobrance 0,09 0,02 0,06 0,20 Poproč Košice-okolie 131,13 7,57 10,53 375,31 

Nová Bošáca Nové Mesto n/Váhom 0,10 0,05 0,12 0,13 Smolnícka Huta Gelnica 118,97 24,32 17,97 314,62 

Ľutov Bánovce n/Bebravou 0,11 0,26 0,04 0,02 Švedlár Gelnica 100,71 8,12 33,05 260,95 

Vojnatina Sobrance 0,12 0,25 0,00 0,09 Teplička Spišská Nová Ves 99.79 0,02 278,08 21,28 

Ležiachov Martin 0,14 0,13 0,18 0,10 Hnilčík Spišská Nová Ves 98,12 0,44 270,35 23,56 

Ruská Voľa nad Popradom Stará Ľubovňa 0,14 0,20 0,11 0,10 Dúbrava Liptovský Mikuláš 91,98 146,34 4,69 124,92 

Lednica Púchov 0,14 0,14 0,18 0,10 Lazisko Liptovský Mikuláš 90,95 136,83 4,70 131,33 

Kolibabovce Sobrance 0,15 0,25 0,01 0,18 Liptovská Štiavnica Ružomberok 86,38 245,73 2,20 11,21 

Krivoklát Ilava 0,15 0,03 0,30 0,11 Červenica Prešov 79,64 53,88 0,26 184,78 

Daletice Sabinov 0,15 0,23 0,19 0,04 Odorín Spišská Nová ves 72,02 0,46 12,28 203,33 

Šiatorská Bukovinka Lučenec 0,16 0,38 0,06 0,04 Malachov Banská Bystrica 70,61 0,86 126,37 84,60 

Štvrtok Trenčín 0,16 0,38 0,02 0,09 Ľubela Liptovský Mikuláš 64,93 86,86 1,72 106,23 

Haluzice Nové Mesto n/Váhom 0,17 0,41 0,03 0,06 Bystričany Prievidza 64,53 152,06 2,19 30,34 

Poznámka: IERpv, IERp, IERrs, IER – indexy environmentálneho rizika pre podzemnú vodu, pôdu, riečne sedimenty a geologické zložky spolu. 

 

Medzi mapami zhodnotenia ER pre jednotlivé opísané geologické zložky životného prostredia vidíme niekoľko zásadných rozdielov. Sú podmienené 

na jednej strane rozdielnou škálou hodnotených rizikových prvkov pre podzemnú vodu, pôdu a riečne sedimenty (pozri tab. 7.1.1), na druhej strane 
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rozdielnou mobilitou a migráciou chemických prvkov v hodnotených zložkách geologického prostredia. Veľkú úlohu (najmä v prípade podzemnej 

vody) však zohráva aj regionálne rozdielny antropogénne podmienený podiel kontaminácie v jednotlivých hodnotených geologických zložkách. 
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Obr. 7.1.5 Hodnotenie environmentálneho rizika z kontaminácie geologických zložiek – obce. 
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Obr. 7.1.6 Hodnotenie environmentálneho rizika z kontaminácie geologických zložiek – okresy. 
 

80



 
 

V prípade pôdy najvýznamnejšie a plošne najrozsiahlejšie oblasti s vysokým a veľmi vysokým ER sú takmer výlučne priestorovo späté so známymi 

banskými oblasťami a oblasťami spracovania a úpravy surovín. Ide prevažne o prírodne podmienený vysoký obsah najmä potenciálne toxických 

kovov v geochemickom pozadí týchto oblastí. Stáročia pretrvávajúca ťažba a úprava nerastných surovín však výrazne zintenzívnila ich  mobilizáciu 

v životnom prostredí (v konečnom dôsledku ide teda o geogénno-atropogénny typ kontaminácie pôdy). Aj v prípade riečnych sedimentov pozorujeme 

výraznú priestorovú spätosť oblastí so zvýšeným ER s banskými regiónmi. Kontaminácia z týchto oblastí je z dôvodu vysokej mobility a migrácie 

rizikových prvkov v riečnych sedimentoch transportovaná na relatívne veľké vzdialenosti. Výraznejšie sa tu prejavuje aj antropogénny podiel 

rizikových prvkov. Najmarkantnejšie je táto skutočnosť viditeľná najmä na západnom Slovensku – oblasť Hornej Nitry, Trnavy, Bratislavy, Serede 

a Nových Zámkov. Zvýšený obsah rizikových prvkov v geologickom podloží sa tam nevyskytuje, a napriek tomu táto oblasť spadá väčšinou do úrovne 

vysokého až veľmi vysokého ER. Najvyšší podiel antropogénne podmienenej kontaminácie z hodnotených geologických zložiek bol dokumentovaný 

v prípade podzemnej vody. Plošne najrozsiahlejšie a najvýraznejšie oblasti s vysokým a veľmi vysokým ER sú dokumentované takmer výhradne 

v oblastiach nížin – najmä Podunajská nížina, Záhorská nížina a Východoslovenská nížina. Predovšetkým vďaka relatívne nízkej migračnej 

schopnosti potenciálne toxických kovov v hypergénnych podmienkach Slovenskej republiky sa v oblastiach ložísk nerastných surovín v podzemnej 

vode oveľa menej prejavujú rizikové prvky než v pôde a riečnych sedimentoch (pozri napr. územie Spišsko-gemerského rudohoria). V prípade 

podzemnej vody do popredia vystupuje plošná kontaminácia spôsobená rozsiahlou poľnohospodárskou činnosťou (ide najmä o znečistenie 

dusičnanmi) alebo komunálnymi či priemyselnými zdrojmi znečistenia (najmä znečistenie vôd síranmi a chloridmi). 

Z porovnania obsahu hodnotených rizikových prvkov a zložiek s ich limitnými hodnotami (tab. 7.1.1) vyplýva, že približne polovica všetkých 

environmentálnych vzoriek aspoň v jednom prípade prekračuje limitné rizikové hodnoty. Najviac je to v prípade riečnych sedimentov (takmer 60 %) 

a najmenej v prípade podzemnej vody (40 %). Táto relatívne nepriaznivá situácia môže byť podmienená dvoma základnými skutočnosťami. Buď je 

znečistenie územia Slovenskej republiky relatívne veľmi vysoké, alebo slovenské rizikové limitné hodnoty sú stanovené veľmi prísne. Slovenské 

limitné hodnoty sú však plne porovnateľné s obdobnými limitnými hodnotami v zahraničí. Aj úroveň znečistenia Slovenska však v rámci Európy 

môžeme považovať za priemernú. Z výsledkov Geochemického atlasu Európy (Salminen et al., 2005) bola zistená priemerná úroveň IER pre Európu 

0,63 a pre Slovensko 0,66 (Rapant et al., 2008). Uvedené zákonitosti distribúcie kontaminovanej podzemnej vody, pôdy a riečnych sedimentov sú 

prejavom dlhodobej súbežnej geogénnej, geogénno-antropogénnej a antropogénnej kontaminácie geologických zložiek životného prostredia 

Slovenskej republiky. Prvé dve sú dominantné najmä v horských oblastiach Slovenska, keďže vo väčšine slovenských pohorí sú známe výskyty 

ložísk nerastných surovín. Tretia antropogénna kontaminácia dominuje v oblastiach nížin a medzihorských kotlín, kde je koncentrovaná podstatná 

časť hospodárskej činnosti Slovenskej republiky. 

Uvedeným skutočnostiam zodpovedá aj mapa ohodnotenia ER z kontaminácie geologických zložiek životného prostredia Slovenskej republiky (obr. 

5.4). Vo viac ako 57 % územia Slovenska bola dokumentovaná úroveň nízkeho environmentálneho rizika z kontaminácie geologických zložiek 

životného prostredia. Do kategórie vysokého (IER > 3  5) a veľmi vysokého ER (IER > 5) spadá len približne 16 % územia Slovenskej republiky. 

Z uvedených 16 % asi 1/3 predstavujú horské oblasti s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva. Zostáva tak teda viac ako 10 % územia Slovenskej 

republiky s vysokou hustotou osídlenia, ktoré sa vyznačuje vysokým a veľmi vysokým stupňom environmentálneho rizika z kontaminácie 

geologických zložiek životného prostredia. 
 

7.2 Zdravotné riziko 

Kontaminácia geologického prostredia predstavuje potenciálne zdravotné riziko pre miestne žijúce obyvateľstvo, vzhľadom na toxické účinky 

mnohých anorganických ako aj organických kontaminantov a ich preukázaný negatívny vplyv na ľudské zdravie. Environmentálna expozícia ľudí 

žijúcich v oblastiach so zvýšeným obsahom rizikových prvkov/látok prostredníctvom ich kontaktu s kontaminovanou vodou, pôdou, sedimentami, 

ovzduším, môže viesť k vzniku menej či viac závažných chronických ochorení, a dokonca až ku vzniku rakovinových ochorení. Odhad zdravotného 

rizika z kontaminovaného prírodného prostredia je preto dôležitý nástroj z pohľadu ochrany zdravia ľudskej populácie a v širšom kontexte aj z pohľadu 

zachovania trvalo udržateľného rozvoja. Predstavuje základný predpoklad pre identifikáciu potreby nápravných opatrení a následné zníženie 

negatívnych dopadov na zdravie ľudí. S ohľadom na veľké nepresnosti výpočtov, ktoré sú podmienené nedostatočnou úrovňou poznania prestupu 

chemických prvkov z geologického prostredia do ľudského organizmu sa odporúča používať termín odhad zdravotného rizika. 

Zdravotné riziko predstavuje pravdepodobnosť poškodenia, choroby alebo smrti človeka ako dôsledok pôsobenia rizikových faktorov, vyskytujúcich 

sa v životnom prostredí (Metodický pokyn MŽP SR, č. 623/98-2). 

Najčastejšie hodnoteným rizikovým faktorom sú chemické prvky a látky anorganického aj organického pôvodu, tzv. chemické stresory, vyskytujúce 

sa v životnom prostredí často vo zvýšených koncentráciách vplyvom geogénnych, resp. antropogénnych zdrojov kontaminácie. 

Vývoj a vzájomná integrácia vedeckých poznatkov z oblasti medicíny, geochémie ako aj iných vedných odborov (chémie, biológie, toxikológie, ...) 

viedli k tvorbe komplexných metodických koncepcií, prostredníctvom, ktorých proces hodnotenia zdravotného rizika nadobúda popri kvalitatívnom 

(identifikácia účinku) aj nový, kvantitatívny „rozmer“ – výpočet odhadu úrovne zdravotného rizika. V súčasnosti je teda možné hodnotiť v prípade 

širokého spektra chemických prvkov/látok nielen prejavy ich toxicity na zdravie populácie, ktorá je exponovaná ale aj kvantifikovať úroveň zdravotného 

rizika. Zdravotné riziko počítame vo vzťahu k dvom základným druhom toxických účinkov prvkov/látok, a to chronickým a karcinogénnym.  

Metodika hodnotenia zdravotného rizika bola sformulovaná v 80. rokoch 20. storočia Agentúrou USA pre ochranu životného prostredia US EPA 

(United States Environmental Protection Agency) – tzv.  metóda Risk Assessment (US EPA 1989). Jej hlavné princípy platia s niekoľkými úpravami 

dodnes (US EPA 1997, 2004, 2005, 2008, 2009 a i.) a stali sa podkladom pre legislatívne spracovanie postupov hodnotenia zdravotných rizík v rámci 

Európskej únie (Commission Regulation (EC) No. 1488/94; Commission Directive 93/67/EEC) ako aj na Slovensku (Metodický pokyn MŽP SR, č. 

623/98-2; Odborné usmernenie MZ SR …). 

Sformulovanie základných pojmov a postupov hodnotenia zdravotných rizík a ich zjednotenie na legislatívnej úrovni umožňuje v súčasnosti popri 

kvalitatívnom prístupe posudzovania nepriaznivých účinkov prvkov/látok na človeka aj kvantitatívne stanovenie úrovní rizika vo vzťahu k daným 

účinkom. Hodnotenie zdravotného rizika je chápané ako komplexný proces, ktorého cieľom je charakterizácia pravdepodobnosti výskytu a miery 
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prejavov nepriaznivých účinkov na ľudské zdravie, vplyvom reálnej, resp. potenciálnej kontaminácie životného prostredia. Zahŕňa kvantitatívne, pre 

dané prvky/látky špecifické odhady rizika, ktorému je v danej oblasti človek vystavený. Tieto odhady vychádzajú zo štatistických a biologických 

modelov, ktoré využívajú dáta z ľudských epidemiologických štúdií a štúdií toxicity vo vzťahu k zvieratám. 

Proces hodnotenia zdravotného rizika pozostáva vo všeobecnosti z nasledovných základných krokov (obr. 7.2.1):  

 zber a vyhodnotenie dát, 

 hodnotenie expozície, 

 hodnotenie toxicity 

- identifikácia nebezpečenstva, 

- hodnotenie vzťahu dávka – odpoveď, 

 charakterizácia rizika. 
 

 
Obr. 7.2.1 Proces hodnotenia zdravotného rizika (podľa US EPA, 1989a). 
 

Každý krok zahŕňa analýzu špecifických dát alebo predpokladov vo vzťahu k oblastiam kontaminácie a potenciálnej expozícií človeka rizikovým 

kontaminantom (US EPA, 1999a). 

V oblasti hodnotenia zdravotných rizík sa výskumy v súčasnosti sústreďujú hlavne na stanovenie štandardných (referenčných) dávok pre rizikové 

látky. Ich cieľom je definovať prípustnú úroveň expozície, ktorá je ľudským organizmom tolerovateľná, bez prejavov nežiaducich zdravotných účinkov. 

K najdôležitejším štandardným (referenčným) hodnotám patria: 

 referenčná dávka, resp. koncentrácia (Reference Dose-RfD, Reference Concentration – RfC) – úroveň dennej expozície človeka (vrátane 

citlivých jedincov), pri ktorej počas celoživotnej expozícii, pravdepodobne nedôjde k prejavom škodlivých účinkov (US EPA, 1989; 1993),  

 prípustný, resp. prijateľný denný príjem (Tolerable Daily Intake – TDI, Acceptable Daily Intake – ADI) – množstvo látky vyjadrené vo vzťahu 

k hmotnosti človeka, ktoré môže človek prijať za deň počas života bez pozorovateľných škodlivých účinkov na jeho zdravie (WHO, 2008), 

 minimálna úroveň rizika (Minimal Risk Level – MRL) – úroveň dennej expozície nebezpečnej látky, pri ktorej resp. pod ktorou táto látka 

pravdepodobne nepredstavuje citeľné resp. merateľné riziko vzniku nepriaznivých chronických účinkov (ATSDR, 2008). 

Z pohľadu možných nepriaznivých toxických účinkov rizikových prvkov/látok na ľudské zdravie sa zdravotné riziko posudzuje osobitne pre chronické 

účinky a pre karcinogénne účinky. 

Hodnotenie zdravotného rizika pre rizikové látky a ich nepriaznivé chronické účinky je založené na predpoklade, že existuje úroveň dennej expozície, 

ktorú je ľudský organizmus schopný tolerovať, a pod ktorou je pravdepodobnosť nepriaznivých chronických účinkov minimálna, resp. nulová (tzv. 

koncepcia „prahovej dávky“). Pre väčšinu rizikových prvkov/látok je takáto tolerovateľná, „prahová“ úroveň expozície vyjadrená formou referenčnej 

dávky, ktorá sa stanovuje podľa nasledovného vzťahu (US EPA, 1989a; Metodický pokyn MŽP SR, č. 623/98-2; Odborné usmernenie MZ SR…; 

OECD, 2003): 
 

RfD = NOAEL (LOAEL)/(UF x MF) 
RfD  – referenčná dávka (mg/kg-deň), 
NOAEL – najvyššia úroveň expozície bez pozorovaných nepriaznivých účinkov (mg/kg-deň), 
LOAEL – najnižšia úroveň expozície, pri ktorej je pozorovaný nepriaznivý účinok (mg/kg-deň), 
UF  – faktor neistoty (-), 
MF – modifikačný faktor (-).  
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Výpočet úrovne rizika vzniku chronických ochorení vychádza z porovnania predpokladaného príjmu vyjadreného formou priemernej dennej dávky 

s referenčnou dávkou (ADD/RfD). Tento pomer je udávaný tzv. koeficientom nebezpečenstva – HQ pre jednotlivé chemické prvky/látky, resp. formou 

indexu nebezpečenstva – HI (ΣHQ) v prípade expozície viacerým chemickým prvkom/látkam.  

Tento postup používame, keď riziko predstavuje zvýšený obsah rizikových prvkov/látok. V prípade, hlavne biogénnych esenciálnych prvkov, napr. I, 

Se, Ca a Mg nepriaznivý účinok (riziko) predstavuje deficitný (nedostatočný) obsah týchto prvkov potrebných pre ľudské zdravie. V takomto prípade 

stanovujeme priemernú dennú chýbajúcu dávku (Average Daily Missing Dose – ADMD). Riziko vzniku chronických ochorení z deficitného obsahu  

(HQd) sa potom počíta podľa vzťahu HQd = RfD/ADMD. Hazard Quocient v takomto prípade vyjadruje riziko vzniku chronických ochorení 

z deficitného obsahu esenciálnych biogénnych prvkov. Rovnako je potom možné počítať riziko vzniku chronických ochorení pre viacero prvkov/látok 

a vyjadriť ho formou indexu nebezpečenstva pre deficitný obsah HId = HQd. 

Hodnotenie zdravotného rizika pre rizikové látky a ich karcinogénne účinky, je založené na predpoklade, že neexistuje „prahová“ dávka, pri ktorej by 

bolo možné vylúčiť pravdepodobnosť vzniku rakoviny, a teda akákoľvek koncentrácia látky je nebezpečná a môže vyvolať nepriaznivé účinky (tzv. 

koncepcia „bezprahového účinku“). Odhad rizika vzniku rakovinových ochorení vychádza zo stanovenia závislosti medzi dávkou a odpoveďou 

(nepriaznivým účinkom) a jej kvantitatívnom vyjadrení formou tzv. faktora smernice rakoviny (CSF). Faktor smernice rakoviny predstavuje odhad 

hornej hranice pravdepodobnosti vzniku rakoviny (väčšinou na 95 % hranici spoľahlivosti) ako výsledok celoživotnej expozície jedinca určitej 

koncentrácii potenciálneho karcinogénu a je vyjadrený v jednotkách (mg/kg-deň)-1 (US EPA, 2005; Metodický pokyn MŽP SR, č. 623/98-2). 

Výpočet úrovne rizika vzniku rakovinových ochorení je založený na odhade pravdepodobnosti vzniku rakoviny na báze celoživotnej expozície 

vyjadrenej formou celoživotnej priemernej dennej dávky a faktora smernice rakoviny (LADD x CSF). Riziko vzniku rakoviny je stanovované pre 

jedincov v populácií ako individuálne celoživotné riziko, resp. pre populáciu, väčšinou na báze súčinu individuálneho rizika a počtu jedincov 

v populácií. 

Okrem koncepcie „bezprahového účinku“ karcinogénnych prvkov/látok, ktorá sa využíva pre kvantitatívny odhad zdravotného rizika, sa v posledných 

rokoch rozpracováva koncepcia „prahového účinku“ pre hodnotenie týchto prvkov/látok. Stanovenie „prípustného“ príjmu, resp. „bezpečnej“ hranice 

expozície prvkom/látkam s karcinogénnymi účinkami, prípadne ich kategorizácia na „prahové“ a „bezprahové“ karcinogény sa javí byť objektívnejší 

spôsob hodnotenia rizika, avšak uvedené prípustné/bezpečné hodnoty nie sú zatiaľ definované. V súčasnosti prevládajú nejednotné názory 

v spôsobe charakterizácie „bezprahových účinkov“ karcinogénnych prvkov/látok (mutagénne, genotoxické, karcinogénne). Za účelom kvantitatívneho 

odhadu rizika vzniku rakoviny (najmä pre genotoxické karcinogénny akým je napr. aj arzén) sa preto zatiaľ, aj vzhľadom na nedostatočné poznatky 

o prahových, bezpečných úrovniach expozície stále využíva „bezprahový“ prístup hodnotenia karcinogénnych prvkov/látok (Nielsen et al. 2008). 

Odhad zdravotného rizika je svetovej literatúre rozpracovaný a používaný väčšinou pre pracovné prostredie a pre bodové zdroje rizikových látok. Na 

Slovensku rozpracovaná metodika umožňuje hodnotiť potenciálne riziko pre geologické prostredie a pre regionálne mierky (Rapant et al., 2010). Na 

základe obsahu rizikových prvkov/látok v geologickom prostredí (podzemná voda, pôda) bol realizovaný výpočet odhadov zdravotného rizika pre 

územie Slovenskej republiky a jeho územnosprávne celky (obce, okresy) a jeho následné vyjadrenie v numerickej aj mapovej forme. 
 

METODIKA VÝPOČTOV A MAPOVÉHO ZOBRAZENIA ZDRAVOTNÝCH RIZÍK 

Odhad zdravotného rizika z kontaminácie geologického prostredia na Slovensku je založený na výpočte úrovní zdravotného rizika z kontaminácie 

podzemnej vody a pôdy na úrovni základných územných jednotiek – obcí ako aj na úrovni okresov. Dosiahnuté výsledky sú následne zobrazené 

formou máp zdravotného rizika pre obce a okresy, čím je možné identifikovať potenciálne rizikové oblasti, v ktorých môžeme očakávať, resp. 

predpokladať výskyt nepriaznivých zdravotných účinkov na miestne žijúce obyvateľstvo. 

Vstupné dáta pre kvantitatívny odhad zdravotného rizika predstavujú vypočítaný priemerný obsah prvkov/zložiek v podzemnej vode a pôde 

v jednotlivých obciach/okresoch. Hodnotené boli len tie prvky/látky, pre ktoré existujú v súčasnosti relevantné kvalitatívne informácie (účinky) aj 

kvantitatívne údaje o ich toxicite (úroveň toxicity): As, Ba, Cd, Cu, F, Hg, Mn, Pb, Sb, Se a Zn v podzemnej vode aj v pôde; B, Be, Mo a Ni v pôde a 

NO3 v podzemnej vode. Hlavným zdrojom informácií pre výber hodnotených prvkov/ látok boli databázy informačných systémov IRIS (Integrated Risk 

Information System) a RAIS (Risk Assessment Information System), obe vyvinuté US EPA. Výpočty zdravotného rizika boli realizované s použitím 

softvéru RISC Workbench (Spence & Walden, 2001), v zmysle metodiky US EPA a s ohľadom na platnú legislatívu na území Slovenskej republiky. 

Priemerné hodnoty obsahu prvkov/zložiek v podzemnej vode a pôde predstavujú modelové expozičné koncentrácie, na základe ktorých boli v prvom 

kroku hodnotenia expozície vypočítané priemerné denné dávky (ADD) pre miestnu populáciu v rámci daných územných jednotiek. Veľkosť 

expozície bola kvantifikovaná na báze expozičného scenára, založeného na predpoklade o expozícii miestnej populácie v obciach/okresoch 

zvýšeným obsahom potenciálne toxických prvkov/látok v podzemnej vode a pôde prostredníctvom orálnej expozície (ingescie). Výpočet priemernej 

denných dávok (ADD) bol založený na modelovaní expozičných podmienok a následnom kvantitatívnom stanovení hornej hranice expozície, teda 

najvyšších možných dávok, u ktorých je v reálnych podmienkach minimálny predpoklad o ich prekročení. Súhrn expozičných parametrov vstupujúcich 

do výpočtu priemerných denných dávok pre hodnotené expozičné cesty je uvedený v tab. 7.2.1 pre dospelú populáciu a v tab. 7.2.2 pre detskú 

populáciu. 
 

Tab. 7.2.1 
Vstupné expozičné dáta pre odhad zdravotného rizika z kontaminácie podzemnej vody a pôdy pre dospelú populáciu. 

Analyzovaná zložka prostredia Parameter Hodnota Jednotka Zdroj 

 BW Telesná hmotnosť 70 kg US EPA, 1991 

AT* Spriemerovaná doba expozície    

 – karcinogénne riziko 25 550 deň US EPA, 1989a 

Podzemná voda 

AT* Spriemerovaná doba expozície    

 – chronické riziko 25 550 deň US EPA, 1989a 

CW Koncentrácia prvku vo vode Miestne špecifická mg . l-1  

IR Denný príjem vody 2 l . deň-1 US EPA, 1989b 
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Analyzovaná zložka prostredia Parameter Hodnota Jednotka Zdroj 

EF Frekvencia expozície 365 deň . rok-1 US EPA, 1989a 

ED Trvanie expozície 70 rok US EPA, 1989a 

Pôda 

AT* Spriemerovaná doba expozície    

 – chronické riziko 23360 deň US EPA, 1989a 

CS Koncentrácia prvku v pôde Miestne špecifická mg . kg-1  

IR Prijaté množstvo pôdy 50 mg . deň-1 US EPA, 1991 

FI Požitá časť z kontaminovaného 
zdroja 

1 – US EPA, 1991 

EF Frekvencia expozície 40 deň . rok-1 US EPA, 1999b 

ED Trvanie expozície 64 rok US EPA, 1991 

CF Konverzný faktor 10-6 kg . mg-1 US EPA, 1989a 

*V prípade chronického rizika AT = ED x 365 dní . rok-1, pri karcinogénnom riziku AT ~ dĺžke života (LT) = 70 rokov.  

 
Tab. 7.2.2 

Vstupné expozičné dáta pre odhad zdravotného rizika z kontaminácie pôdy pre detskú populáciu. 

Analyzovaná zložka prostredia Parameter Hodnota Jednotka Zdroj 

 BW Telesná hmotnosť 15 kg US EPA, 1991 

AT* Spriemerovaná doba expozície    

 – chronické riziko 2 190 deň US EPA, 
1989a  – karcinogénne riziko 25 550 deň US EPA, 
1989a Pôdy CS Koncentrácia prvku v pôde Miestne špecifická mg . kg-1  

IR Prijaté množstvo pôdy 100 mg . deň-1 US EPA, 1991 

FI Požitá časť z kontaminovaného zdroja 1 - US EPA, 1991 

EF Frekvencia expozície 120 deň . rok-1 US EPA, 
1999b ED Trvanie expozície 6 rok US EPA, 1991 

CF Konverzný faktor 10-6 kg . mg-1 US EPA, 
1989a *V prípade chronického rizika AT = ED x 365 dní . rok-1, pri karcinogénnom riziku AT ~ dĺžke života (LT) = 70 rokov. 

 

V prípade podzemnej vody bola ako potenciálne exponovaná populácia uvažovaná dospelá populácia. V prípade pôdy boli zohľadnené špecifiká 

hodnotenej expozičnej cesty, z hľadiska jej väčšieho významu pre detskú populáciu (napr. vyšší kontakt detí s pôdou pri hraní, vyššie množstvo 

náhodného požitia (ingescia) pôdy, vyššia citlivosť detí vzhľadom na ich nižšiu hmotnosť). Odhad priemerných denných dávok (ADD) bol preto 

realizovaný zvlášť pre deti aj dospelých. U detí bola okrem nižšej telesnej hmotnosti zohľadnená aj predpokladaná vyššia miera expozície, a to v 

podobe vyššie prijatého množstva pôdy (dvojnásobok ako pre dospelú populáciu), a taktiež vyššej frekvencie expozície odhadovanej na 120 dní 

v roku (trojnásobok ako pre dospelú populáciu). Celoživotná priemerná denná dávka (LADD) bola vyjadrená formou aditívneho modelu odhadu dávok 

pre rôzne veľkú expozíciu v detskom veku a v dospelosti, a to ako súčet ADDdeti a ADDdospelí. 
 
Pre výpočet dávok boli použité nasledovné vzťahy: 
 
Ingescia podzemnej vody: 

(L)ADDdospelí (mg/kg-deň) = (CW x IR x ED x EF)/(BW x AT) 
 
Ingescia pôdy: 

ADDdeti / dospelí (mg/kg-deň) = (CS X IRE X Fi X ED X EF X CF)/(BW X AT) 
 

LADDadit (mg/kg-deň) = ADDdeti + ADDdospelí 
 

Z pohľadu toxicity hodnotených chemických prvkov/látok na ľudský organizmus bol odhad zdravotného rizika z kontaminácie podzemnej vody a pôdy 

realizovaný vo vzťahu k ich dokumentovaným chronickým účinkom. Rakovinové (karcinogénne) účinky boli posudzované len pre arzén, keďže len 

pre tento prvok z hodnotenej skupiny prvkov je stanovený tzv. faktor smernice rakoviny (CSF) vo vzťahu k orálnej expozícii (ingescii). 

Výpočet úrovne rizika vzniku chronických ochorení vychádza z  koncepcie prahovej dávky, teda z existencie tzv. referenčnej dávky, ktorá môže byť 

organizmom tolerovaná bez prejavov škodlivých účinkov na zdravie človeka. Základná charakteristika úrovní toxicity pre chronické účinky 

hodnotených prvkov/látok vo forme referenčných dávok je uvedená v tab. 7.2.3. 

Úroveň rizika vzniku chronických ochorení je vypočítaná na základe porovnania priemerných denných dávok (ADD), stanovených v etape hodnotenia 

expozície, s referenčnou dávkou (RfD). 

Odhad rizika pre jednotlivé prvky/látky bol vyjadrený formou tzv. koeficientu nebezpečenstva (HQ) podľa nasledovného vzťahu (US EPA 1989a, 

Metodický pokyn MŽP SR, č. 623/98-2; Odborné usmernenie MZ SR…): 
 

HQ = ADD/RfD 
HQ  – koeficient nebezpečenstva (-),  
ADD – priemerná denná dávka (mg/kg-deň), 
RfD – referenčná dávka (mg/kg-deň). 

 
Celkové riziko vzniku chronických ochorení pre expozíciu viacerými prvkami/látkami súčasne bolo vyjadrené dvoma spôsobmi: 

 formou tzv. indexu nebezpečenstva – HI ako suma koeficientov nebezpečenstva (ΣHQi) vypočítaného pre jednotlivé hodnotené prvky, 

 stanovením úrovne rizika na základe maximálnej hodnoty koeficientov nebezpečenstva jednotlivých prvkov. 
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Tab. 7.2.3 
Charakteristika definovaných referenčných dávok (RfD) pre hodnotené kontaminanty. 

Prvok RfD Spoľahlivosť RfD Kritický účinok Zdroj 

As 0,000 3 stredná 
kožné zmeny (hyperpigmentácia, keratóza), 
cievne komplikácie 

IRIS 

B 0,2 vysoká znížená hmotnosť plodu IRIS 

Ba 0,2 stredná choroba obličiek (nefropatia) IRIS 

Be 0,002 nízka-stredná drobné črevné poruchy IRIS 

Cdvoda 0,000 5 vysoká poruchy funkcie obličiek (proteinuria) IRIS 

Cdpôda 0,001 vysoká poruchy funkcie obličiek (proteinuria) IRIS 

Cu 0,04 – – RAIS 

F 0,06 vysoká zubná fluoróza IRIS 

Hg 0,000 3 – – RAIS 

Mn 0,14 stredná centrálny nervový systém IRIS 

Mo 0,005 stredná zvýšený obsah močových kyselín IRIS 

Ni 0,02 stredná redukcia telesnej váhy a orgánov IRIS 

N-NO3 1,6 vysoká methemoglobinémia IRIS 

Pb 0,003 6 – nervový systém Spence & Walden, 2001 

Sb 0,000 4 nízka cholesterol, glukóza IRIS 

Se 0,005 vysoká klinická selenóza IRIS 

Zn 0,3 stredná – vysoká rast a vývoj (pokles Cu) IRIS 

 

Pre ohodnotenie úrovní rizika vzniku chronických ochorení, bola použitá klasifikačná škála v zmysle Metodického pokynu MŽP SR, č. 623/98-2 (tab. 

7.2.4). V prípade ak je pomer ADD/RfD menší než 1 nepredpokladá sa existencia žiadneho významného rizika. Pomer väčší než 1 predstavuje 

potenciálne riziko. Ak sú hodnoty pomeru väčšie ako 4 mali by byť zahájené nápravné opatrenia (Metodický pokyn MŽP SR, č. 623/98-2). 
 

Tab. 7.2.4 
Škála pre klasifikáciu úrovne rizika vzniku chronických ochorení. 

Stupeň rizika ADD/RfD Riziko vzniku chronických ochorení 

1 ≤ 0,1 bez rizika 

2 >0,1 ≤ 1 nízke 

3 1 ≤ 4 stredné 

4 > 4 vysoké 

 

Uvedená škála bola doplnená o kategóriu s pomerom ADD/RfD menším ako 0,1 pre vyčlenenie oblastí, ktoré sú prakticky bez rizika, resp. kde nie je 

predpoklad existencie rizika vzniku chronických ochorení. 

Výpočet úrovne rizika vzniku rakovinových ochorení pre arzén v podzemnej vode a pôde vychádza z koncepcie tzv. bezprahového účinku vo vzťahu 

k spôsobu a mechanizmu vzniku rakoviny, v zmysle ktorej akákoľvek koncentrácia tohto prvku vyššia ako 0 je riziková. Faktor smernice rakoviny pre 

arzén je stanovený na úrovni 1,5 (mg/kg-deň)-1 a bol odvodený vo vzťahu k rakovine kože ako kritickému účinku arzénu pri dlhodobej expozícii (IRIS). 

Úroveň rizika vzniku rakovinových ochorení je vypočítaná podľa nasledovného vzťahu US EPA 1989a, Metodický pokyn MŽP SR, č. 623/98-2; 

Odborné usmernenie MZ SR…): 
 

CR = (LADD x CSF)/1 000 
CR – riziko vzniku rakoviny (-), 
LADD – celoživotná priemerná denná dávka (mg/kg-deň), 
CSF – faktor smernice rakoviny (mg/kg-deň)-1. 

 

Rakovinové riziko bolo vypočítané ako celoživotné individuálne riziko vzniku rakoviny a následne vyjadrené formou počtu prípadov ochorení na 

populáciu v zmysle klasifikácie US EPA (1999b), ktorá je uvedená v tab. 7.2.5. Podľa doporučení US EPA predstavuje veľmi nízke až nízke riziko 

malé nebezpečenstvo a netreba sa ním ďalej zaoberať. Pri strednom riziku je potrebné informovať miestne administratívne orgány a občanov. Vysoký 

až veľmi vysoký stupeň rizika vyžaduje zahájenie nápravných opatrení. 

V prípade klasifikácie úrovne rakovinového rizika z kontaminácie podzemnej vody bola vyššie uvedená škála upravená, z dôvodu nedostatočnej 

úrovne použitého detekčného limitu pre analytické stanovenie arzénu. Pri detekčnom limite na úrovni 0,001 mg . l-1 nie sme schopní stanoviť, resp. 

rozlíšiť nižšie stupne rizika vzniku rakoviny ako je tretí stupeň v zmysle metodiky US EPA, čo zodpovedá kategórii stredného rizika. 
 

Tab. 7.2.5 
Škála pre klasifikáciu úrovne rizika vzniku rakovinových ochorení. 

stupeň rizika vypočítaný vznik prípadov rakovinových ochorení riziko vzniku rakovinových ochorení 

1 < 1 na 1 000 000 obyvateľov veľmi nízke 

2 
>1 na  1 000 000 obyvateľov 

nízke 
< 1 na    100 000 obyvateľov 

3 
>1 na    100 000 obyvateľov 

stredné 
< 1 na      10 000 obyvateľov 

4 
>1 na      10 000 obyvateľov 

vysoké 
< 1 na        1 000 obyvateľov 

5 >1 na         1 000 obyvateľov veľmi vysoké 
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Vzhľadom na tento fakt bola v interpretačnej fáze výsledkov v prípade karcinogénneho rizika u podzemnej vody použitá spoločná kategória veľmi 

nízkeho až stredného rizika.  

Spracovanie a prezentácia dosiahnutých výsledkov v mapovej forme je založené na konštrukcii máp plošnej distribúcie (tzv. pixelových máp) a máp 

pre administratívnosprávne celky (obce, okresy). Vstupné dáta predstavujú číselné vyjadrenia zdravotného rizika (chronického, karcinogénneho), 

ktoré bolo vypočítané z jednotlivých primárnych analytických dát, koncentrácií rizikových prvkov/látok v podzemnej vode a pôde, s použitím softvéru 

RISC Workbench 4.0. Pixelové mapy zdravotných rizík a mapy zdravotného rizika pre administratívnosprávne celky boli skonštruované v prostredí 

GIS (MapInfo Professional 9.0), rovnakou metodikou aká bola použitá v prípade mapového zobrazenia environmentálneho rizika (viď kap. 7.1.). 
 

ODHAD ZDRAVOTNÉHO RIZIKA Z KONTAMINÁCIE PODZEMNÝCH VÔD 

Chronické riziko 

Riziko vzniku chronických ochorení vplyvom ingescie podzemnej vody je dokumentované pre nasledovné rizikové prvky/látky: As, Sb, Cd, Hg a NO3. 

Pre ostatné sledované zložky je prakticky nulová. 

Ako potenciálne najrizikovejšie sa z pohľadu vypočítanej úrovne rizika javí byť zvýšený obsah prvkov As a Sb v podzemnej vode, a to najmä v obciach 

z výrazne geogénne kontaminovaných regiónov Slovenska: spišsko-gemerského regiónu a mikulášsko-breznianskeho regiónu. Vysoká úroveň rizika 

bola zistená pre As celkovo v 9. obciach (obr. 7.2.2a, b) a pre Sb v 6. obciach z celkového počtu 2 883 hodnotených obcí. Prírodne zvýšený obsah 

As v podzemnej vode je odrazom vysokej úrovne rizika v obciach Poproč, Rudník (okres Košice – okolie) a Jasenie (okres Brezno) a v prípade 

antimónu v obciach Poproč (okres Košice – okolie), Čučma (okres Rožňava), Dúbrava a okolité obce Liptovské Kľačany, Ľubeľa a Lazisko (okres 

Liptovský Mikuláš). Vysoké chronické riziko z arzénu v podzemnej vode bol tiež stanovený pre ďalších 6 obcí z hornonitrianskeho regiónu, ktorý sa 

vyznačuje značnou antropogénno-geogénnou kontamináciou geologického prostredia arzénom. Ide o obce Malé a Veľké Kršteňany (okres 

Partizánske), Čereňany, Bystričany, Zemianske Kostoľany a Nitrica (okres Prievidza). Stredné riziko vzniku chronických ochorení bolo stanovené pre 

As v podzemnej vode v 29. obciach a pre Sb v 15. obciach. Ide najmä o obce s výskytom rudných ložísk z oblasti Spišsko-gemerského rudohoria 

a okolia Brezna, Liptovského Mikuláša a Banskej Bystrice. 

Z pohľadu celkového rizika vzniku chronických ochorení, vyjadreným formou indexu nebezpečenstva resp. maximálnym koeficientom 

nebezpečenstva (obr. 7.2.3a, b) možno skonštatovať vysokú úroveň rizika približne v 20. obciach Slovenska. Distribúcia celkového chronického rizika 

na úrovni obcí je podmienená najmä obsahom arzénu a antimónu v podzemnej vode, ktoré boli identifikované ako najvýznamnejšie rizikové prvky. 

Sumárny efekt výpočtu indexu nebezpečenstva sa prejavuje v zaradení viacerých obcí najmä z nížinných južných oblastí Slovenska (Podunajská 

nížina, Východoslovenská nížina) do kategórie stredného rizika. 

Výsledky výpočtov rizika vzniku chronických ochorení pre okresy a kraje, ako aj pre celé územie Slovenskej republiky sú uvedené pre As v tab. 7.2.6 

a pre celkové riziko v tab. 7.2.7. Vysoká úroveň chronického rizika nebola stanovená ani pre jeden okres Slovenska. Stredné riziko je dokumentované 

pre arzén v podzemnej vode v okresoch Prievidza a Partizánske a pre celkové riziko z kontaminácie podzemnej vody v okresoch Liptovský Mikuláš, 

Prievidza, Partizánske a Bratislava. 

Na základe dosiahnutých výsledkov odhadu chronického rizika z kontaminácie podzemnej vody možno skonštatovať, že väčšina obcí Slovenska 

spadá do kategórie nízkeho rizika resp. je bez rizika. Spomedzi hodnotených prvkov bola stredná resp. vysoká úroveň rizika dokumentovaná pre 

niektoré obce vplyvom zvýšeného obsahu najmä As a Sb (geogénna, resp. antropogénno-geogénna kontaminácia), ale aj Cd, Hg a NO3 (prevažne 

antropogénna kontaminácia). V prípade ostatných hodnotených chemických prvkov/látok bolo zdravotné (chronické) riziko dokumentované na úrovni 

menej ako 0,1, a teda územie Slovenska možno z pohľadu kontaminácie podzemnej vody týmito prvkami/látkami charakterizovať ako bezrizikové. 

Na úrovni celkového zdravotného rizika sa podieľajú len veľmi malou mierou. 
 

Rakovinové riziko  

Výsledky odhadu rizika vzniku rakovinových ochorení vplyvom ingescie podzemnej vody, ktoré bolo hodnotené pre arzén, sú znázornené na obr. 

7.2.2b. Veľmi vysoké riziko, viac ako 1 prípad ochorenia na 1 000 obyvateľov, je stanovené pre 19 obcí, z toho 10 obcí z Košického kraja (Rudník, 

Poproč, Čučma, Nižná Slaná, Gočovo, Dobšiná, Závadka, Teplička, Mlynky, Dedinky), 2 obce z Banskobystrického kraja (Jasenie, Pohronský 

Bukovec), 6 obcí z Trenčianskeho kraja (Zemianske Kostoľany, Nitrica, Bystričany, Čereňany, Malé a Veľké Kršteňany) a 1 obec z Bratislavského 

kraja (Veľké Leváre). Ide prevažne o oblasti s vysokými obsahmi arzénu v podzemných vodách geogénneho, resp. antropogénno-geogénneho 

pôvodu (Spišsko-gemerské rudohorie, okolie Brezna, Horná Nitra). 

Výsledky výpočtov rizika vzniku rakovinových ochorení z arzénu v podzemnej vode pre okresy a kraje, ako aj pre celé územie Slovenskej republiky 

sú uvedené v tab. 7.2.6. Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že veľmi vysoké riziko nebolo dokumentované v ani jednom z okresov, vysoké riziko je 

stanovené pre 13 okresov a zvyšných 66 okresov spadá do spoločnej kategórie nízkeho až stredného rizika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86



 
 

Tab. 7.2.6 
Odhad rizika vzniku chronických a rakovinových ochorení pre arzén v podzemnej vode Slovenskej republiky – OKRESY/VÚC. 

názov okresu/VÚC CAs HQdosp ELCR názov okresu/VÚC CAs HQdosp ELCR 

Bratislavský 0.002 5 2,32E-01 1,04E-04 Banskobystrický 0,0023 2,19E-01 9,86E-05 

Bratislava I 0,001 1 1,01E-01 4,55E-05 Banská Bystrica 0,003 3 3,14E-01 1,41E-04 

Bratislava II 0,000 9 8,68E-02 3,90E-05 Banská Štiavnica 0,001 3 1,28E-01 5,74E-05 

Bratislava III 0,001 5 1,41E-01 6,36E-05 Brezno 0,006 6 6,12E-01 2,75E-04 

Bratislava IV 0,001 2 1,12E-01 5,02E-05 Detva 0,000 7 6,85E-02 3,08E-05 

Bratislava V 0,000 9 8,14E-02 3,66E-05 Krupina 0,001 6 1,49E-01 6,71E-05 

Malacky 0,003 1 2,89E-01 1,30E-04 Lučenec 0,001 0 9,70E-02 4,36E-05 

Pezinok 0,002 4 2,26E-01 1,02E-04 Poltár 0,001 2 1,13E-01 5,08E-05 

Senec 0,002 2 2,05E-01 9,23E-05 Revúca 0,000 8 7,64E-02 3,44E-05 

Trnavský 0,001 2 1,11E-01 5,00E-05 Rimavská Sobota 0,001 0 9,47E-02 4,26E-05 

Dunajská Streda 0,001 2 1,12E-01 5,04E-05 Veľký Krtíš 0,001 3 1,23E-01 5,53E-05 

Galanta 0,001 4 1,36E-01 6,13E-05 Zvolen 0,001 1 1,05E-01 4,72E-05 

Hlohovec 0,000 7 6,71E-02 3,02E-05 Žarnovica 0,002 1 2,05E-01 9,22E-05 

Piešťany 0,000 8 7,16E-02 3,22E-05 Žiar nad Hronom 0,005 2 4,94E-01 2,22E-04 

Senica 0,001 5 1,40E-01 6,30E-05 Prešovský 0,000 8 7,58E-02 3,41E-05 

Skalica 0,001 5 1,38E-01 6,21E-05 Bardejov 0,001 3 1,25E-01 5,62E-05 

Trnava 0,000 8 8,09E-02 3,64E-05 Humenné 0,000 7 6,21E-02 2,79E-05 

Trenčiansky 0,004 4 4,22E-01 1,90E-04 Kežmarok 0,000 5 5,20E-02 2,34E-05 

Bánovce nad Bebravou 0,001 1 9,99E-02 4,49E-05 Levoča 0,000 7 6,29E-02 2,83E-05 

Ilava 0,000 5 5,19E-02 2,33E-05 Medzilaborce 0,000 5 4,95E-02 2,23E-05 

Myjava 0,000 6 5,80E-02 2,61E-05 Poprad 0,000 8 7,17E-02 3,22E-05 

Nové Mesto nad Váhom 0,001 1 1,03E-01 4,64E-05 Prešov 0,001 0 9,71E-02 4,37E-05 

Partizánske 0,015 2 1,51E+00 6,78E-04 Sabinov 0,000 6 6,16E-02 2,77E-05 

Považská Bystrica 0,000 6 5,53E-02 2,48E-05 Snina 0,000 8 7,64E-02 3,43E-05 

Prievidza 0,015 4 1,50E+00 6,75E-04 Stará Ľubovňa 0,000 6 5,30E-02 2,38E-05 

Púchov 0,000 5 4,94E-02 2,22E-05 Stropkov 0,000 5 5,16E-02 2,32E-05 

Trenčín 0,001 4 1,28E-01 5,77E-05 Svidník 0,001 2 1,10E-01 4,94E-05 

Nitriansky 0,001 9 1,81E-01 8,14E-05 Vranov nad Topľou 0,001 0 9,21E-02 4,14E-05 

Komárno 0,001 4 1,31E-01 5,90E-05 Košický 0,003 3 3,07E-01 1,38E-04 

Levice 0,003 1 2,97E-01 1,33E-04 Gelnica 0,004 2 3,83E-01 1,73E-04 

Nitra 0,001 6 1,50E-01 6,76E-05 Košice I 0,001 1 1,04E-01 4,66E-05 

Nové Zámky 0,001 7 1,57E-01 7,04E-05 Košice II 0,001 7 1,65E-01 7,40E-05 

Šaľa 0,001 2 1,17E-01 5,24E-05 Košice III 0,000 7 6,61E-02 2,97E-05 

Topoľčany 0,001 1 1,08E-01 4,84E-05 Košice IV 0,001 3 1,31E-01 5,88E-05 

Zlaté Moravce 0,001 9 1,77E-01 7,98E-05 Košice - okolie 0,004 4 4,07E-01 1,83E-04 

Žilinský 0,001 2 1,15E-01 5,18E-05 Michalovce 0,001 1 1,05E-01 4,73E-05 

Bytča 0,000 5 5,12E-02 2,30E-05 Rožňava 0,005 6 5,24E-01 2,36E-04 

Čadca 0,000 5 5,06E-02 2,28E-05 Sobrance 0,000 9 9,03E-02 4,06E-05 

Dolný Kubín 0,000 8 7,44E-02 3,35E-05 Spišská Nová Ves 0,005 8 5,24E-01 2,36E-04 

Kysucké Nové Mesto 0,000 8 7,58E-02 3,41E-05 Trebišov 0,001 5 1,52E-01 6,84E-05 

Liptovský Mikuláš 0,002 8 2,59E-01 1,17E-04 Slovenská republika 0,002 1 1,97E-01 8,86E-05 

Martin 0,001 4 1,35E-01 6,06E-05 

Pozn. CAs – priemerná koncentrácia arzénu v podzemnej 
vode okresu, HQdosp – koeficient nebezpečenstva pre 
dospelých, ELCR – celoživotné riziko prírastku 
rakovinových ochorení. 

Námestovo 0,000 5 5,15E-02 2,31E-05 

Ružomberok 0,000 8 7,44E-02 3,34E-05 

Turčianske Teplice 0,001 2 1,15E-01 5,18E-05 

Tvrdošín 0,000 6 5,55E-02 2,50E-05 

Žilina 0,001 0 9,37E-02 4,21E-05 
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Tab. 7.2.7 
Odhad rizika vzniku chronických ochorení pre potenciálne toxické prvky (As, Ba, Cd, Cu, F, Hg, Mn, Pb, Sb, Se, Zn) 

v podzemnej vode Slovenskej republiky – OKRESY/VÚC. 

názov okresu /VÚC HIdosp HQdosp-max názov okresu /VÚC HIdosp HQdosp-max 

Bratislavský 9,24E-01 6,70E-01 Banskobystrický 5,18E-01 3.49E-01 

Bratislava I 4,95E-01 2,28E-01 Banská Bystrica 7,31E-01 5,20E-01 

Bratislava II 6,95E-01 5,20E-01 Banská Štiavnica 3,11E-01 1,83E-01 

Bratislava III 5,15E-01 2,70E-01 Brezno 7,94E-01 6,52E-01 

Bratislava IV 1,00E+00 7,60E-01 Detva 2,39E-01 1,21E-01 

Bratislava V 2,41E+00 2,25E+00 Krupina 5,48E-01 3,54E-01 

Malacky 9,79E-01 7,20E-01 Lučenec 4,32E-01 2,45E-01 

Pezinok 7,29E-01 4,42E-01 Poltár 4,11E-01 2,31E-01 

Senec 7,19E-01 4,64E-01 Revúca 3,14E-01 1,55E-01 

Trnavský 6,75E-01 4,34E-01 Rimavská Sobota 4,72E-01 2,70E-01 

Dunajská Streda 7,61E-01 5,62E-01 Veľký Krtíš 4,75E-01 2,95E-01 

Galanta 7,19E-01 4,88E-01 Zvolen 4,08E-01 2,91E-01 

Hlohovec 6,94E-01 4,35E-01 Žarnovica 3,95E-01 2,42E-01 

Piešťany 4,51E-01 2,51E-01 Žiar nad Hronom 6,30E-01 5,02E-01 

Senica 6,50E-01 3,82E-01 Prešovský 2,73E-01 1,34E-01 

Skalica 7,67E-01 4,45E-01 Bardejov 3,17E-01 1,79E-01 

Trnava 6,48E-01 3,98E-01 Humenné 2,41E-01 1,05E-01 

Trenčiansky 6,97E-01 5,43E-01 Kežmarok 2,51E-01 1,29E-01 

Bánovce nad Bebravou 3,75E-01 2,02E-01 Levoča 3,17E-01 1,56E-01 

Ilava 2,41E-01 1,05E-01 Medzilaborce 1,88E-01 7,62E-02 

Myjava 2,64E-01 1,26E-01 Poprad 2,10E-01 9,91E-02 

Nové Mesto nad Váhom 3,45E-01 1,93E-01 Prešov 3,68E-01 1,95E-01 

Partizánske 1,81E+00 1,59E+00 Sabinov 2,50E-01 1,10E-01 

Považská Bystrica 2,09E-01 8,35E-02 Snina 2,35E-01 1,13E-01 

Prievidza 1,95E+00 1,80E+00 Stará Ľubovňa 2,16E-01 8,85E-02 

Púchov 2,44E-01 1,00E-01 Stropkov 2,55E-01 1,10E-01 

Trenčín 3,64E-01 2,09E-01 Svidník 2,92E-01 1,57E-01 

Nitriansky 7,06E-01 4,40E-01 Vranov nad Topľou 3,73E-01 1,90E-01 

Komárno 6,74E-01 4,20E-01 Košický 8,01E-01 5,41E-01 

Levice 7,08E-01 4,42E-01 Gelnica 7,84E-01 6,06E-01 

Nitra 8,50E-01 5,61E-01 Košice I 3,26E-01 1,70E-01 

Nové Zámky 8,10E-01 5,09E-01 Košice II 9,21E-01 6,15E-01 

Šaľa 6,54E-01 4,01E-01 Košice III 4,91E-01 2,89E-01 

Topoľčany 5,52E-01 3,13E-01 Košice IV 5,08E-01 3,18E-01 

Zlaté Moravce 5,22E-01 3,08E-01 Košice - okolie 9,49E-01 6,55E-01 

Žilinský 4,80E-01 3,53E-01 Michalovce 7,39E-01 4,24E-01 

Bytča 1,96E-01 7,43E-02 Rožňava 9,19E-01 6,89E-01 

Čadca 1,69E-01 6,57E-02 Sobrance 4,15E-01 2,07E-01 

Dolný Kubín 2,14E-01 9,17E-02 Spišská Nová Ves 7,64E-01 5,75E-01 

Kysucké Nové Mesto 2,40E-01 1,03E-01 Trebišov 8,00E-01 4,97E-01 

Liptovský Mikuláš 1,22E+00 1,07E+00 Slovenská republika 5,84E-01 3,92E-01 

Martin 3,04E-01 1,72E-01 

Pozn.: HIdosp – index nebezpečenstva pre 
dospelých, HQdosp-max – maximálna hodnota 
koeficientu nebezpečenstva pre dospelých. 

Námestovo 1,69E-01 6,37E-02 

Ružomberok 6,36E-01 5,03E-01 

Turčianske Teplice 3,04E-01 1,87E-01 

Tvrdošín 1,96E-01 8,07E-02 

Žilina 3,50E-01 2,20E-01 
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Obr. 7.2.2a Odhad zdravotného rizika z kontaminácie podzemnej vody arzénom pre dospelú populáciu Slovenskej republiky, chronické riziko. 
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Obr. 7.2.2b Odhad zdravotného rizika z kontaminácie podzemnej vody arzénom pre dospelú populáciu Slovenskej republiky, rakovinové riziko. 
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Obr. 7.2.3a Odhad rizika vzniku chronických ochorení z celkovej kontaminácie podzemnej vody (As, Ba, Cd, Cu, F, Hg, Mn, NO3, Pb, Se, Zn) pre dospelú populáciu Slovenskej republiky, HI(HQ). 
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Obr. 7.2.3b Odhad rizika vzniku chronických ochorení z celkovej kontaminácie podzemnej vody (As, Ba, Cd, Cu, F, Hg, Mn, NO3, Pb, Se, Zn) pre dospelú populáciu Slovenskej republiky, HQmax. 

 

92



 
 

ODHAD ZDRAVOTNÉHO RIZIKA Z KONTAMINÁCIE PÔD 

Chronické riziko. 

Riziko vzniku chronických ochorení vplyvom ingescie pôdy bolo dokumentované iba v prípade detskej populácie. Nebolo dokumentované prakticky žiadne riziko 

z ingescie pôdy pre dospelú populáciu. 

Z hodnotenej skupiny rizikových prvkov bola zvýšená úroveň rizika z ingescie kontaminovanej pôdy deťmi stanovená pre As (obr. 7.2.4a, b) a Sb. Vysoké 

chronické riziko pre arzén v pôde je dokumentované v 1 obci, a to v Zlatej Idke (okres Košice-okolie), ktorá je známa výskytom prírodne zvýšeným obsahom As 

a Sb v geologickom prostredí. Stredná úroveň rizika bola zistená pre As celkovo v 10. obciach a pre Sb v 6. obciach Slovenska, z celkového počtu 2 883 

hodnotených obcí. Prírodne zvýšený obsah As v pôde je odrazom strednej úrovne rizika najmä v obciach geogénne, resp. antropogénno-geogénne 

kontaminovaných regiónov, spišsko-gemerského regiónu, mikulášsko-breznianskeho regiónu a banskobystricko-zvolenského regiónu. Patria sem obce 

Poproč, Rudník, Nováčany, Hýľov (okres Košice – okolie), Krompachy (okres Spišská Nová Ves), Jasenie (okres Brezno), Pohronský Bukovec, Turecká a Dolný 

Harmanec (okres Banská Bystrica). Stredné riziko pre antimón bolo stanovené v obciach Poproč, Rudník, Zlatá Idka, Nováčany, Hýľov (okres Košice – okolie) a 

Čučma (okres Rožňava). 

V prípade Pb v pôde obcí Slovenska bolo dokumentované pre detskú populáciu nízke riziko vzniku chronických ochorení, a to v 20. obciach, ktoré spadajú do 

okresov Košice-okolie, Banská Štiavnica, Žarnovica, Krupina a Levice.  

Z pohľadu celkového rizika vzniku chronických ochorení, vyjadreným formou indexu nebezpečenstva, resp. maximálnym koeficientom nebezpečenstva (obr. 

7.2.5a, b) možno skonštatovať vysokú úroveň rizika v  obciach Poproč a Zlatá Idka a v prípade sumárneho indexu nebezpečenstva aj v obciach Rudník a Hýľov. 

Distribúcia strednej úrovne celkového chronického rizika na úrovni obcí je podobne ako v prípade podzemnej vody podmienená  najmä obsahom arzénu 

a antimónu v pôde, ktoré boli identifikované ako najvýznamnejšie rizikové prvky. Sumárny efekt výpočtu indexu nebezpečenstva sa prejavuje v zaradení viacerých 

obcí zo spišsko-gemerského regiónu do strednej kategórie rizika (Richnava, Smolnícka Huta, Opátka, Vyšný Klátov, Poráč). 

Výsledky výpočtov rizika vzniku chronických ochorení z kontaminácie pôdy pre okresy a kraje, ako aj pre celé územie Slovenskej republiky sú uvedené pre As 

v tab. 7.2.8 a pre celkové riziko v tab. 7.2.9. Kategória vysokého,  resp. stredného rizika nie je dokumentovaná ani v jednom z okresov Slovenska. Väčšina okresov 

je bez rizika, s hodnotami HQ, resp. HI výrazne nižšími ako 0,1, najmä v prípade dospelej populácie. Nízke riziko je dokumentované v 11 okresoch pre arzén 

v pôde, v 3 okresoch pre Sb v pôde, v 42 okresoch v prípade sumárneho celkového rizika a v 14. okresoch v prípade maximálneho koeficientu nebezpečenstva.  

Na základe dosiahnutých výsledkov odhadu chronického rizika z kontaminácie pôdy možno skonštatovať, že väčšina obcí Slovenska je bez rizika, resp. spadá 

do kategórie nízkeho rizika. 

Pre dospelú populáciu sa odhad chronického rizika pohybuje výrazne pod úrovňou 0,1 pre všetky hodnotené rizikové prvky/látky. Vysoká úroveň rizika bola 

dokumentovaná len v prípade arzénu v pôde, a to pre detskú populáciu v obci Zlatá Idka. Stredná úroveň rizika bola okrem arzénu stanovená pre detskú populáciu 

aj v prípade antimónu v pôde geogénne kontaminovaných obcí spišsko-gemerského regiónu. V prípade ostatných hodnotených chemických prvkov/látok bolo 

zdravotné (chronické) riziko dokumentované na úrovni menej ako 0,1. Celkové zdravotné riziko je nízke, zväčša na úrovni 0,1 – 1, pričom na jeho úrovni sa 

podieľajú najmä prvky arzén, antimón a olovo. Územie Slovenska možno z pohľadu kontaminácie pôdy ostatnými hodnotenými rizikovými prvkami/látkami 

charakterizovať ako bezrizikové. 
 

Rakovinové riziko. 

Výsledky odhadu rizika vzniku rakovinových ochorení vplyvom ingescie pôdy, ktoré bolo hodnotené pre arzén, sú znázornené na obr. 7.7.6a, b. Veľmi vysoké 

riziko, viac ako 1 prípad ochorenia na 1 000 obyvateľov, je stanovené pre 5 obcí z okresu Košice-okolie: Poproč, Rudník, Nováčany, Zlatá Idka a Hýľov. Ide 

o známu oblasť s výraznou geogénnou kontamináciou pôd arzénom vplyvom výskytu rudných ložísk a intenzívnej banskej činnosti, ktorá v danom regióne 

v minulosti prebiehala. 

Výsledky výpočtov rizika vzniku rakovinových ochorení z arzénu v pôde pre okresy a kraje, ako aj pre celé územie Slovenskej republiky sú uvedené v tab. 7.2.10 

a pre celkové riziko v tab. 7.2.11  

Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že najvyššie riziko vzniku rakoviny je stanovené na úrovni stredného rizika, a to v prípade 7 okresov z celkového počtu 79. 

Medzi tieto okresy patria Prievidza, Banská Bystrica, Brezno, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie. Ostatné okresy sú zaradené do kategórie 

nízkeho rakovinového rizika. 
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Tab. 7.2.10 
Odhad rizika vzniku chronických a rakovinových ochorení pre arzén v pôde Slovenskej republiky – OKRESY/VÚC. 

názov okresu/VÚC CAs HQdeti ELCRadit názov okresu/VÚC CAs HQdeti ELCRadit 

Bratislavský 7,49 5.47E-02 2,97E-06 Banskobystrický 15,11 1,10E-01 5,88E-06 

Bratislava I 8,18 6,33E-02 3,20E-06 Banská Bystrica 37,14 4,29E-01 1,45E-05 

Bratislava II 8,64 4,03E-02 3,38E-06 Banská Štiavnica 11,55 2,56E-02 3,96E-06 

Bratislava III 8,18 5,51E-02 3,17E-06 Brezno 32,53 5,88E-02 1,25E-05 

Bratislava IV 6,17 4,99E-02 2,39E-06 Detva 6,53 6,29E-02 2,55E-06 

Bratislava V 7,10 3,92E-02 2,78E-06 Krupina 6,93 3,57E-02 2,68E-06 

Malacky 5,63 3,33E-02 2,26E-06 Lučenec 6,61 3,79E-02 2,56E-06 

Pezinok 11,58 6,28E-02 4,49E-06 Poltár 11,41 1,34E-01 4,38E-06 

Senec 8,35 6,14E-02 3,26E-06 Revúca 11,08 9,85E-02 4,34E-06 

Trnavský 7,16 5,23E-02 2,76E-06 Rimavská Sobota 10,00 6,63E-02 3,90E-06 

Dunajská Streda 6,87 1,21E-01 2,67E-06 Veľký Krtíš 6,79 5,51E-02 2,63E-06 

Galanta 7,79 6,98E-02 3,03E-06 Zvolen 7,04 4,61E-02 2,80E-06 

Hlohovec 7,67 5,17E-02 2,98E-06 Žarnovica 14,00 3,16E-02 5,44E-06 

Piešťany 8,35 6,49E-02 3,25E-06 Žiar nad Hronom 19,36 4,80E-02 7,73E-06 

Senica 5,90 6,20E-02 2,23E-06 Prešovský 8,34 6,10E-02 3,25E-06 

Skalica 6,75 6,53E-02 2,62E-06 Bardejov 5,69 3,23E-02 2,22E-06 

Trnava 7,89 4,73E-02 3,04E-06 Humenné 6,10 7,73E-02 2,37E-06 

Trenčiansky 13,35 9,75E-02 5,20E-06 Kežmarok 11,93 7,54E-02 4,65E-06 

Bánovce nad Bebravou 10,45 1,29E-01 4,09E-06 Levoča 13,54 7,75E-02 5,30E-06 

Ilava 8,89 6,53E-02 3,47E-06 Medzilaborce 7,14 8,83E-02 2,79E-06 

Myjava 9,78 1,04E-01 3,78E-06 Poprad 9,34 6,63E-02 3,64E-06 

Nové Mesto nad Váhom 9,32 5,51E-02 3,63E-06 Prešov 10,79 3,11E-02 4,17E-06 

Partizánske 17,42 1,69E-01 6,81E-06 Sabinov 11,70 6,67E-02 4,55E-06 

Považská Bystrica 8,37 6,48E-02 3,26E-06 Snina 6,97 7,28E-02 2,72E-06 

Prievidza 26,18 2,40E-01 1,02E-05 Stará Ľubovňa 8,78 8,10E-02 3,42E-06 

Púchov 7,55 4,65E-02 2,94E-06 Stropkov 5,52 4,53E-02 2,16E-06 

Trenčín 9,60 5,75E-02 3,72E-06 Svidník 6,43 6,41E-02 2,51E-06 

Nitriansky 8,44 6,17E-02 3,29E-06 Vranov nad Topľou 5,53 4,49E-02 2,16E-06 

Komárno 7,11 5,72E-02 2,77E-06 Košický 27,78 2,03E-01 1,10E-05 

Levice 10,70 3,88E-02 4,18E-06 Gelnica 65,99 2,82E-01 2,58E-05 

Nitra 7,60 6,28E-02 2,96E-06 Košice I 11,74 1,43E-01 4,49E-06 

Nové Zámky 7,82 6,02E-02 3,05E-06 Košice II 10,25 4,44E-02 4,21E-06 

Šaľa 7,74 6,03E-02 3,01E-06 Košice III 6,76 4,05E-02 2,87E-06 

Topoľčany 8,13 5,40E-02 3,16E-06 Košice IV 10,93 7,57E-02 4,21E-06 

Zlaté Moravce 8,11 3,58E-02 3,16E-06 Košice - okolie 44,99 4,96E-02 1,82E-05 

Žilinský 11,30 8,25E-02 4,41E-06 Michalovce 6,19 7,73E-02 2,40E-06 

Bytča 7,11 8,18E-02 2,77E-06 Rožňava 30,65 7,37E-02 1,19E-05 

Čadca 7,75 5,94E-02 3,01E-06 Sobrance 5,11 2,83E-02 2,00E-06 

Dolný Kubín 9,21 6,52E-02 3,58E-06 Spišská Nová Ves 46.74 9,70E-01 1,84E-05 

Kysucké Nové Mesto 7,78 7,36E-02 3,03E-06 Trebišov 6,16 3,53E-02 2,43E-06 

Liptovský Mikuláš 16,13 7,68E-02 6,26E-06 Slovenská republika 13,06 9,54E-02 5,11E-06 

Martin 12,61 1,04E-01 4,92E-06 

Pozn.: CAs 0 priemerná koncentrácia arzénu v pôdach 
okresu, HQdeti  koeficient nebezpečenstva pre deti, ELCRdeti 
– aditívne celoživotné riziko prírastku rakovinových ochorení. 

Námestovo 6,39 3,72E-02 2,49E-06 

Ružomberok 15,08 6,40E-02 5,91E-06 

Turčianske Teplice 14,05 6,80E-02 5,69E-06 

Tvrdošín 7,60 7,73E-02 2,97E-06 

Žilina 11,17 5,90E-02 4,35E-06 
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Tab. 7.2.11 
Odhad rizika vzniku chronických ochorení pre potenciálne toxické prvky (As, B, Ba, Be, Cd, Cu, F, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) 

v pôde Slovenskej republiky  – OKRESY/VÚC. 

názov okresu/VÚC HIdeti HQdeti-max názov okresu/VÚC HIdeti HQdeti-max 

Bratislavský 8,83E-02 5,49E-02 Banskobystrický 1,74E-01 1,16E-01 

Bratislava I 1,02E-01 5,98E-02 Banská Bystrica 4,09E-01 2,88E-01 

Bratislava II 9,99E-02 6,31E-02 Banská Štiavnica 2,04E-01 1,28E-01 

Bratislava III 1,04E-01 5,98E-02 Brezno 3,42E-01 2,52E-01 

Bratislava IV 8,57E-02 4,51E-02 Detva 1,02E-01 4,78E-02 

Bratislava V 8,71E-02 5,21E-02 Krupina 9,71E-02 6,02E-02 

Malacky 7,36E-02 4,12E-02 Lučenec 8,25E-02 4,83E-02 

Pezinok 1,24E-01 8,49E-02 Poltár 1,32E-01 8,34E-02 

Senec 8,81E-02 6,10E-02 Revúca 1,29E-01 8,44E-02 

Trnavský 8,18E-02 5,25E-02 Rimavská Sobota 1,09E-01 7,32E-02 

Dunajská Streda 8,01E-02 5,02E-02 Veľký Krtíš 8,11E-02 4,96E-02 

Galanta 8,63E-02 5,69E-02 Zvolen 9,98E-02 5,24E-02 

Hlohovec 8,44E-02 5,61E-02 Žarnovica 1,86E-01 1,11E-01 

Piešťany 9,59E-02 6,22E-02 Žiar nad Hronom 2,17E-01 1,42E-01 

Senica 7,09E-02 4,33E-02 Prešovský 1,02E-01 6,12E-02 

Skalica 7,57E-02 4,95E-02 Bardejov 7,87E-02 4,17E-02 

Trnava 8,74E-02 5,76E-02 Humenné 8,12E-02 4,45E-02 

Trenčiansky 1,37E-01 9,75E-02 Kežmarok 1,31E-01 8,72E-02 

Bánovce nad Bebravou 1,18E-01 7,64E-02 Levoča 1,49E-01 9,89E-02 

Ilava 1,03E-01 6,49E-02 Medzilaborce 9,69E-02 5,22E-02 

Myjava 1,06E-01 7,14E-02 Poprad 1,13E-01 6,97E-02 

Nové Mesto nad Váhom 1,05E-01 6,81E-02 Prešov 1,23E-01 7.90E-02 

Partizánske 1,69E-01 1,27E-01 Sabinov 1,25E-01 8.55E-02 

Považská Bystrica 9,60E-02 6,12E-02 Snina 9,42E-02 5,10E-02 

Prievidza 2,41E-01 1,91E-01 Stará Ľubovňa 1,11E-01 6,41E-02 

Púchov 8,71E-02 5,51E-02 Stropkov 7,64E-02 4,03E-02 

Trenčín 1,09E-01 7,01E-02 Svidník 8,34E-02 4,70E-02 

Nitriansky 1,00E-01 6,28E-02 Vranov nad Topľou 7,06E-02 4,06E-02 

Komárno 8,93E-02 5,20E-02 Košický 3,41E-01 2,21E-01 

Levice 1,20E-01 8,22E-02 Gelnica 7,99E-01 5.32E-01 

Nitra 9,20E-02 5,55E-02 Košice I 1,24E-01 8,89E-02 

Nové Zámky 9,54E-02 5,72E-02 Košice II 1,09E-01 7,49E-02 

Šaľa 8,98E-02 5,65E-02 Košice III 8,33E-02 5,57E-02 

Topoľčany 9,86E-02 5,97E-02 Košice IV 1,18E-01 7,99E-02 

Zlaté Moravce 1,00E-01 6,04E-02 Košice - okolie 5,74E-01 3,61E-01 

Žilinský 1,38E-01 8,28E-02 Michalovce 7,63E-02 4,53E-02 

Bytča 8,56E-02 5,20E-02 Rožňava 3,53E-01 2,54E-01 

Čadca 1,05E-01 5,67E-02 Sobrance 6,90E-02 3,80E-02 

Dolný Kubín 1,25E-01 6,73E-02 Spišská Nová Ves 5,39E-01 3,52E-01 

Kysucké Nové Mesto 1,01E-01 5,68E-02 Trebišov 7,57E-02 4,59E-02 

Liptovský Mikuláš 1,75E-01 1,18E-01 SR 1,55E-01 9,94E-02 

Martin 1,65E-01 9,21E-02 

Pozn. HIdeti – index nebezpečenstva pre deti, 
HQdeti-max – maximálna hodnota koeficientu 
nebezpečenstva pre deti. 

Námestovo 8,94E-02 4,70E-02 

Ružomberok 1,85E-01 1,11E-01 

Turčianske Teplice 1,66E-01 1,03E-01 

Tvrdošín 9,30E-02 5,59E-02 

Žilina 1,38E-01 8,16E-02 
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Obr. 7.2.5a Odhad zdravotného rizika z kontaminácie pôdy arzénom pre detskú populáciu Slovenskej republiky, chronické riziko. 
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Obr. 7.2.5b Odhad zdravotného rizika z kontaminácie pôdy arzénom pre detskú populáciu Slovenskej republiky, rakovinové riziko. 
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Obr. 7.2.6a Odhad rizika vzniku chronických ochorení z celkovej kontaminácie pôdy (As, Ba, Cd, Cu, F, Hg, Mn, NO3, Pb, Se, Zn) pre detskú populáciu Slovenskej republiky, HI(HQ). 
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Obr. 7.2.6b  Odhad rizika vzniku chronických ochorení z celkovej kontaminácie pôdy (As, Ba, Cd, Cu, F, Hg, Mn, NO3, Pb, Se, Zn) pre detskú populáciu Slovenskej republiky, HQmax. 
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7.3 Environmentálne riziko z environmentálnych záťaží 

Environmentálne záťaže (EZ) v súčasnosti predstavujú významný problém pre zákonné využívanie mnohých oblastí a súčasne sú významným problémom pri 

ochrane životného prostredia a zdravia ľudí žijúcich v ich blízkosti. Špecifickú situáciu reprezentujú opustené banské oblasti, kde v dlhodobom časovom horizonte 

dochádzalo ku značnému znečisťovaniu jednotlivých zložiek životného prostredia, ktoré je v súčasnosti zdrojom environmentálnych a zdravotných rizík na 

mnohých lokalitách Slovenska. Ako príklad ďalších často vysoko kontaminovaných území je možné uviesť rôzne priemyselné areáli, kde počas environmentálne 

neriadenej priemyselnej výroby dochádzalo dlhodobo k znečisťovaniu miestneho životného prostredia rôznymi kontaminantmi, napríklad organickými polutantmi 

a potenciálne toxickými prvkami. Analýza rizika znečisteného územia sa vypracováva na základe výsledkov podrobného geologického prieskumu a predmetných 

lokalít a potom predstavuje vhodný materiál pre spravovanie takýchto lokalít s návrhom potenciálnych remediačných a sanačných postupov na odstránenie 

kontaminácie, resp. na elimináciu šírenia kontaminantov do okolitého prostredia a elimináciu zdravotného rizika. 

Analýza zdravotného rizika sa vypracováva v zmysle smernice MŽP SR č. 1/2015-7 (z 28. januára 2015) na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia. 

Hlavným cieľom je zistiť, či obyvatelia, ktorí žijú alebo pracujú v znečistených lokalitách sú vystavení zdravotnému riziku, či už dermálnym kontaktom, ingesciou 

alebo inhaláciou z kontaminujúcich, ľudské zdravie ohrozujúcich látok.  

Príklad analýzy zdravotného rizika podávame na príklade lokality Poproč – Petrova dolina (podľa Jurkovič et al., 2015). 
 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA LOKALITY 

Environmentálnu záťaž na lokalite predstavujú pozostatky banskej a úpravníckej činnosti, ktorá bola na lokalite realizovaná od 17. storočia do druhej polovice 20. 

storočia. V oblasti je viacero háld, odkalísk, výtokov zo štôlní a akumulácií po úprave rúd (obr. 7.3.1a, b, c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na základe predchádzajúceho geologického prieskumu bolo zistené znečistenie v podzemnej a povrchovej vode, v zeminách, v pôde i riečnych sedimentoch. 

Ako znečisťujúce látky boli definované hlavne As a Sb, ktoré predstavujú plošné znečistenie a ako bodové znečistenie bol lokálne zistený obsah Pb, Zn a Cd. 

Množstvo znečisťujúcich látok As a Sb je uvedené v tabuľke 7.3.1 a 7.3.2. Jedná sa o množstvo rádovo stovky až tisíce ton As a Sb. 

7.3.1a Pohľad na obec Poproč a Petrovu dolinu, kde je situované opustené Sb-
ložisko, v popredí napravo sú haldy po ťažbe sideritu (Baňa Rúfus), naľavo 
domová zástavba. 

7.3.1b Červené sfarbenie potoka Olšava od Fe-suspenzií, cca 30 m severne od 
prvého domu obce Poproč, miesto predpokladanej infiltrácie podzemných 

a drenážnych vôd odkaliska (z ľavej strany do recipientu Olšavy) 

7.3.1b Kaplnka a miesto oddychu nad štôlňou Agnes, 
situované na banských haldách s kontaminovanými 

zeminami. 
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Situačný model lokality je podaný na obrázku 7.3.4. Celé územie hodnotenej lokality bolo rozdelené na dve plochy s rozličnými typmi znečistenia (N1 a N2). 

Plocha N1 je situovaná v severnej časti územia a dominantne je kontaminovaná banskou činnosťou, prítomnými banskými haldami a vytekajúcimi vodami zo 

štôlne Agnes (menej štôlňa Anna). Plocha N2 je v južnej (spodnej) časti Petrovej doliny a kontaminácia receptorov je výsledkom vplyvu odkaliska a háld flotačných 

kalov. Petrova dolina je drenovaná potokom Olšava, ktorý predstavuje dôležitý receptor pre vstup znečisťujúcich látok. Celá lokalita je zalesnená (aktívne 

hospodársky využívané lesy), v jej dolnej časti je obytná zóna, kde sú záhrady a domové studne, ktoré môžu byť používané na závlahy na záhradách. Dotknutá 

obytná zóna obce zahŕňa cca 15 domov so stálym obyvateľstvom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.3.4 Situačný model lokality EZ Poproč 

(schematický, bez mierky). 
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Tab. 7.3.1 
Výpočet množstva znečisťujúcich látok v zeminách v pásme prevzdušnenia a v pásme nasýtenia pre znečisťujúcu látku – arzén. 

Množstvo znečisťujúcej látky (As) v zeminách v pásme prevzdušnenia 

územie s koncentráciami znečisťujúcej látky (As) nad ID a nad IT hodnotu 

Označenie 
znečistenej 

plochy 

Priemerná hrúbka 
vrstvy [m] 

Priemerná koncentrácia 
zneč. látky [mg . kg-1 suš.] 

Rozloha 
znečistenej plochy 

[m2] 

Objem znečistenej 
zeminy [m3] 

Hmotnosť znečistenej 
zeminy [t] 

Hmotnosť 
znečisťujúcej látky 

[t] 

N1 1 355,65 118 057 118 057 239 183 85,07 

N2 1,5 780,47 107 038 160 557 337 972 263,78 

Množstvo znečisťujúcej látky (As) v zeminách v pásme prevzdušnenia 

územie s koncentráciami znečisťujúcej látky (As) nad IT hodnotu 

Označenie 
znečistenej 

plochy 

Priemerná hrúbka 
vrstvy [m] 

Priemerná koncentrácia 
zneč. látky [mg . kg-1 suš.] 

Rozloha 
znečistenej plochy 

[m2] 

Objem znečistenej 
zeminy [m3] 

Hmotnosť znečistenej 
zeminy [t] 

Hmotnosť 
znečisťujúcej látky 

[t] 

N1 1 378,89 71 028 71 028 143 903 54,52 

N2 1,5 863,73 100 000 150 000 315 750 272,72 

Množstvo znečisťujúcej látky (As) v zeminách v pásme nasýtenia 

územie s koncentráciami znečisťujúcej látky (As) nad ID a nad IT hodnotu 

Označenie 
znečistenej 

plochy 

Priemerná hrúbka 
vrstvy [m] 

Priemerná koncentrácia 
zneč. látky [mg . kg-1 suš.] 

Rozloha 
znečistenej plochy 

[m2] 

Objem znečistenej 
zeminy [m3] 

Hmotnosť znečistenej 
zeminy [t] 

Hmotnosť 
znečisťujúcej látky 

[t] 

N1 3,75 348,85 104 420 391 575 793 331 276,75 

N2 5,7 1 580,26 92 980 529 986 1 115 621 1 762,97 

Množstvo znečisťujúcej látky (As) v zeminách v pásme nasýtenia 

územie s koncentráciami znečisťujúcej látky (As) nad IT hodnotu 

Označenie 
znečistenej 

plochy 

Priemerná hrúbka 
vrstvy [m] 

Priemerná koncentrácia 
zneč. látky [mg . kg-1 suš.] 

Rozloha 
znečistenej plochy 

[m2] 

Objem znečistenej 
zeminy [m3] 

Hmotnosť znečistenej 
zeminy [t] 

Hmotnosť 
znečisťujúcej látky 

[t] 

N1 3,75 472,00 79 530 29 8237,5 604 229 285,20 

N2 5,7 1 580,26 77 430 441 351 929 044 1 468,13 

 
Tab. 7.3.1 

Výpočet množstva znečisťujúcich látok v zeminách v pásme prevzdušnenia a v pásme nasýtenia pre znečisťujúcu látku – antimón. 

Množstvo znečisťujúcej látky (Sb) v zeminách v pásme prevzdušnenia 

územie s koncentráciami znečisťujúcej látky (Sb) nad ID a nad IT hodnotu 

Označenie 
znečistenej 

plochy 

Priemerná hrúbka 
vrstvy [m] 

Priemerná koncentrácia 
zneč. látky [mg . kg-1 suš.] 

Rozloha 
znečistenej plochy 

[m2] 

Objem znečistenej 
zeminy [m3] 

Hmotnosť znečistenej 
zeminy [t] 

Hmotnosť 
znečisťujúcej látky 

[t] 

N1 1 1 322,67 236 416 236 416 478 979 633,53 

N2 1,5 2 183,92 109 300 163 950 345 115 753,70 

Množstvo znečisťujúcej látky (Sb) v zeminách v pásme prevzdušnenia 

územie s koncentráciami znečisťujúcej látky (Sb) nad IT hodnotu 

Označenie 
znečistenej 

plochy 

Priemerná hrúbka 
vrstvy [m] 

Priemerná koncentrácia 
zneč. látky [mg . kg-1 suš.] 

Rozloha 
znečistenej plochy 

[m2] 

Objem znečistenej 
zeminy [m3] 

Hmotnosť znečistenej 
zeminy [t] 

Hmotnosť 
znečisťujúcej látky 

[t] 

N1 1 1 859,10 227 320 227 320 460 550 856,21 

N2 1,5 2 285,19 109 300 163 950 345 115 788,65 

Množstvo znečisťujúcej látky (Sb) v zeminách v pásme nasýtenia 

územie s koncentráciami znečisťujúcej látky (Sb) nad ID a nad IT hodnotu 

Označenie 
znečistenej 

plochy 

Priemerná hrúbka 
vrstvy [m] 

Priemerná koncentrácia 
zneč. látky [mg . kg-1 suš.] 

Rozloha 
znečistenej plochy 

[m2] 

Objem znečistenej 
zeminy [m3] 

Hmotnosť znečistenej 
zeminy [t] 

Hmotnosť 
znečisťujúcej látky 

[t] 

N1 3,75 205,2 77 480 290 550 588 654 120,79 

N2 5,7 3 200,5 78 340 446 538 939 962 3 008,35 

Množstvo znečisťujúcej látky (Sb) v zeminách v pásme nasýtenia 

územie s koncentráciami znečisťujúcej látky (Sb) nad IT hodnotu 

Označenie 
znečistenej 

plochy 

Priemerná hrúbka 
vrstvy [m] 

Priemerná koncentrácia 
zneč. látky [mg . kg-1 suš.] 

Rozloha 
znečistenej plochy 

[m2] 

Objem znečistenej 
zeminy [m3] 

Hmotnosť znečistenej 
zeminy [t] 

Hmotnosť 
znečisťujúcej látky 

[t] 

N1 3,75 205,2 77 480 290 550 588 654 120,79 

N2 5,7 4 251,5 78 340 446 538 939 962 3 996,25 

 
 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NEBEZPEČNÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK 

Ako najnebezpečnejšie kontaminanty a v najvyšších koncentráciách a v najväčšom plošnom rozsahu boli zistené As a Sb. Ďalšie kontaminanty Pb, Zn a Cd boli 

zistené len bodovo a preto sa nebudeme s nimi ďalej zaoberať. 

Základná charakteristika, fyzikálno-chemické vlastnosti a zdravotné účinky na ľudské zdravie sú pre As uvedené v tabuľke 7.3.3 a pre Sb v tabuľke 7.3.4. 
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Tab. 7.3.3 
Základné charakteristiky a fyzikálno-chemické vlastnosti – ARZÉN. 

Arzén CAS No: 7440-38-2 

Chemický vzorec As 

 Označenie Jednotka Hodnota Zdroj 

Mólová hmotnosť m g . mol-1 74,92 SA 

Hustota ρ g . cm-3 5,778 TOXNET 

Rozpustnosť vo vode S mg . l-1 ND TOXNET 

Rozdeľovací koeficient oktanol/voda log Kow  ND ATSDR 

Rozdeľovací koeficient sorpcie na org. hmote log Koc  ND ATSDR 

Tlak pár P mmHg 0,0075 (280 ºC) ATSDR 

Henryho konštanta  Pa . m3 . mol-1 ND ATSDR 

Rozdeľovací koeficient pre organiku  Koc mg . l-1 ND RISK4 

Rozdeľovací koeficient pre anorganiku Kd mg . l-1 29 RISK4 

Difúzny koeficient vo vzduchu   cm2 . s-1 ND RISK4 

Difúzny koeficient vo vode  cm2 . s-1 ND RISK4 

Limitné koncentrácie arzénu 

zeminy 

ID mg . kg-1 65 SMŽP 

ITO mg . kg-1 70 SMŽP 

ITP mg . kg-1 140 SMŽP 

podzemná voda 
ID µg . l-1 50 SMŽP 

IT µg . l-1 100 SMŽP 

povrchová voda  
RP µg . l-1 7,5 + 1,6 = 9,1 269/2010 

OH* µg . l-1 50 269/2010 

pitná voda NMH mg . l-1 0,01 354/2006 

Poznámka: *NV 269/2010, Príloha č.2, časť B (povrchové vody určené na závlahy), kategória A3 
 

Tab. 7.3.4 
Základné charakteristiky a fyzikálno-chemické vlastnosti – ANTIMÓN. 

Antimón CAS No: 7440-36-0 

Chemický vzorec Sb 

 Označenie Jednotka Hodnota Zdroj 

Mólová hmotnosť m g . mol-1 121,76 SA 

Hustota ρ g . cm-3 6,69 SA 

Rozpustnosť vo vode S mg . l-1 nerozpustný pri 25ºC TOXNET 

Rozdeľovací koeficient oktanol/voda log Kow  ND  

Rozdeľovací koeficient sorpcie na org. hmote log Koc  ND  

Tlak pár P mmHg 1 (886 ºC) TOXNET 

Henryho konštanta  Pa . m3 . mol-1 ND  

Limitné koncentrácie antimónu 

zeminy 

ID mg . kg-1 25 SMŽP 

ITO mg . kg-1 40 SMŽP 

ITP mg . kg-1 80 SMŽP 

podzemná voda 
ID µg . l-1 25 SMŽP 

IT µg . l-1 50 SMŽP 

povrchová voda MH* µg . l-1 25 269/2010 

pitná voda NMH mg . l-1 0,005 354/2006 

Poznámka: *NV 269/2010, Príloha č.2, časť B (povrchové vody určené na závlahy), kategória A3 

 

Cieľovými skupinami, pre ktoré sa reálne stanovuje zdravotné riziko je v danej lokalite sú: 

 obyvatelia domov v obytnej zóne severný okraj obce Poproč v Petrovej doline, sú v stálom kontakte so znečistenou podzemnou vodou v studniach 

a kontaminovanými zeminami, a možný je občasný kontakt s kontaminovanou povrchovou vodou potoka Olšava. Do úvahy sa berie ingescia a dermálny 

kontakt (najmä v prípade používania kontaminovaných vôd na zavlažovanie). 

 lesní pracovníci pohybujúci sa v Petrovej doline – dermálny kontakt so znečistenými zeminami a vodami. 

 rekreanti a návštevníci lesa – dermálny kontakt so znečistenými zeminami a vodami. 
 

Cieľom hodnotenia zdravotného rizika je stanovenie miery nebezpečenstva na zdravie jednotlivcov a populácie v hodnotenom území s ohľadom na súčasné 

a budúce využitie územia. 

 

HODNOTENIE ZDRAVOTNÉHO RIZIKA POZOSTÁVA Z NASLEDOVNÝCH KROKOV:  

 hodnotenie vzťahu dávka – účinok na ľudské zdravie, 

 hodnotenie expozície, 

 výpočet zdravotného rizika, 

 zhrnutie zdravotného rizika. 
 

VZŤAH DÁVKA – ÚČINOK NA ĽUDSKÉ ZDRAVIE 

Na základe predchádzajúceho zhodnotenia lokality boli pre výpočet zdravotného rizika vybrané nasledovné znečisťujúce látky: 

 arzén (v podzemnej vode a zeminách), 
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 antimón (v podzemnej vode a zeminách). 
 

Prvým krokom v procese hodnotenia zdravotných rizík je zber a vyhodnotenie dát o možnom poškodení zdravia, ktoré môže byť vyvolané zistenými nebezpečnými 

faktormi (látkami). Dostupné údaje o vplyve vyššie uvedených látok na ľudský organizmus sú prevzaté z rôznych databáz a dokumentov, najmä databázy US 

EPA, WHO, ATSDR a iných a sú súčasťou sumárnej charakteristiky jednotlivých znečisťujúcich látok (tab. 7.3.3 pre As a tab. 7.3.4 pre Sb).  

Orálne (OSF) a inhalačné (IUR) faktory smernice karcinogenity, referenčné dávky a koncentrácie sme prevzali z Integrovaného informačného systému EPA 

(Integrated Risk Information System – IRIS), pokiaľ boli v danom systéme uvedené. V prípade absencie údajov sme použili ako sekundárny zdroj iné dostupné 

databázy alebo predvolené charakteristiky programu RISK WorkBench 5.0, ktorého súčasťou je vlastná databáza.  

Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame v nasledujúcej tabuľke 7.3.5 prehľad základných charakteristík, vrátane konkrétnych hodnôt karcinogénnych 

a nekarcinogénnych účinkov prioritných znečisťujúcich látok. 
 

Tab. 2 
Základná charakteristika a konkrétne hodnoty karcinogénnych a nekarcinogénnych účinkov vybraných znečisťujúcich látok. 

Znečisťujúca látka 
RfD 

(mg . kg-1 . deň-1) 
RfC 

(mg . m-3) 
Klasifikácia karcinogenity podľa EPA 

OSF 
(mg . kg-1 . deň-1)-1 

IUR 
(µg . m-3)-1 

Arzén (As) 0,000 3a 

0,000 015 b 
ND A  Potvrdený ľudský karcinogén 1,5 0,004 3 

Antimón (Sb) 0,000 4b ND Neklasifikovaný ND ND 

a – voda; b – potrava 

 

kde: 

 RfD (Reference Dose) – je odhad (s presnosťou asi jedného alebo viac rádov) každodennej expozície ľudskej populácie (vrátane zvlášť citlivých populačných 

skupín), ktorá pravdepodobne nepredstavuje žiadne riziko nepriaznivých účinkov. Vyjadruje sa ako hmotnosť danej látky vstrebaná jednotkou telesnej 

hmotnosti za čas (mg . kg-1 . deň-1). 

 RfC (Reference Concentration) – je odhad maximálnej koncentrácie danej látky v ovzduší, ktorá pri inhalačnej expozícii veľmi pravdepodobne nepredstavuje 

žiadne riziko nepriaznivých účinkov. Vyjadruje sa v mg danej látky na m3 vzduchu (mg . m-3). Predpokladá sa telesná hmotnosť 70 kg a rýchlosť pľúcnej 

ventilácie 20 m3 vzduchu za deň. 

 OSF (Oral Slope Factor) – faktor smernice vzniku rakoviny pri orálnej expozícii, t. j. odhad rizika vzniku rakoviny pri určitej orálnej expozícií, vyjadruje sa kg 

. deň . mg-1. 

 IUR (Inhalation Unit Risk) – faktor smernice vzniku rakoviny pri expozícii inhaláciou, t. j. odhad rizika vzniku rakoviny pri určitej inhalačnej dávke, vyjadruje 

sa v m3 . mg-1. Predpokladá sa telesná hmotnosť 70 kg a rýchlosť pľúcnej ventilácie 20 m3 vzduchu za deň. 

 Karcinogenita podľa U.S. EPA: A – Karcinogénny pre ľudí, dostatočný stupeň dôkazu; B1 – Pravdepodobný karcinogén, limitované humánne dáta, 

dostatočné údaje na zvieratách; B2 – Pravdepodobný karcinogén, nedostatočné humánne údaje; C – Možný karcinogén pre ľudí; D – Neklasifikovaný ako 

karcinogén pre ľudí; E – Nekarcinogénny pre ľudí. 

 

HODNOTENIE EXPOZÍCIE 

Expozícia je styk a trvanie kontaktu chemického, fyzikálneho alebo biologického činiteľa s vonkajším povrchom organizmu. Kvalitatívne sa vyjadruje ako 

koncentrácia danej látky v prostredí, ktorá sa stýka s organizmom, integrovaná dĺžkou trvania kontaktu s organizmom. Ide o maximálne množstvo danej látky, 

ktorú môže cieľový organizmus rôznymi spôsobmi prijať - orálnou, inhalačnou a dermálnou cestou.  

Hodnotenie expozície obsahuje: 

 vyhľadanie a vyhodnotenie zdroja, cesty, veľkosti, frekvencie, dĺžky trvania expozície danej populácie vplyvom sledovaného faktora, 

 odhad veľkosti, povahy a typu exponovanej populácie. 
 

Pre hodnotené územie definujeme nasledovné exponované skupiny a expozičné cesty: 

A – Ingescia vody – obyvatelia dospelí 

B – Ingescia vody – obyvatelia deti 

C – Dermálny kontakt so zeminou – obyvatelia dospelí 

D – Dermálny kontakt so zeminou – obyvatelia deti 

E – Dermálny kontakt so zeminou – lesní pracovníci 

F – Dermálny kontakt so zeminou – rekreanti dospelí 

G – Dermálny kontakt so zeminou – rekreanti deti 

H – Dermálny kontakt s vodou – obyvatelia dospelí 

I –  Dermálny kontakt s vodou – obyvatelia deti 

J – Dermálny kontakt s vodou – lesný pracovníci 

K – Dermálny kontakt s vodou – rekreanti dospelí 

L – Dermálny kontakt s vodou – rekreanti deti 
 

Identifikované potenciálne expozičné cesty sú sumarizované a prehľadne uvedené v nasledovnej tabuľke 7.3.6. V predmetnej environmentálnej záťaži boli 

expozičné cesty rozdelené podobne ako v prípade environmentálnych rizík do dvoch odlišných oblastí EZ – plocha N1 a N2 pre pôdu/zeminy – pre ktoré sa 

vypočítavali zdravotné riziká, v prípade podzemnej vody sa uvažovalo len s dolnou časťou územia (v oblasti plochy N2). Súčasne treba poznamenať, že 

v expozičných scenároch sa v prípade plochy N1 neuvažovalo pri rekreantoch s detskou populáciou, v prípade plochy N2 sa zdravotné riziká a expozičné cesty 

aplikovali len na populáciu, ktorá žije v danej časti EZ. Pre ostatné scenáre neboli vypočítané zdravotné riziká, lebo je predpoklad, že sú príliš nízke, resp. budú 

zaťažené veľkou neistotou, preto sme sa s nimi v ďalšom nezaoberali. 
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Tab. 7.3.6 
Identifikácia expozičných ciest. 

Potenciálna 
exponovaná skupina 

Druh expozície Expozičné médium Expozičná cesta 
Zdôvodnenie výberu resp. vylúčenie 

expozičnej cesty 

1. Obyvatelia dospelí 
a deti (N2) 

Ingescia znečistenej 
vody 

Podzemná voda Používanie podzemnej vody zo studne ako pitnej vody. V hodnotenom území žijú obyvatelia, ktorí 
používajú vlastné vybudované studne 
a prichádzajú do priameho kontaktu so 
znečistenými podzemnými a povrchovými 
vodami a zeminami. 

Dermálny kontakt 
Povrchová voda Práce spojené s pestovaním poľnohospodárskych plodín 

na území so znečistenou povrchovou vodou a zeminami. 
Zeminy 

2. Lesní pracovníci 
(N1) 

Dermálny kontakt 

Podzemná/povrchová 
voda Kontakt s prostredím v rámci lesného hospodárenia 

(ťažba dreva). 
Hospodársky využívané územie sa nachádza 
priamo na lokalite EZ Poproč. 

Zeminy 

3. Rekreanti dospelí 
a deti (N1) 

Dermálny kontakt 

Podzemná/povrchová 
voda Kontakt so znečistenými zložkami ŽP počas voľného 

pohybu v prírode. 
Územie je využívané na trávenie voľno-
časových aktivít (turistika, cyklo-turistika). 

Zeminy 

 

VÝPOČET ZDRAVOTNÝCH RIZÍK 

Výsledkom kvantitatívneho vyjadrenia expozície je denný príjem (Intake) danej látky, t. j. expozičná dávka v mg vztiahnutá na deň trvania expozície a na kg 

telesnej hmotnosti človeka (mg . kg-1 . deň-1).  

Pre prahové účinky (nekarcinogénne riziko) sa chronický denný príjem (CDI) spriemerovaný po celú dobu expozície nazýva – priemerná denná dávka (ADD). 

Pre bezprahové účinky (karcinogénne riziko) sa úroveň expozície prepočítava na celkovú predpokladanú dĺžku života exponovanej osoby. Táto celoživotná dávka 

spriemerovaná na jeden deň sa nazýva – celoživotná priemerná denná dávka (LADD). 

Základná schéma kvantitatívneho vyjadrenia expozičného scenára je nasledujúca:  
 
Príjem, t. j. ADD alebo LADD (mg . kg-1. deň-1) = C * CR * EF * ED/BW * AT 
kde:  
C –  expozičná koncentrácia, t. j. koncentrácia látky prenikajúca do organizmu. Väčšinou je to koncentrácia látky v médiu, prípadne vnútorná dávka [mg . (jednotka hmotnosti alebo objemu) -1]  
CR – miera podielu (napr. ingescie, inhalácie..) v závislosti od typu expozičnej cesty [(jednotka hmotnosti alebo objemu) . deň -1]  
EF – frekvencia expozície (0 – 365 deň . rok-1)  
ED – doba trvania expozície (roky)  
BW – priemerná telesná hmotnosť (kg) podľa US EPA dospelý 70 kg, dieťa 20 kg  
AT – doba priemerovania (doba po ktorú je expozičná koncentrácia C považovaná za konštantnú), t. j. časový úsek, počas ktorého je počítaná priemerná expozícia (deň). 

 

V prípade prahových účinkov (výpočet ADD) je expozícia rovnaká ako celková doba expozície, t. j. ED = 365 deň . rok-1; v prípade bezprahových účinkov (výpočet 

LADD) je to 70 rokov dĺžky života, t. j. 70 rokov x 365 deň . rok-1.  

Pri výpočte expozičných dávok pre jednotlivé expozičné scenáre sme do výpočtu použili priemerné koncentrácie rizikových znečisťujúcich látok stanovené 

v zeminách v kontaktnej zóne pre plochu N1 a N2  As(N1) – 379 mg . kg-1, Sb(N1) – 1 860 mg . kg-1, As(N2) – 864 mg . kg-1, Sb(N2) – 2 290 mg . kg-1, v prípade 

podzemnej vody na ploche N2 to bol priemerný obsah pre As – 1,24 mg . l-1, Sb – 0,979 mg . l-1. 
 

Kvantifikácia rizika pre nekarcinogénne (prahové) účinky 

Nekarcinogénne riziko sa odhaduje porovnaním vypočítaných ADD (LADD) s referenčnými hodnotami (RfD, TDI). Kvantitatívnym vyjadrením je bezrozmerný 

kvocient nebezpečenstva HQ (Hazard Quotient). Platí:  
 

HQ = príjem látky pre danú expozičnú cestu (t. j. ADD alebo LADD)/RfD 

V prípade, že HQ prekročí hodnotu 1 znamená to, že existuje riziko nekarcinogénneho toxického účinku. Platí:  

 HQ < 1 žiadne významné riziko nekarcinogénnych účinkov by nemalo existovať,  

 HQ > 1 bolo zistené potenciálne riziko, je vhodné zahájiť nápravné opatrenia (nie je však možné výslovne prehlásiť, pri ktorom pomere potenciálne riziko 

prechádza v skutočné),  

 HQ > 10 tieto hodnoty už vypovedajú o havarijnej situácií, sanácia by mala byť zahájená čo najskôr.  

Ak existuje expozícia viacerým chemickým látkam s podobnými účinkami uvádzame tzv. Index nebezpečenstva (Hazard index) ako súčet jednotlivých HQ.  

HI= ∑ HQi 
 

Kvantifikácia rizika pre karcinogénne (bezprahové) účinky  

Kvantitatívnym vyjadrením rizika karcinogénnych účinkov je celoživotný vzostup pravdepodobnosti počtu nádorových ochorení nad všeobecný priemer v populácii 

pre jednotlivca (CVRK), alebo pre populáciu (CVRP). CVRK teda charakterizuje celoživotné riziko vzniku rakoviny pre jednotlivca. Všeobecne platí:  

CVRK = OSF alebo IUR x LADD 

 

ide o numerické vyjadrenie hornej hranice odhadu rizika vzniku rakoviny za celú dobu trvania života pre každého exponovaného jedinca. Dĺžka života je štandardne 

uvažovaná 70 rokov.  

CVRP charakterizuje celoživotné riziko populácie, t. j. počet prípadov potenciálne zvýšeného rizika vzniku rakoviny v populácii, čiže vzostup prípadov rakoviny 

behom 70 rokov.  

CVRP = CVRK x veľkosť populácie 

 

Štandardne je pre kvantifikáciu rizika karcinogénnych účinkov používaný nasledujúci vzťah:  

CVRK = 1 – e –(OSF alebo IUR) x LADD 
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Pravdepodobnosť vzniku nádorového ochorenia 10-5 pre populáciu a 10-4 pre jednotlivca (podľa rôznych krajín), sa označuje za spoločensky prijateľnú úroveň.  

Prípustné riziko zatiaľ u nás nebolo stanovené. V SR sa postupuje analogicky podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), kde sa riziko jedného 

prípadu nádorového ochorenia na 1 milión obyvateľov považuje za akceptovateľné. Teda platí:  

CVRK > 10-4 bola prekročená spoločensky prijateľná celoživotná miera vzniku rakoviny pre jednotlivca, t. j. je pravdepodobné, že viac ako jeden človek 

z 10 000 ľudí ochorie nádorovým ochorením. 

CVRK > 10-6 bola prekročená spoločensky prijateľná celoživotná miera vzniku rakoviny pre populáciu, t. j. je pravdepodobné, že viac ako jeden človek 

z milióna ľudí ochorie nádorovým ochorením. 
 

Výpočet expozičných dávok pre vybrané scenáre 

Pre výpočet zdravotných rizík bol použitý softvérový produkt RISC WorkBench 5.0, ktorý umožňuje spracovanie modelových scenárov pre hodnotenie zdravotných 

rizík na predmetnej lokalite. Do výpočtu boli zahrnuté vstupné údaje (základné chemické vlastnosti a chemické konštanty znečisťujúcich látok, ktoré sa generujú 

automaticky, sú súčasťou modelu RISC WorkBench 5.0) pre jednotlivé expozičné cesty a súčasne v ňom boli použité priemerné koncentrácie pre stanovené 

rizikové znečisťujúce látky v pôde a zeminách pre celé územie EZ Poproč – Petrova dolina (plocha N1 a N2) a pre podzemnú vodu len pre oblasť plochy N2. Pre 

súčasné využitie územia boli v RISC WorkBench 5.0 identifikované expozičné médiá a expozičné cesty uvedené v predchádzajúcom texte a modelovanie bolo 

vykonané pre príjemcov rizík, ktorými sú trvalo bývajúce obyvateľstvo (dospelí obyvatelia – adult resident, resp. citlivá skupina deti – child resident) a trvalí 

pracovníci (worker). 
 

PODZEMNÁ VODA 

Výpočet expozície a zdravotné riziká pre podzemnú vodu v ploche N2 boli vypočítané pre príjemcov rizík a zvolené expozičné cesty. Riziko pre obidva scenáre 

(Dospelý, Dieťa) na základe identifikácie expozičných ciest a určenia nebezpečnosti sme hodnotili pre podzemnú vodu v oblasti plochy N2, kde sa vyskytujú vrty 

a studne. Vstupné údaje koncentrácií As a Sb v podzemnej vode boli stanovené ako priemerná hodnota v podzemnej vode pre plochu N2. Do výpočtu zdravotných 

rizík bola zahrnutá aj expozičná cesta – Ingescia zeleniny, ktorá môže byť dopestovaná na kontaminovanej pôde v oblasti plochy N2 (záhrady v obytnej zóne). 

Vstupné koncentrácie boli použité pri výpočte expozičných dávok pre nekarcinogénne a karcinogénne riziko, ktoré sme vykonali pomocou programu RISC 

WorkBench 5.0. Prehľadná kvantifikácia rizika nekarcinogénnych a karcinogénnych rizík pre jednotlivé znečisťujúce látky je uvedená v nasledujúcich tabuľkách.  
 

vstupné dáta pre výpočet rizika  

Receptory:     DOSPELÝ 

                        DIEŤA 

Expozičné cesty: 

Ingescia závlahovej vody 

Dermálny kontakt s podzemnou vodou 

Inhalácia rozprašovanej podzemnej vody 

Ingescia zeleniny 

Znečisťujúce látky:    ANTIMÓN 

                                     ARZÉN 

 
PARAMETRE EXPOZÍCIE 

 Jednotky Dospelý Dieťa 

Priemerná telesná hmotnosť kg 70 15 

Doba trvania expozície r 24 6 

Ingescia zeleniny    

Frekvencia expozície pre príjem zeleninou prípady . r-1 350 350 

Prijaté množstvo koreňovej zeleniny g . d-1 87,5 48,5 

Prijaté množstvo nadzemnej zeleniny g . d-1 127 55,8 

Podiel zeleniny pestovanej na kontaminovanej pôde – 0,25 0,25 

Vstupné parametre pre model príjmu rastlinami Jednotky Hodnota 

Podiel organického uhlíka g . g-1 2,00E-02 

Objemová hmotnosť pôdy g . cm-3 1,3 

Obsah vody v pôde cm3 . cm-3 0,2 

Ingescia závlahovej vody Jednotky Dospelý Dieťa 

Frekvencia expozície pre závlahovú vodu prípady . r-1 52 150 

Prijaté množstvo závlahovej vody ml . h-1 50 50 

Doba kontaktu so závlahovou vodou h . d-1 2 2,6 

Dermálny kontakt s podzemnou vodou Jednotky Dospelý Dieťa 

Frekvencia expozície pre závlahovú vodu prípady . r-1 52 150 

Doba kontaktu so závlahovou vodou h . d-1 2 2,6 

Plocha povrchu tela exponovaného závlahovej vode cm2 3,19E+03 8,76E+03 

Inhalácia rozprašovanej podzemnej vody Jednotky Dospelý Dieťa 

Frekvencia expozície pre závlahovú vodu prípady . r-1 52 150 

Doba kontaktu so závlahovou vodou h. d-1 2 2,6 

 
Faktory smernice a referenčné dávky 

Znečisťujúce látky Jednotky Antimón Arzén 

Ingesčný faktor smernice 1/(mg . kg-1 . deň-1) ND 1,5 

Ingesčná referenčná dávka  mg . kg-1 . deň-1 4,00E-04 3,00E-04 

Inhalačný faktor smernice 1/(mg . kg-1 . deň-1) ND 15,1 

Inhalačná referenčná dávka mg . kg-1 . deň-1 ND 4,29E-06 
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Expozičná koncentrácia* – použitá pre výpočet rizika a indexu nebezpečenstva 
*   Do výpočtu kalkulácie bola použitá priemerná koncentrácia As a Sb pre plochu N2 a nie maximálna bodová koncentrácia 
 

Koncentrácie v podzemnej vode mg . l-1 

Antimón 0,979 

Arzén  1,24 
 

Koncentrácie v rastlinách použité vo výpočte rizika pre Sb  Jednotky Hodnota 

Koncentrácia v rastlinných koreňoch mg . kg-1 0,100 788 8 

Koncentrácia v nadzemných častiach rastliny mg . kg-1 0,100 788 8 
 

Koncentrácie v rastlinách použité vo výpočte rizika pre As Jednotky Hodnota 

Koncentrácia v rastlinných koreňoch mg . kg-1 0,289 672 6 

Koncentrácia v nadzemných častiach rastliny mg . kg-1 0,289 672 6 
 

Koncentrácia v rastlinných koreňoch a listoch* (prepočet na hmotnosť 
čerstvej vzorky) 

Dospelý Dieťa 

– Pre karcinogénne riziko: mg . kg-1 mg . kg-1 

Antimón 0,101 0,101 

Arzén 0,29 0,29 

– Pre index nebezpečenstva: mg . kg-1 mg . kg-1 

Antimón 0,101 0,101 

Arzén 0,29 0,29 

* rovnaké vstupné údaje pre korene a listy (nadzemné časti) 
 

SÚHRN DENNÝCH DÁVOK PRE VÝPOČET RIZIKA PRE EXPOZIČNÉ CESTY 

Denná dávka a riziko pre: Antimón 

Ingescia závlahovej vody Dospelý Dieťa 

CADD (mg/kd/d) 2,0E-04 3,5E-03 

LADD (mg/kd/d) 6,8E-05 3,0E-04 

Riziko rakoviny (-) ND ND 

Index nebezpečenstva (-) 5,0E-01 8,7E+00 

Dermálny kontakt s podzemnou vodou Dospelý Dieťa 

CADD (mg/kd/d) 1,3E-05 6,1E-04 

LADD (mg/kd/d) 4,4E-06 5,2E-05 

Riziko rakoviny (-) ND ND 

Index nebezpečenstva (-) 3,2E-02 1,5E+00 

Inhalácia rozprašovanej podzemnej vody Dospelý Dieťa 

CADD (mg/kd/d) 0,0E+00 0,0E+00 

LADD (mg/kd/d) 0,0E+00 0,0E+00 

Riziko rakoviny (-) ND ND 

Index nebezpečenstva (-) ND ND 

Ingescia zeleniny Dospelý Dieťa 

CADD (mg/kd/d) 7,4E-05 1,7E-04 

LADD (mg/kd/d) 2,5E-05 1,4E-05 

Riziko rakoviny (-) ND ND 

Index nebezpečenstva (-) 1,9E-01 4,2E-01 

 
Denná dávka a riziko pre: Arzén 

Ingescia závlahovej vody Dospelý Dieťa 

CADD (mg/kd/d) 2,5E-04 4,4E-03 

LADD (mg/kd/d) 8,7E-05 3,8E-04 

Riziko rakoviny (-) 1,3E-04 5,7E-04 

Index nebezpečenstva (-) 8,4E-01 1,5E+01 

Dermálny kontakt s podzemnou vodou Dospelý Dieťa 

CADD (mg/kd/d) 1,6E-05 7,8E-04 

LADD (mg/kd/d) 5,5E-06 6,6E-05 

Riziko rakoviny (-) 8,3E-06 1,0E-04 

Index nebezpečenstva (-) 5,4E-02 2,6E+00 

Inhalácia rozprašovanej podzemnej vody Dospelý Dieťa 

CADD (mg/kd/d) 0,0E+00 0,0E+00 

LADD (mg/kd/d) 0,0E+00 0,0E+00 

Riziko rakoviny (-) 0,0E+00 0,0E+00 

Index nebezpečenstva (-) 0,0E+00 0,0E+00 

Ingescia zeleniny Dospelý Dieťa 

CADD (mg/kd/d) 2,1E-04 4,8E-04 

LADD (mg/kd/d) 7,3E-05 4,1E-05 

Riziko rakoviny (-) 1,1E-04 6,2E-05 

Index nebezpečenstva (-) 7,1E-01 1,6E+00 
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ZHRNUTIE KARCINOGÉNNEHO RIZIKA pre podzemné vody (N2) 
(zhrnutie vypočítaných hodnôt – CVRK) 

Receptor 1: DOSPELÝ   

Znečisťujúca látka Ingescia závlahovej vody 
Dermálny kontakt s 
podzemnou vodou 

Inhalácia rozprašovanej 
podzemnej vody 

Ingescia 
zeleniny 

TOTAL 

Antimón ND ND ND ND ND 

Arzén                                      1,3E-04 8,3E-06 0,0E+00 1,1E-04 2,5E-04 

TOTAL                               1,3E-04 8,3E-06 0,0E+00 1,1E-04 2,5E-04 

Receptor 2: DIEŤA  

Znečisťujúca látka Ingescia závlahovej vody 
Dermálny kontakt s 
podzemnou vodou 

Inhalácia rozprašovanej 
podzemnej vody 

Ingescia 
zeleniny 

TOTAL 

Antimón                                     ND ND ND ND ND 

Arzén                                      5,7E-04 1,0E-04 0,0E+00 6,2E-05 7,3E-04 

TOTAL                               5,7E-04 1,0E-04 0,0E+00 6,2E-05 7,3E-04 

ZHRNUTIE NEKARCINOGÉNNEHO RIZIKA pre podzemné vody (N2) 
(zhrnutie kvocientov nebezpečenstva – HQ) 

Receptor 1: DOSPELÝ  

Znečisťujúca látka Ingescia závlahovej vody 
Dermálny kontakt s 
podzemnou vodou 

Inhalácia rozprašovanej 
podzemnej vody 

Ingescia 
zeleniny 

TOTAL 

Antimón                                   5,0E-01 3,2E-02 ND 1,9E-01 7,2E-01 

Arzén                                       8,4E-01 5,4E-02 0,0E+00 7,1E-01 1,6E+00 

TOTAL                               1,3E+00 8,6E-02 0,0E+00 8,9E-01 2,3E+00 

Receptor 2: DIEŤA  

Znečisťujúca látka Ingescia závlahovej vody 
Dermálny kontakt s 
podzemnou vodou 

Inhalácia rozprašovanej 
podzemnej vody 

Ingescia 
zeleniny 

TOTAL 

Antimón                                   8,7E+00 1,5E+00 ND 4,2E-01 1,1E+01 

Arzén                                       1,5E+01 2,6E+00 0,0E+00 1,6E+00 1,9E+01 

TOTAL                               2,4E+01 4,1E+00 0,0E+00 2,0E+00 3,0E+01 

 

Na základe identifikácie expozičných ciest a určenia nebezpečnosti sme hodnotili riziko znečisťujúcich látok v podzemnej vode. V prípade hodnotenia 

karcinogénneho rizika z podzemnej vody bola prekročená prijateľná celoživotná miera vzniku rakoviny pre jednotlivca (CVRK > 10-4) pre dospelého prijímateľa 

ako aj pre detí v prípade ingescie vody (závlahovej) zo studní a vrtov v oblasti plochy N2 predmetného územia (As). Celoživotné riziko pre populáciu 

(CVRK > 10-5) pre detského prijímateľa predstavuje dermálny kontakt s kontaminovanou vodou (As) a ingescia zeleniny polievanej kontaminovanou vodou. 

V prípade nekarcinogénnych rizík pre dospelého jedinca boli vypočítané hodnoty HQ pre Sb nižšie ako 1, a teda nepredpokladáme nekarcinogénne riziko 

z antimónu v podzemnej vode, vypočítaná hodnota HQAs = 1,6 (HQ > 1), môžeme predpokladať potenciálne nekarcinogénne riziko z prítomnosti arzénu 

v podzemnej vode studní a vrtov, ktoré sa môžu používať na závlahy a v prípade náhodnej ingescie. Pri výpočte tzv. Indexu nebezpečenstva (HI) existuje 

potenciálne riziko nekarcinogénneho toxického účinku z As a Sb v podzemnej vode. Pre receptor 2 – deti – existuje potenciálne riziko nekarcinogénneho 

toxického účinku z As a Sb v podzemnej vode pre všetky zvolené expozičné cesty okrem inhalácie rozprašovanej podzemnej vody pri polievaní a s výnimkou 

Sb pri ingescii zeleniny. Pri výpočte indexu nebezpečenstva (HI) dokonca existuje potenciálne riziko nekarcinogénneho toxického účinku z antimónu 

a arzénu v podzemných vodách, keďže HQ > 10. 

 

ZEMINY (pôda v pásme prevzdušnenia) 

Výpočet expozície a zdravotné riziká pre zeminy boli rozdelené na dve plochy, presne ako v prípade hodnotenia environmentálnych rizík. Pre plochu N1 boli 

zdravotné riziká vypočítané pre príjemcov rizík (Lesný pracovník a Rekreant) a zvolené expozičné cesty (Ingescia pôdy a Dermálny kontakt s pôdou). Pre plochu 

N2 boli zdravotné riziká vypočítané pre príjemcov rizík (Dospelý, Dieťa) a zvolené expozičné cesty (Ingescia pôdy, Dermálny kontakt s pôdou a Ingescia zeleniny). 

Vstupné údaje koncentrácie As a Sb v pôde/zeminách v kontaktnej zóne (pásmo prevzdušnenia) boli stanovené ako priemerná hodnota v zeminách pre plochu 

N1, resp. N2. Do výpočtu zdravotných rizík bola taktiež zahrnutá expozičná cesta - ingescia zeleniny, ktorá môže byť dopestovaná na kontaminovanej pôde 

v oblasti plochy N2 (záhrady v obytnej zóne). Vstupné koncentrácie boli použité pri výpočte expozičných dávok pre nekarcinogénne a karcinogénne riziko, ktoré 

sme vykonali pomocou programu RISC WorkBench 5.0. Prehľadná kvantifikácia rizika nekarcinogénnych a karcinogénnych rizík pre jednotlivé znečisťujúce látky 

je uvedená v nasledujúcich tabuľkách.  
 

ZEMINY (pôda v pásme prevzdušnenia) – plocha N1 

vstupné dáta pre výpočet rizika  

Receptory: REKREANT 

                    LESNÝ PRACOVNÍK 

Expozičné cesty: Ingescia pôdy 

                              Dermálny kontakt s pôdou 

Znečisťujúce látky: ANTIMÓN 

                                  ARZÉN 
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PARAMETRE EXPOZÍCIE 

 Jednotky Rekreant Lesný pracovník 

Priemerná telesná hmotnosť kg 70 70 

Doba priemerovania pre karcinogény r 70 70 

Doba trvania expozície r 7 25 

Ingescia pôdy  Rekreant Lesný pracovník 

Frekvencia expozície pre pôdu prípady . r-1 52 250 

Prijaté množstvo pôdy mg . d-1 20 100 

Dermálny kontakt s pôdou  Rekreant Lesný pracovník 

Frekvencia expozície pre pôdu prípady . r-1 52 250 

Plocha povrchu tela exponovaného pôde cm2 2,77E+03 2,77E+03 

Faktor adhézie zeminy k pokožke mg . cm-2 7,00E-02 7,00E-02 
 

Faktory smernice a referenčné dávky 

Znečisťujúce látky Jednotky Antimón Arzén 

Ingesčný faktor smernice 1/(mg . kg-1 . deň-1) ND 1,5 

Ingesčná referenčná dávka  (mg . kg-1 . deň-1) 4,00E-04 3,00E-04 

 
Expozičná koncentrácia* – použitá pre výpočet rizika a indexu nebezpečenstva 
* – Do výpočtu kalkulácie bola použitá priemerná koncentrácia As a Sb pre plochu N1 a nie maximálna bodová koncentrácia 
 

obsah v kontaktnej zóne (pásmo prevzdušnenia)  mg . kg-1  

Antimón                                    1,86E+03  

Arzén                                      379 

 

SÚHRN DENNÝCH DÁVOK (PRÍJEM) PRE VÝPOČET RIZIKA 

Denná dávka a riziko pre: Antimón 

Ingescia pôdy Rekreant Lesný pracovník 

CADD (mg/kd/d) 1,1E-05 2,7E-04 

LADD (mg/kd/d) 1,1E-06 9,7E-05 

Riziko rakoviny (-) ND ND 

Index nebezpečenstva (-) 2,8E-02 6,8E-01 

Dermálny kontakt s pôdou Rekreant Lesný pracovník 

CADD (mg/kd/d) 7,3E-04 3,5E-03 

LADD (mg/kd/d) 7,3E-05 1,3E-03 

Riziko rakoviny (-) ND ND 

Index nebezpečenstva (-) 1,8E+00 8,8E+00 
 

Denná dávka a riziko pre: Arzén 

Ingescia pôdy Rekreant Lesný pracovník 

CADD (mg/kd/d) 1,5E-05 3,7E-04 

LADD (mg/kd/d) 1,5E-06 1,3E-04 

Riziko rakoviny (-) 2,3E-06 2,0E-04 

Index nebezpečenstva (-) 5,1E-02 1,2E+00 

Dermálny kontakt s pôdou Rekreant Lesný pracovník 

CADD (mg/kd/d) 4,5E-06 2,2E-05 

LADD (mg/kd/d) 4,5E-07 7,7E-06 

Riziko rakoviny (-) 6,7E-07 1,2E-05 

Index nebezpečenstva (-) 1,5E-02 7,2E-02 

 

ZHRNUTIE KARCINOGÉNNEHO RIZIKA pre zeminy (N1) 
(zhrnutie vypočítaných hodnôt – CVRK) 

Receptor 1: REKREANT 

Znečisťujúce látky Ingescia pôdy Dermálny kontakt s pôdou TOTAL 

Antimón                                  ND ND ND 

Arzén                                      2,3E-06 6,7E-07 3,0E-06 

TOTAL                               2,3E-06 6,7E-07 3,0E-06 

Receptor 2: LESNÝ PRACOVNÍK 

Znečisťujúce látky Ingescia pôdy Dermálny kontakt s pôdou TOTAL 

Antimón                                  ND ND ND 

Arzén                                      2,0E-04 1,2E-05 2,1E-04 

TOTAL                               2,0E-04 1,2E-05 2,1E-04 

ZHRNUTIE NEKARCINOGÉNNEHO RIZIKA pre zeminy (N1) 
(zhrnutie kvocientov nebezpečenstva – HQ) 

Receptor 1: REKREANT 

Znečisťujúca látka Ingescia pôdy Dermálny kontakt s pôdou TOTAL 

Antimón                                    2,8E-02 1,8E+00 1,9E+00 

Arzén                                      5,1E-02 1,5E-02 6,6E-02 

TOTAL                               8,0E-02 1,9E+00 1,9E+00 

Receptor 2: LESNÝ PRACOVNÍK  

Znečisťujúca látka Ingescia pôdy Dermálny kontakt s pôdou TOTAL 

Antimón                                    6,8E-01 8,8E+00 9,5E+00 

Arzén                                      1,2E+00 7,2E-02 1,3E+00 

TOTAL                               1,9E+00 8,9E+00 1,1E+01 
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V prípade hodnotenia karcinogénneho rizika zo zemín na ploche N1 (v severnej časti predmetného územia) pre karcinogénny kontaminant As nebola prekročená 

prijateľná celoživotná miera vzniku rakoviny pre jednotlivca (CVRK > 10-4) ani celoživotné riziko pre populáciu (CVRK > 10-5) pre receptor 1, ktorý predstavujú 

rekreanti a náhodní návštevníci predmetnej oblasti. V prípade lesných pracovníkov vypočítané hodnoty CVRK pre zvolené expozičné cesty prekračujú 

prijateľnú celoživotnú mieru vzniku rakoviny pre jednotlivca (CVRK > 10-4) v prípade ingescie pôdy a celoživotné riziko pre populáciu (CVRK > 10-5) 

v prípade dermálneho kontaktu s pôdou. 

Nekarcinogénne riziká pre rekreantov môžeme predpokladať len v prípade dermálneho kontaktu s kontaminovanými pôdami s extrémnym obsahom Sb 

(vypočítaná hodnoty HQSb = 1,8). V prípade receptoru 2 – lesní pracovníci je situácia komplikovanejšia, lebo vypočítané hodnoty HQ pre As aj Sb pre obidve 

expozičné cesty sú vyššie ako 1, dokonca pri výpočte indexu nebezpečenstva (HI) existuje potenciálne riziko nekarcinogénneho toxického účinku 

z antimónu a arzénu v zeminách v kontaktnej zóne, keďže HQ > 10. 
 

ZEMINY (pôda v pásme prevzdušnenia) – plocha N2 

vstupné dáta pre výpočet rizika  

Receptory: DOSPELÝ 

                    DIEŤA 

Expozičné cesty: 

Ingescia pôdy 

Dermálny kontakt s pôdou 

Ingescia zeleniny 

Znečisťujúce látky: ANTIMÓN 

                                  ARZÉN 

 
PARAMETRE EXPOZÍCIE 

Expozičná cesta Jednotky Dospelý Dieťa 

Priemerná telesná hmotnosť kg 70 15 

Doba priemerovania pre karcinogény r 70 70 

Doba trvania expozície r 24 6 

Ingescia pôdy    

Frekvencia expozície pre pôdu prípady . r-1 350 350 

Prijaté množstvo pôdy mg . d-1 100 200 

Dermálny kontakt s pôdou    

Frekvencia expozície pre pôdu prípady . r-1 350 350 

Plocha povrchu tela exponovaného pôde cm2 5,30E+03 2,19E+03 

Faktor adhézie zeminy k pokožke mg . cm-2 7,00E-02 0,2 

Ingescia zeleniny Jednotky Dospelý Dieťa 

Frekvencia expozície pre príjem zeleninou prípady . r-1 350 350 

Prijaté množstvo koreňovej zeleniny g . d-1 87,5 48,5 

Prijaté množstvo nadzemnej zeleniny g . d-1 127 55,8 

Podiel zeleniny pestovanej na kontamin. pôde – 0,25 0,25 
 

Faktory smernice a referenčné dávky 

Znečisťujúce látky Jednotky Antimón Arzén 

Ingesčný faktor smernice 1/(mg . kg-1 . deň-1) ND 1,5 

Ingesčná referenčná dávka  mg . kg-1 . deň-1 4,00E-04 3,00E-04 

 
Expozičná koncentrácia* – použitá pre výpočet rizika a indexu nebezpečenstva 
* – do výpočtu kalkulácie bola použitá priemerná koncentrácia As a Sb pre plochu N2 a nie maximálna bodová koncentrácia 
 

Obsah v kontaktnej zóne (pásmo prevzdušnenia) mg . kg-1 

Antimón                                      2,29E+03 

Arzén                                      864 
 

Koncentrácie v rastlinách použité vo výpočte rizika pre Sb Jednotky Hodnota 

Koncentrácia v koreni rastliny mg . kg-1 5,210 233 

Koncentrácia v nadzemných častiach rastliny mg . kg-1 5,210 233 
 

Koncentrácie v rastlinách použité vo výpočte rizika pre As Jednotky Hodnota 

Koncentrácia v koreni rastliny mg . kg-1 6,909 839 

Koncentrácia v nadzemných častiach rastliny mg . kg-1 6,909 839 
 

Koncentrácia v rastlinných koreňoch a listoch* (prepočet na hmotnosť 
čerstvej vzorky) 

Dospelý Dieťa 

– Pre karcinogénne riziko: mg . kg-1 mg . kg-1 

Antimón                                    5,21 5,21 

Arzén                                        6,91 6,91 

– Pre index nebezpečenstva: mg . kg-1 mg . kg-1 

Antimón                                      5,21 5,21 

Arzén                                         6,91 6,91 

* rovnaké vstupné údaje pre korene a listy (nadzemné časti) 
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SÚHRN DENNÝCH DÁVOK (PRÍJEM) PRE VÝPOČET RIZIKA 
Denná dávka a riziko pre: Antimón 

Ingescia pôdy Dospelý Dieťa 

CADD (mg/kd/d) 4,7E-04 4,4E-03 

LADD (mg/kd/d) 1,6E-04 3,8E-04 

Riziko rakoviny (-) ND ND 

Index nebezpečenstva (-) 1,2E+00 1,1E+01 

Dermálny kontakt s pôdou Dospelý Dieťa 

CADD (mg/kd/d) 1,2E-02 6,4E-02 

LADD (mg/kd/d) 4,0E-03 5,5E-03 

Riziko rakoviny (-) ND ND 

Index nebezpečenstva (-) 2,9E+01 1,6E+02 

Ingescia zeleniny Dospelý Dieťa 

CADD (mg/kd/d) 3,8E-03 8,7E-03 

LADD (mg/kd/d) 1,3E-03 7,4E-04 

Riziko rakoviny (-) ND ND 

Index nebezpečenstva (-) 9,6E+00 2,2E+01 
 

Denná dávka a riziko pre: Arzén 

Ingescia pôdy Dospelý Dieťa 

CADD (mg/kd/d) 1,2E-03 1,1E-02 

LADD (mg/kd/d) 4,1E-04 9,5E-04 

Riziko rakoviny (-) 6,1E-04 1,4E-03 

Index nebezpečenstva (-) 3,9E+00 3,7E+01 

Dermálny kontakt s pôdou Dospelý Dieťa 

CADD (mg/kd/d) 1,3E-04 7,3E-04 

LADD (mg/kd/d) 4,5E-05 6,2E-05 

Riziko rakoviny (-) 6,8E-05 9,3E-05 

Index nebezpečenstva (-) 4,4E-01 2,4E+00 

Ingescia zeleniny Dospelý Dieťa 

CADD (mg/kd/d) 5,1E-03 1,2E-02 

LADD (mg/kd/d) 1,7E-03 9,9E-04 

Riziko rakoviny (-) 2,6E-03 1,5E-03 

Index nebezpečenstva (-) 1,7E+01 3,8E+01 

 
ZHRNUTIE KARCINOGÉNNEHO RIZIKA pre zeminy (N2) 
(zhrnutie vypočítaných hodnôt – CVRK) 

Receptor 1: DOSPELÝ 

Znečisťujúce látky Ingescia pôdy Dermálny kontakt s pôdou Ingescia zeleniny TOTAL 

Antimón                                  ND ND ND ND 

Arzén                                      6,1E-04 6,8E-05 2,6E-03 3,3E-03 

TOTAL                               6,1E-04 6,8E-05 2,6E-03 3,3E-03 

Receptor 2: DIEŤA 

Znečisťujúce látky Ingescia pôdy Dermálny kontakt s pôdou Ingescia zeleniny TOTAL 

Antimón                                  ND ND ND ND 

Arzén                                      1,4E-03 9,3E-05 1,5E-03 3,0E-03 

TOTAL                               1,4E-03 9,3E-05 1,5E-03 3,0E-03 

 

ZHRNUTIE NEKARCINOGÉNNEHO RIZIKA pre zeminy (N2) 
(zhrnutie kvocientov nebezpečenstva – HQ) 

Receptor 1: DOSPELÝ 

Znečisťujúce látky Ingescia pôdy Dermálny kontakt s pôdou Ingescia zeleniny TOTAL 

Antimón                                   1,2E+00 2,9E+01 9,6E+00 4,0E+01 

Arzén                                       3,9E+00 4,4E-01 1,7E+01 2,1E+01 

TOTAL                               5,1E+00 3,0E+01 2,7E+01 6,1E+01 

Receptor 2: DIEŤA 

Znečisťujúce látky Ingescia pôdy Dermálny kontakt s pôdou Ingescia zeleniny TOTAL 

Antimón                                   1,1E+01 1,6E+02 2,2E+01 1,9E+02 

Arzén                                       3,7E+01 2,4E+00 3,8E+01 7,8E+01 

TOTAL                               4,8E+01 1,6E+02 6,0E+01 2,7E+02 

 

V prípade hodnotenia zdravotných rizík zo zemín/pôdy na ploche N2 (južná časť predmetného územia) je situácia najhoršia z dôvodu prítomnosti permanentne 

žijúceho obyvateľstva v obytnej zóne obce Poproč. Pre karcinogénny kontaminant As bola prekročená prijateľná celoživotná miera vzniku rakoviny pre 

jednotlivca (CVRK > 10-4) aj celoživotné riziko pre populáciu (CVRK > 10-5) pre obidva receptory (Dospelý a Dieťa) pre expozičné cesty – ingescia pôdy 

a ingescia zeleniny, v prípade detí bola vypočítaná vysoká hodnota CVRK > 10-3. Vypočítané hodnoty CVRK pre expozičnú cestu dermálny kontakt s pôdou 

prekračujú celoživotné riziko pre populáciu (CVRK > 10-5) pre oba receptory (Dospelý a Dieťa). 

Na základe vypočítaných hodnôt HQ môžeme predpokladať nekarcinogénne riziká pre obyvateľov (Dospelý, Dieťa) v prípade všetkých zvolených expozičných 

ciest. Pri výpočte indexu nebezpečenstva (HI) boli vypočítané vysoké hodnoty HQ > 10, a teda existuje potenciálne riziko nekarcinogénneho toxického 

účinku z antimónu a arzénu v zeminách v kontaktnej zóne. Vypočítané hodnoty HQ pre As a Sb pre zeminy/pôdu plochy N2 vykazujú charakter havarijnej 
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situácie, keďže v prípade citlivejšej detskej populácie boli hodnoty HQSb > 190, a v prípade HQSb+As > 270! Uvedená skutočnosť predpokladá, že by mali byť 

uskutočnené vhodné sanačné alebo opravné opatrenia v tejto časti EZ.  

 

ZHRNUTIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK 

Predmetná environmentálna záťaž je typická prítomnosťou veľkého množstva ťažobných odpadov rôzneho charakteru (banské haldy, odkalisko a haldy flotačných 

kalov) a jednotlivé zložky životného prostredia sú kontaminované v dôsledku dlhoročnej banskej a úpravárenskej činnosti a ako dôsledok prirodzených procesov 

uvoľňovania kontaminantov do prostredia z materských hornín. Prejavy kontaminácie sú zreteľné aj na povrchovom recipiente – potoku Olšava, ktorý vizuálne 

vykazuje známky znečistenia (sfarbenie od Fe-precipitátov). Väčšina banských háld je situovaná v severnej časti EZ mimo zastavaného územia obce Poproč a z 

pohľadu hodnotených expozičných ciest haldy nepredstavujú zdravotné riziká pre zdravotný stav obyvateľov obce, s výnimkou lesných pracovníkov a 

návštevníkov lesa (rekreantov). Napriek tomu, banské haldy a výtoky štôlní reprezentujú zdroj kontaminácie pre povrchovú vodu, ktorá je transportovaná v smere 

toku Olšava do obytnej zóny obce Poproč. Najdôležitejším zdrojom kontaminantov vo vzťahu ku zdravotným rizikám na predmetnej lokalite EZ sú flotačné kaly 

v južnej časti územia (zahrňuje opustený areál Rudné bane, š. p. Banská Bystrica a časť obytnej zóny obce Poproč – cca 15 rodinných domov + zariadenie pre 

seniorov). Tieto kaly sú zdrojom vysokého obsahu As a Sb ako rizikových kontaminantov v podzemnej a povrchovej vode ako aj v pôde a zeminách.  

Do výpočtov zdravotných rizík, vyplývajúcich z dermálneho a ingesčného ( inhalačného) kontaktu boli použité priemerné namerané koncentrácie 

znečisťujúcich látok (As a Sb) nezohľadňujúc najnepriaznivejší scenár. Najvyššie riziko ohrozenia zdravia cieľovej skupiny populácie (Dospelý, Dieťa) 

predstavuje vysoký obsah As (klasifikovaný ako karcinogén) a Sb. Vysokému riziku ohrozenia zdravia sú vystavení obyvatelia obytných domov v južnej časti EZ, 

ktorí prichádzajú do styku s kontaminovanou zeminou/pôdou vo forme dermálneho kontaktu alebo ingescie pôdnych častíc a kontaminovanou podzemnou vodou 

vo forme náhodnej ingescie vody a dermálneho kontaktu a ingescie pri používaní vody na závlahy.  

Špecifickým problémom je vysoké zdravotné riziko pri ingescii zeleniny pestovanej na kontaminovanej pôde a polievaných kontaminovanou vodou zo studní 

a vrtov. Napriek absencii chemických analýz pestovanej zeleniny v záhradách obytných domov považujeme túto expozičnú cestu za významnú (preto bola 

zahrnutá do výpočtov zdravotných rizík).  

Ďalšou expozičnou cestou, ktorá môže predstavovať ohrozenie populácie je konzumácia lesných plodov a liečivých rastlín, pretože údolie Petrovej doliny (najmä 

plocha N1) je často využívané na zber týchto plodín. Vzhľadom na nedostatok informácií sme túto expozičnú cestu nezaradili do AR. V minulosti sa v predmetnej 

oblasti realizoval výskum zameraný na prestup kontaminantov (As, Sb, Zn, Pb) do rastlín zameraný na liečivé rastliny (Vaculík et al., 2013), pre predmetnú AR 

však majú výsledky týchto štúdií len orientačný charakter. 

Modelové výpočty (RISC WorkBench 5.0) a ich následné interpretácie prinášajú nasledujúce závery  kvantifikáciou rizika nekarcinogénnych a karcinogénnych 

účinkov hodnotených znečisťujúcich látok (As a Sb) sme pri expozícii rôznymi expozičnými cestami výpočtom preukázali vysoké nekarcinogénne riziko (pre 

arzén a antimón). Taktiež bola prekročená spoločensky prijateľná celoživotná miera vzniku rakoviny pre jednotlivca a bolo prekročené celoživotné riziko 

vzniku karcinogénnych ochorení pre populáciu. 
 
Karcinogénne riziká: 

 V prípade hodnotenia karcinogénneho rizika z podzemnej vode bola prekročená prijateľná celoživotná miera vzniku rakoviny pre jednotlivca (CVRK > 10-4) 

pre dospelého prijímateľa, ako aj pre deti v prípade ingescie vody (závlahovej) zo studní a vrtov v oblasti plochy N2 predmetného územia (As). 

Celoživotné riziko pre populáciu (CVRK > 10-5) pre detského prijímateľa predstavuje dermálny kontakt s kontaminovanou vodou (As) a ingescia zeleniny 

polievanej kontaminovanou vodou. V prípade hodnotenia zdravotných rizík zo zemín/pôdy v južnej časti predmetného územia bola prekročená prijateľná 

celoživotná miera vzniku rakoviny pre jednotlivca aj celoživotné riziko pre populáciu pre obidva receptory (Dospelý a Dieťa) pre expozičné cesty – 

ingescia pôdy a ingescia zeleniny pre karcinogénny kontaminant As, v prípade detí bola vypočítaná vysoká hodnota CVRK > 10-3. Vypočítané hodnoty 

CVRK pre expozičnú cestu dermálny kontakt s pôdou prekračujú celoživotné riziko pre populáciu pre oba receptory (Dospelý a Dieťa). 

 V prípade lesných pracovníkov bola prekročená prijateľná celoživotná miera vzniku rakoviny pre jednotlivca v prípade ingescie pôdy a celoživotné 

riziko pre populáciu v prípade dermálneho kontaktu s pôdou. Pre uvedenú skupinu však môžeme uvedené zistenia interpretovať ako hypotetické, ako 

výsledok modelu zaťaženého viacerými neistotami (vysoká koncentrácia As a Sb v zeminách ako priemer z plochy alúvia potoka Olšava – nie z priestoru, 

kde sa realizuje lesné hospodárstvo). 

Nekarcinogénne riziká: 

 Pre dospelého jedinca a dieťa predpokladáme potenciálne riziko nekarcinogénneho toxického účinku z As a Sb v podzemnej vode studní a vrtov, 

ktoré sa môžu používať na závlahy a v prípade ich náhodnej ingescie a zo zemín v kontaktnej zóne v prípade zvolených expozičných ciest (platí aj pre 

rekreantov a lesných pracovníkov). 

 Vypočítané hodnoty HQ pre As a Sb pre zeminy/pôdu plochy N2 vykazujú charakter havarijnej situácie, v prípade senzitívnej detskej populácie boli hodnoty 

HQSb > 190 a v prípade HQSb+As > 270. 

 

Neistoty pri hodnotení zdravotných rizík: 

Sumarizácia výpočtov zdravotných rizík v prostredí RISC WorkBench 5.0 a interpretácia výsledkov vyžaduje popísať mieru neistôt, ktoré prináša tento spôsob 

modelových výpočtov. Neistoty môžu súvisieť s nasledovnými skutočnosťami: 

a) vo výpočtoch zdravotných rizík boli použité priemerné koncentrácie kontaminantov v podzemnej vode a zeminách, ktoré prekročili IT hodnoty (nebol uplatnený 

princíp opatrnosti) – potenciálne podhodnotenie zdravotných rizík, 

b) použité priemerné koncentrácie kontaminantov v podzemnej vode a zeminách (As, Sb) sú zaťažené neistotou viazanou na geologické práce (nadhodnotené 

hodnoty), 

c) nerealizovali sa výpočty hodnôt HQ a CVRK pre kontaminanty, pre ktoré sa nerealizovalo hodnotenie environmentálnych rizík, napriek tomu, že ojedinele 

prekračovali IT hodnoty (Pb, Cd, Zn), ale nepredstavovali environmentálne riziko, čo by napr. v prípade olova a kadmia v zeminách a podzemných vodách 

plochy N2 potenciálne mohlo zvýšiť zdravotné riziká pre jednotlivca aj populáciu, 
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d) do výpočtov zdravotných a environmentálnych rizík nevstupujú niektoré znečisťujúce látky a parametre, ktoré v banských lokalitách môžu mať kauzálny vzťah 

ku zvýšenej incidencii na určité typy ochorení a predstavujú tak potenciálne zdravotné riziká (napr. vysoký obsah Fe, SO4
2-),  

e) absencia kompletných informácií pre najdôležitejšiu rizikovú látku predmetnej EZ – antimón, vrátane posúdenia karcinogenity, dlhoročná absencia 

legislatívnych limitov pre Sb v pôde Slovenskej republiky (zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy). 

 

ZÁVERY ANALÝZY RIZIKA 

Na základe analýzy rizika vypracovanej v zmysle Smernice MŽP SR č. 1/2015-7 pre lokalitu EZ Poproč – Petrova dolina môžeme preukázať nasledovné závery 

a odporúčania: 

 pre hodnotené územie EZ bolo stanovené ohrozenie zdravia ľudí (obyvateľstva, lesných pracovníkov, rekreantov) – na lokalite je prítomné zdravotné riziko 

identifikované vo viacerých expozičných scenároch (ingescia vôd zo studní, ingescia pôdy, dlhodobý dermálny kontakt s vodami a zeminami, ingescia zeleniny 

v prípade používania podzemných vôd na závlahy) a to riziko karcinogénnych aj nekarcinogénnych účinkov pre jednotlivca aj populáciu. 

 

Na elimináciu prítomných environmentálnych a zdravotných rizík odporúčame realizovať sanáciu environmentálnej záťaže. Zdôvodnenie potreby sanácie územia 

EZ a realizácie potrebných opatrení na zamedzenie vplyvu EZ na obyvateľstvo a zhoršovanie kvality životného prostredia sú nasledovné: 

 v skúmanom území je potrebné odstrániť, alebo eliminovať existujúce zdroje znečistenia, najmä viazané na voľne deponované flotačné kaly v alúviu potoka 

Olšava ako aj na najväčšie banské haldy, 

 potrebná eliminácia (sanácia) šírenia kontaminantov banskými a povrchovými vodami (výtoky zo štôlní, lúhovanie polutantov z odkaliska),  

 sanácia (rekultivácia) priestoru odkaliska, ktorý predstavuje dominantný zdroj kontaminácie pre jednotlivé receptory životného prostredia, 

 vzhľadom na nemožnosť úplného odstránenia kontaminantov z pôdy a zo zemín v pásme prevzdušnenia v priestore Petrovej doliny, ktoré permanentne 

znečisťuje povrchová a podzemná voda, je potrebné zabezpečiť obyvateľstvu obce Poproč pitnú vodu formou dobudovania vodovodu pre obec Poproč,  

 realizácia informačnej kampane pre obyvateľstvo ohľadom nevyužívania pôdy v záhradách dotknutej oblasti na pestovanie zeleniny a používania podzemnej 

vody na závlahy + BOZP pre lesných pracovníkov, 

 zamedzenie odvozu „odkaliskových pieskov“ a ich použitie na stavebné účely, 

 realizácia opatrení na ochranu zdravia RÚVZ – vydanie usmernenia pre používanie povrchovej vody a podzemnej vody (vody zo studní). 
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8. BIOPRÍSTUPNPOSŤ A BIOAKUMULÁCIA POTENCIÁLNE TOXICKÝCH PRVKOV 

Schopnosť potenciálne toxických prvkov prestupovať do živých organizmov a ich interakcia s metabolickým aparátom organizmu významne podmieňujú mieru 

negatívneho vplyvu daných prvkov na ľudský organizmus. V skutočnosti len časť z celkového obsahu prvkov v pôde, sedimentoch, vode, resp. ovzduší môže pri 

kontakte s organizmom doňho vstupovať, a to najmä v závislosti od fyzikálnych, chemických a biologických faktorov a procesov (forma výskytu, mobilita, transport, 

bioakumulácia a pod.). 

Miera do akej sa prvky adsorbujú na alebo sorbujú cez biologické membrány organizmu, vyjadrená ako podiel z celkového obsahu prvku, ktorému je organizmus 

za určitých podmienok vystavený, sa nazýva bioprístupnosť (McGeer et al., 2004). Bioprístupnosť potenciálne toxických prvkov je závislá najmä od formy výskytu 

a veľkosť častíc, receptora a jeho patofyziologických vlastností a expozičných podmienok (cesta vstupu, trvanie a frekvencia expozície). Závisí nielen od fyzikálnej 

a chemickej formy výskytu daného prvku ale aj od špecifických charakteristík prostredia, z ktorého prestupujú do organizmu, medzi ktoré patria najmä pH, Eh, 

teplota, prítomnosť organických zlúčenín, chelatujúcich látok a mnohé iné (Khun et al., 2008).  

Proces, počas ktorého sú chemické látky akumulované organizmami priamo z okolitého média, alebo prostredníctvom potravy kontaminovanej týmito zlúčeninami 

je definovaný ako bioakumulácia (Metodický pokyn MŽP SR, č. 623/98-2). Vzhľadom na skutočnosť, že negatívne účinky potenciálne toxický prvkov je možné 

hodnotiť až po ich vstupe do organizmu, tieto musia byť najskôr akumulované nad úrovne, ktoré sú pre organizmus „normálne“. Odpoveď organizmu teda nezávisí 

priamo od obsahu prvkov v životnom prostredí (vody, pôdy, sedimenty) ale od ich obsahu v organizme.   

Vzťah medzi prvkami a organizmami teda v zásade charakterizuje bioprístupnosť a pre jeho pochopenie je veľmi dôležité poznať mieru bioakumulácie a toxicity 

daného prvku. Miera absorbcie prvkov je podmienená najmä fyzikálno-chemickými faktormi, ktoré ovplyvňujú transport cez membrány. Veľmi dôležitým faktorom 

je rozpustnosť. Chemické prvky/látky prítomné v rozpustenej forme vo vodnom roztoku sú ľahšie absorbované ako tie, ktoré sú prítomné v pevnej fáze alebo vo 

forme suspenzie. Medzi ďalšie faktory, ktoré majú vplyv na mieru absorbcie je koncentrácia prvkov a veľkosť plochy, ktorá je vystavená pôsobeniu chemickej 

látky. 

Po absorbcii prvkov do organizmu sa tieto dostávajú do krvného obehu a sú distribuované do tkanív a buniek, ktoré budujú orgány a systémy ľudského organizmu, 

v ktorých podliehajú metabolizmu, resp. akumulácii. Potenciálne toxické prvky sa môžu viazať na biomolekuly, ktoré sú esenciálne pre funkciu buniek (napr. 

enzýmy, proteíny), môžu meniť ich funkciu a pôsobiť toxicky. Na druhej strane veľmi dôležitým detoxifikačným procesom je biotransformácia prvkov zväčša na 

menej toxické formy a ich eliminácia z organizmu. 

Hodnotenie bioprístupnosti je teda vo všeobecnosti založené na charakterizácii štyroch hlavných, kľúčových faktorov/procesov (McGeer et al., 2004): 

 špeciácia (chemické formy-špécie), 

 veľkosť častíc, 

 transport prvkov do organizmu, 

 prechod prvkov cez fyziologické membrány. 

Pod termínom špeciácia sa vo všeobecnosti rozumie chemická forma alebo špécia, resp. zlúčenina prvku so špecifickými fyzikálno-chemickými vlastnosťami, 

ktoré podmieňujú interakciu s jeho biologickým alebo chemickým prostredím, a teda jeho bioprístupnosť. Rozlišované chemické formy prvku môžu byť napr. ióny 

v rôznych oxidačných stupňoch, komplexy, organoprvkové a organokovové zlúčeniny atď. Niekedy sa formy odlišujú a definujú na základe ich fyzikálno-

chemických vlastností akými sú rozpustnosť a extrahovateľnosť rôznymi rozpúšťadlami alebo rôzna reaktivita týchto foriem so selektívnymi činidlami. Rozpustnosť 

je významne ovplyvňovaná aj veľkosťou častíc špécii z pohľadu mobility iónov kovov. Čím je veľkosť častíc danej špécie menšia, tým sa zvyšuje rozpustnosť 

a tým aj bioprístupnosť prvku, ktorý je jej súčasťou.  

Pre stanovenie špeciácie sa používajú rôzne analytické metódy v závislosti od analyzovanej zložky (vody, pôdy, sedimenty), ktoré rozlišujú nielen chemické formy 

výskytu či veľkosť častíc ale dávajú napr. aj kvantitatívnu informáciu o množstve prítomného kovu. Medzi takéto analytické metódy patria techniky atómovej 

absorpčnej spektroskopie (AAS), röntgenabsorpčná spektroskopia (XAS), röntgenová difrakcia (XRD), elektrónová mikroanalýza-skenovací elektrónový 

mikroskop (EPMA-SEM), sekvenčná extrakcia a i. V prípade analýzy špeciácie prvkov vo vodách sa využívajú najčastejšie rôzne techniky AAS a ICP napr. 

v kombinácii s extrakčnými alebo sorpčnými metódami, plynová a kvapalinová chromatografia (KOPLÍK et al., 1997). Na analýzu špeciácie potenciálne toxických 

prvkov v pôde a sedimentoch sa využívajú hlavne extrakčné metódy. Extrakcia pôdy alebo sedimentov rôznymi činidlami a následné stanovenie príslušných 

prvkov v pripravených extraktoch vhodnými analytickými metódami (AAS, ICP-AES, ICP-MS a pod.) umožňuje odhadnúť rozpustný podiel a podiely viazané na 

rôzne zložky pôdy alebo sedimentu (Koplík et al., 1997). Ako extrakčné činidlá sú používané roztoky neutrálnych solí (CaCl2, MgCl2), acetátové alebo oxalátové 

roztoky, roztoky chelatačných činidiel (EDTA), redukčných činidiel (NH2OH . HCl), silné kyseliny a oxidačné činidlá (HCl, HNO3, HClO4, HF, H2O2) alebo roztoky 

alkálií (NaOH, Na2CO3). 

Na rozlíšenie foriem vystupovania stopových prvkov v pôde, sedimentoch a kaloch bolo vyvinuté množstvo selektívnych extrakčných postupov, ktoré spočívajú 

v postupnom lúhovaní podielov prvkov viazaných na základe komponenty tuhej fázy (Tessier et al., 1979, Salomons & Fôrstner, 1980, Hudson-Edwards et al., 

2004). Reakčné činidlá sa vyberajú na základe selektivity k príslušným fyzikálno-chemickým formám. Variabilita sily činidla, jeho objemu a čas extrakcie sú rôzne 

pre jednotlivé schémy extrakcie. 

Najčastejšie používaný postup sekvenčnej extrakcie pôdy a sedimentov podľa Tessiera et al. (1979) je založený na analýze 5. frakcií: ionovymeniteľného podielu, 

podielu viazaného na uhličitany, podielu viazaného na oxidy Mn a Fe, podielu viazaného na organické látky a sulfidy a zvyškového podielu, viazaného v silikátovej 

matrici. Metódy sekvenčnej extrakcie môžu byť rôzne modifikované. Na Slovensku bola vyvinutá upravená analytická metodika pre stanovenie jednotlivých foriem 

výskytu prvkov v pôde a riečnych sedimentoch, zjednotením viacerých extrakčných postupov používaných v Európe. Ide o metódu 5-krokovovej sekvenčnej 

extrakcie, prostredníctvom ktorej sa stanovujú extrahovateľné podiely prvkov v nasledovných 5. frakciách (Mackových et al., 2003a, b): 

1. vodorozpustná frakcia – podiel prvkov rozpustných vo vodnej fáze vo forme prevažne anorganických solí, 

2. ionovymeniteľná a karbonátová frakcia – podiel prvkov absorbovaných na anorganických soliach a viazaného v karbonátoch, ktoré sa uvoľňujú do vodného 

prostredia pri zmene neutrálnych podmienok do mierne kyslých, 

3. redukovateľná frakcia – podiel prvkov viazaných na oxidy Fe a Mn, ktoré sú termodynamicky nestabilné a uvoľňujú stopové prvky do vodného prostredia pri 

zmene jeho redox potenciálu, 

4. organicko-sulfidická frakcia – podiel prvkov viazaných v organickej hmote a sulfidoch. Tieto prvky sa uvoľňujú do vodného prostredia v dôsledku oxidácie 

a následnej degradácie organických látok a rozkladu sulfidov zmenou fyzikálno-chemických podmienok, 

5. zvyšková frakcia – podiel prvkov viazaných na primárne a sekundárne minerály, prevažne silikáty, ktoré sa za podmienok bežne sa vyskytujúcich v prírode 

neuvoľňujú do vodného prostredia. 
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Z týchto 5. frakcií môžeme prvé dve považovať za bioprístupné, tretiu a štvrtú frakciu za potenciálne bioprístupnú (stávajú sa bioprístupnými najmä po zmene 

oxidačno-redukčných podmienok) a piatu frakciu považujeme za nebioprístupnú. Z celkového obsahu potenciálne toxických prvkov, hlavne kovov, prvá a druhá 

frakcia väčšinou máva najnižšie zastúpenie – prevažne do 5 – 7 %. Podiely tretej a štvrtej frakcie bývajú väčšinou na úrovni 10 – 40 % a zvyšková frakcia tvorí 

viac ako 50 % z celkových obsahov (Rapant et al., 2009). 

Využívanie jednokrokovej, resp. viackrokovej extrakcie je bežné v rôznych laboratóriách v rôznych krajinách. Viackroková extrakcia je relevantne výhodnejšia, 

lebo poskytuje viac informácií o možných chemických formách prvkov viazaných v pôde a sedimente (Tessier et al., 1979). Hlavný problém využívania rôznych 

schém extrakcie spočíva v tom, že analytické výsledky produkované rôznymi laboratóriami sú nejednotné. Z dôvodu zjednotenia metodiky sekvenčnej extrakcie 

v roku 1987 (Community Bureau of Reference – BCR) bol spustený program, ktorý mal za úlohu harmonizáciu jednoduchých a sekvenčných schém extrakcie pre 

stanovenie extrahovateľných kovov v pôde a sedimentoch. Navrhnutá schéma extrakcie (tab. 8.1) bola testovaná formou medzinárodného testu (URE et al., 1995 

in MACKOVÝCH et al., 2003a). Modifikované trojkrokové sekvenčné extrakčné postupy navrhnuté BCR sa využívajú napríklad na predpovedanie mobility 

stopových prvkov v pôdach postihnutých nepravidelným uvoľnením arzenopyritu a ťažkých kovov obohatených o znečisťujúce čiastočky a kyslé odpadové vody 

(Pueyo et al., 2003). 
 

Tab. 8.1 
Sekvenčná extrakcia podľa BCR (Rauret et al., 1999). 

Frakcia Špeciácia stopových prvkov Reakčné činidlá, podmienky 

1 
adsorbované a ionovymeniteľné 

0,11M kyselina octová, 16 h 
viazané na karbonáty 

2 viazané na oxidy Fe a Mn 0,1M hydroxilamín hydro-chlorid a 25 % kyselina octová, pH = 2, EXTR. 16 h 

3 viazané na organickú hmotu a sulfidy 30 % peroxid vodíka, 85 ºC, 3h, 1M octan amónny, 16 h 

 

Jednokroková extrakcia s HCl sa všeobecne využíva na odhad dostupnosti alebo nestálosti koncentrácií kovov v sedimentoch a pôde, zatiaľ čo viackrokové 

sekvenčné extrakčné postupy sú viazané pre štúdium rozdelenia kovov do zriedenej kyslej extrahovateľnej, redukovateľnej, oxidovateľnej a zvyškovej frakcie 

(Rauret et al., 1999, Larner et al., 2008). 

Distribúcia kovov v pôde/sedimentoch je dôležitá z pohľadu nutričných vlastností ako ak z pohľadu toxicity kovov na organizmy, resp. kontaminácie prírodnej 

vody. V prípade sedimentov a pôdy je situácia komplikovaná prítomnosťou humínových a fulvokyselín, čo špeciačnú analýzu veľmi obmedzuje až úplne 

znemožňuje. Prax ukázala, že frakcionačný prístup z hľadiska hodnotenia mobility a mobilizovateľnosti prvkových foriem v pôde/sedimentoch najinformatívnejší. 

Frakcionácia môže byť založená na rozdielnych vlastnostiach ako je veľkosť sedimentovaných častíc, rozpustnosť, afinita, resp. náboj. Frakcionácia, hoci je 

časovo náročná metóda, poskytuje detailné informácie o pôvode, biologickej a fyzikálno-chemickej dostupnosti a mobile stopových prvkov (Mackových et al., 

2003a). 

Dôležitými faktormi, ktoré sa hodnotia vo vzťahu k bioprístupnosti prvkov sú okrem špeciácie aj spôsob transportu potenciálne toxických prvkov do organizmu 

a v neposlednom rade aj prechod prvkov cez fyziologické membrány.   

Transport prvkov do organizmu, podmieňuje bioprístupnosť nepriamo, a to v závislosti od charakteru expozície, najmä zdroja, veľkosti dávky a spôsobu kontaktu 

(orálny, dermálny, inhalačný). Potenciálne toxické prvky viazané v pôde, resp. na prachové čiastočky sú často v dôsledku redukovanej bioprístupnosti organizmom 

absorbované v menšej miere ako prvky prítomné v rozpustenej forme vo vode. Teda orálna expozícia prostredníctvom pravidelnej konzumácie kontaminovanej 

pitnej vody má väčšinou oveľa väčší význam z pohľadu vyššej bioprístupnosti prvkov ako napr. náhodná ingescia kontaminovanej pôdy. Samozrejme charakter 

expozície a význam expozičného vstupu je špecifický pre ten ktorý prvok, v závislosti od jeho geochemických vlastností a jeho toxicity. 

Prechod prvkov cez fyziologické membrány je veľmi dôležitý proces, ktorý úzko súvisí s bioprístupnosťou prvkov. Fyzikálno-chemické vlastnosti prvkov (napr. 

rozpustnosť, veľkosť častíc, koncentračný gradient) ako aj biologických membrán (napr. priepustnosť) podmieňujú toxikokinetické procesy, ktoré prebiehajú 

v organizme, teda absorbciu, distribúciu, akumuláciu a elimináciu prvkov. V závislosti od toho, do akej miery je potenciálne toxický prvok absorbovaný 

organizmom, akým spôsobom je v organizme distribuovaný, či je akumulovaný v tkanivách resp. orgánoch alebo je z tela eliminovaný a do akej miery, to všetko 

sú určujúce faktory, ktoré majú výrazný vplyv na mieru prejavov negatívnych účinkov potenciálne toxických prvkov na organizmus a reálne zdravotné riziká pre 

človeka. 

Pre stanovenie bioprístupnosti prvkov z pohľadu ich prestupu do organizmu sa využívajú viaceré typy štúdií: experimentálne štúdie (laboratórne štúdie na 

zvieratách), toxikokinetické modely a epidemiologické štúdie (chorobnosť ľudí). Epidemiologické štúdie sú z pohľadu odhadu zdravotných rizík pre človeka 

najreprezentatívnejšie. Na hodnotenie bioprístupnosti potenciálne toxických prvkov sa v rámci týchto štúdií najčastejšie využíva analýza tzv. biomarkerov 

expozície, ktorá spočíva v analýze obsahu prvkov v krvi, plazme, moči, tkanivách. 

Vzhľadom na to, že hodnotenie bioprístupnosti potenciálne toxických prvkov v geologických zložkách životného prostredia vo vzťahu k možným zdravotným 

rizikám pre človeka je veľmi komplikovaný proces, ktorý je limitovaný úrovňou vedeckých poznatkov (napr. o expozícii či nebezpečnosti prvkov pre človeka), sa 

väčšinou pristupuje k analýze relatívnej bioprístupnosti, prostredníctvom hodnotenia bioakumulácie prvkov z geologického prostredia do potravového reťazca 

(pôda – zelenina) a biologických materiálov ľudí (biomonitoring). 

Hodnotenie bioakumulácie prvkov z geologického prostredia v potravovom reťazci vychádza z analýzy prestupu potenciálne toxických prvkov z pôdy do 

špecifických, miestne pestovaných rastlinných produktov, najmä zeleniny ale napr. aj ovocia, obilnín či ryže. Relatívna bioprístupnosť prvkov je vyjadrená 

prostredníctvom tzv. koeficientu bioakumulácie, ktorého výpočet je založený na porovnaní obsahu prvku v rastline s jeho celkovými obsahmi v pôde: 
 

Koeficient bioakumulácie (BK) = obsah prvku v rastline/obsah prvku v pôde 
 

Miera bioakumulácie potenciálne toxických prvkov v rastlinách je vyhodnocovaná na báze hodnôt koeficientov bioakumulácie v zmysle nasledovnej klasifikácie 

(podľa Allowaya In Selinus et al., 2005): 

1. BK < 0,001: zanedbateľná akumulácia, 

2. BK 0,001 – 0.01: slabá akumulácia, 

3. BK 0,01 – 1: priemerná akumulácia, 

4. BK 1 – 10: intenzívna akumulácia. 

Vo všeobecnosti prvky, ktoré sa vyznačujú relatívne nízkym koeficientom bioakumulácie sú tie, ktoré majú tendenciu byť silne sorbované na povrchu pôdnych 

častíc. Medzi prvky so zanedbateľnou akumuláciou sa radí skupina prvkov v poradí Ba > Ti > Sc > Zr > Bi > Ga > Fe > Se. Medzi prvky so slabou akumuláciou 
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patrí skupina prvkov v poradí Sb > Be > Cr > I > V > F > Li > Ni > Mn. Priemernou intenzitou akumulácie sa vyznačuje skupina prvkov Co > As > Ge > Te > Ag > 

Sr > Pb > Cu > Hg > Mo >Zn. Prvky, ktoré sú vo všeobecnosti akumulované intenzívne sú Rb > Cs > Br > B >Cd. 

Relatívna bioprístupnosť potenciálne toxických prvkov vo vzťahu k ich prestupu do ľudského organizmu je stanovovaná na základe analýzy bioakumulácie v 

biologických materiáloch ľudí (vlasy, nechty, moč, krv). Tento proces sa nazýva biomonitoring a predstavuje veľmi dôležitý nástroj, keďže poskytuje 

najobjektívnejšiu informáciu o prechode prvkov z prostredia človeka do jeho organizmu.  

Biologický monitoring je väčšinou založený na analýze obsahu potenciálne toxických prvkov v biologických materiáloch exponovaných ľudí, teda ľudí žijúcich 

v kontaminovanom prostredí a ľudí neexponovaných, teda tých ktorí žijú v relatívne čistom prostredí.. Porovnanie obsahu prvkov v biologických materiáloch 

exponovanej a neexponovanej populácie je najdostupnejším nástrojom pre overenie expozície ľudí daným prvkom a identifikáciu vplyvu kontaminácie životného 

prostredia. Z biologických materiálov je najčastejšie sledovaný obsah prvkov vo vlasoch a nechtoch, ktoré odrážajú dlhodobú expozíciu človeka danému prvku 

(až niekoľko mesiacov) a v moči, ktorý odráža krátkodobú/súčasnú expozíciu človeka danému prvku (niekoľko dní). Najčastejšie používané analytické metódy 

pre stanovenie obsahu potenciálne toxických prvkov v biologických materiáloch ľudí sú techniky atómovej absorpčnej spektrometrie (AAS) resp. hmotnostnej 

spektrometrie (MS). 

Štúdium bioprístupnosti potenciálne toxických prvkov v geologických zložkách životného prostredia (najmä špeciácie), ich prestup do potravového reťazca 

a akumulácia v biologických materiáloch ľudí je neoddeliteľnou súčasťou medicínsko-geochemických výskumov, ktoré sú realizované vo svete ako aj na 

Slovensku. Ich cieľom je identifikácia možných zdravotných rizík z kontaminácie geologického prostredia rizikovými prvkami. 

Problematika bioprístupnosti a bioakumulácie potenciálne toxických prvkov a ich význam pre hodnotenie zdravotných rizík z kontaminácie geologických zložiek 

životného prostredia na Slovensku je rozvedená na príklade dvoch lokalít s veľmi vysokou úrovňou, ktoré boli predmetom medicínsko-geochemických výskumov, 

Zlatej Idky v Spišsko-gemerskom rudohorí (Rapant et al., 2003) a Hornej Nitry (Bodiš et al., 2005). 

Súčasťou uvedených výskumov bolo štúdium prestupu potenciálne toxických prvkov z geologického prostredia do potravového reťazca miestne žijúcich ľudí. 

Analýza expozičnej cesty pôda – rastlina – človek má veľký význam najmä v oblastiach s typickým vidieckym osídlením, kde miestne žijúci obyvatelia pravidelne 

konzumujú vlastnú zeleninu dopestovanú vo vlastných záhradách. Zlatá Idka predstavuje typickú geogénne kontaminovanú horskú obec s dlhoročnou banskou 

činnosťou, so zvýšeným obsahom viacerých potenciálne toxických prvkov, najmä však As a Sb v geologickom prostredí (vody, pôdy, sedimenty). Horná Nitra 

reprezentuje antropogénne zaťaženú oblasť vplyvom emisií z miestnej tepelnej elektrárne spaľujúcu hnedé uhlie s vysokým obsahom najmä As v životnom 

prostredí. Vo viacerých obciach tohto regiónu je preto dokumentovaný zvýšený obsah tohto prvku v pôde a riečnych sedimentoch miestnych tokov. Plošná 

distribúcia vybraných rizikových kontaminantov v pôde oboch regiónov, ktorá bola mapovo spracovaná na základe dostupných archívnych dát (Geochemický 

atlas, Geofaktory ŽP), je znázornená na obr. 8.1 a 8.2. 

Štúdium prestupu potenciálne toxických prvkov do potravového reťazca bol v rámci medicínsko-geochemických výskumov, ktoré boli realizované v Zlatej Idke 

a vo vybraných najviac zaťažených obciach Hornej Nitry, a to v Zemianskych Kostoľanoch, Oslanoch, a Čereňanoch založené na: 

 analýze špeciácie vybraných najviac rizikových prvkov v pôde záhrad, 

 stanovení miery bioakumulácie potenciálne toxických prvkov v koreňovej zelenine (mrkva, petržlen, cvikla, kaleráb) pestovanej v záhradách. 

Špeciácia bola analyzovaná pre potenciálne najviac rizikové prvky, v obci Zlatá Idka pre As a Sb a v obciach Hornej Nitry pre As, Cd, Hg a Pb. Použitá bola 

metóda 5-krokovej sekvenčnej extrakcie podľa Mackových et al. (2003 a, b). Jej schéma je uvedená na obr. 8.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8.1 Plošná distribúcia As, Hg, Pb a Sb v pôde v obci Zlatá Idka. 
 

Výsledky sekvenčnej extrakcie sú znázornené na obr. 8.4. Z pohľadu percentuálneho zastúpenia jednotlivých extrahovateľných frakcií bol zistený vysoký podiel 

arzénu viazaného na redukovateľnú frakciu (30 – 40%) a reziduálnu frakciu (50 – 60 %). Relatívne mobilná a bioprístupná vodorozpustná 

a ionovymeniteľná/karbonátová frakcia predstavuje 2 – 4 % z celkového obsahu arzénu v záhradných pôdach v oboch študovaných oblastiach. Napriek malému 

zastúpeniu prvých dvoch bioprístupných frakcií, bol vo viacerých vzorkách zaznamenaný zvýšený obsah arzénu v týchto frakciách nad limitnou hodnotou pre 

nekontaminovanú pôdu (29 mg . kg-1).  
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Z pohľadu možného prestupu arzénu z pôdy do zeleniny je významná okrem prvých dvoch frakcií aj 3. redukovateľná frakcia (väzba na Fe oxidy), z ktorej môže 

byť arzén za vhodných prírodných podmienok mobilizovaný (napr. zmena Eh prostredia). Z ostatných študovaných potenciálne toxických prvkov bola zistená 

v prípade antimónu v pôde Zlatej Idky prevládajúca väzba na zvyškovú frakciu (90 %). V pôdach záhrad v obciach Hornej Nitry bola zistená väzba Cd a Pb 

predovšetkým na redukovateľnú frakciu, oba prvky však v ani jednej z hodnotených frakcií neprekračovali limitné hodnoty pre nekontaminovanú pôdu. V prípade 

Hg dominovala väzba na štvrtú organicko-sulfidickú frakciu, v prípade viacerých vzoriek s obsahom nad úrovňou limitnej hodnoty pre nekontaminovanú pôdu (0,3 

mg . kg-1). Na základe dosiahnutých výsledkov bol identifikovaný arzén ako najviac rizikový prvok, pri ktorom je vysoký predpoklad prestupu z pôdy záhrad do 

miestne pestovanej zeleniny, v ktorej sa môže nachádzať vo zvýšených koncentráciách. 

Miera bioakumulácie potenciálne toxických prvkov v koreňovej zelenine pestovanej v záhradách miestnymi obyvateľmi bola analyzovaná za účelom stanovenia 

relatívnej bioprístupnosti rizikových prvkov pre človeka prostredníctvom jeho miestneho potravového reťazca. Použitá bola metóda výpočtu koeficientu 

bioakumulácie, na princípe ktorej bol porovnaný celkový obsah hodnotených prvkov v zelenine s celkovým obsahom prvkov, ktoré boli stanovené v pôdach záhrad. 

Výsledky výpočtov boli následne vyhodnotené v zmysle klasifikácie podľa Allowaya in Selinus et al. (2005).  
 

 
Obr. 8.2 Plošná distribúcia As, Hg, Pb a Sb v pôde Hornej Nitry. 
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Obr. 8.3 Schéma sekvenčnej extrakcie pôdy záhrad. 
 

Vstupné údaje o hodnotených prvkoch, ich obsahu v pôde a v zelenine ako aj vypočítané koeficienty bioakumulácie sú uvedené v tab. 8.2.  

Z tab. 8.2 je zrejmé, že celkový obsah hodnotených prvkov v pôdach záhrad prekračuje v prípade Zlatej Idky až niekoľko násobne prípustné limitné hodnoty pre 

nekontaminovanú pôdu. Pre arzén je táto limitná hodnota stanovená v zmysle Rozhodnutia MP SR č. 531/1994-540 na úrovni 29 mg . kg-1, pre olovo na úrovni 

85 mg . kg-1 a pre antimón 3 mg . kg-1. Z pohľadu celkového obsahu týchto prvkov v zelenine bolo zistené prekročenie prípustných hodnôt Potravinového kódexu 

Slovenskej republiky v prípade arzénu (> 0,5 mg . kg-1) a v niekoľkých vzorkách aj v prípade Pb (>1 mg . kg-1) a Sb (>0,3 mg . kg-1). Koeficienty biokumulácie pre 

As, Pb a Sb boli stanovené na veľmi nízkej úrovni, a miera bioakumulácie bola v zmysle klasifikácie Allowaya in Selinus et al. (2005) charakterizovaná ako 

zanedbateľná. Jej nízka úroveň je však v tomto prípade výrazne podmienená extrémne vysokým obsahom týchto prvkov v pôde, a tieto sa odrážajú napriek 

celkovej zanedbateľnej akumulácii na zvýšenom nadlimitnom a zdraviu škodlivom celkovom obsahu As, Pb a Sb v zelenine. V prípade ostatných prvkov ich 

zvýšený nadlimitný obsah v pôdach záhrad stanovený pre kadmium nad 0,8 mg . kg-1, pre meď nad 36 mg . kg-1 a ortuť nad 0,3 mg . kg-1 sa neodráža na ich 

obsahu v zelenine a nachádza sa pod prípustnými hodnotami definovanými v Potravinovom kódexe SR. Koeficienty bioakumulácie týchto prvkov sú nízke, na 

úrovni zanedbateľnej až slabej bioakumulácie. 
 

Tab. 8.2 
Priemerné hodnoty obsahu prvkov v pôdach záhrad, koreňovej zelenine a koeficientov bioakumulácie. 

Oblasť Prvok 
Priemerný obsah 

BK Miera bioakumulácie 
Pôda Zelenina 

Zlatá Idka 
(n = 13) 

As 2 547,4 0,77 0,00 6 zanedbateľná 

Cd 6,8 0,03 0,006 slabá 

Cu 262,5 1,04 0,005 slabá 

Hg 1,9 0,000 7 0,000 7 zanedbateľná 

Pb 2 492,8 0,8 0,000 6 zanedbateľná 

Sb 1 930,9 0,22 0,000 2 zanedbateľná 

Horná Nitra 
(n = 93) 

As 51,3 0,7 0,017 priemerná 

Cd 0,2 < 0,05  – 

Hg 0,3 0.003 0,012 priemerná 

Pb 35,8 < 0,4  – 

Poznámka: n počet vzoriek 

 

V prípade obcí z Hornej Nitry (Zemianske Kostoľany, Čereňany a Oslany) boli nadlimitné hodnoty v pôdach záhrad zistené len v prípade arzénu a v niekoľkých 

vzorkách v prípade Pb a Hg. Celkový obsah v zelenine nad úrovňou prípustných hodnôt v zmysle Potravinového kódexu SR bol zistený iba v prípade arzénu (> 

0,5 mg . kg-1). Na základe výpočtu koeficientov bioakumulácie boli stanovené koeficienty bioakumulácie na úrovni BK 0,017 pre arzén a BK 0,012 pre ortuť, čo 

zodpovedá priemernej bioakumulácii týchto prvkov v zelenine. Priemerná bioakumulácia ortute v zelenine z obcí Hornej Nitry však z pohľadu prípustného obsahu 

pre daný prvok v zelenine v zmysle Potravinového kódexu SR nepredstavuje zdravotné riziká pre miestne žijúcich ľudí. 

Dosiahnuté výsledky potvrdili, že arzén, ktorý na základe výsledkov špeciácie bol identifikovaný ako najviac rizikový prvok s  vysokým obsahom tohto prvku 

viazaným na bioprístupné, resp. potenciálne bioprístupné frakcie skutočne prestupuje z pôdy záhrad do miestne pestovanej zeleniny, v ktorej sa nachádza vo 

zvýšených koncentráciách. 

Relatívna bioprístupnosť potenciálne toxických prvkov vo vzťahu k ich možnému prestupu z geologického prostredia do potravového reťazca a do ľudského 

organizmu bola hodnotená prostredníctvom biomonitoringu, teda na základe analýzy ich bioakumulácie v biologických materiáloch ľudí (vlasy, moč, nechty, krv). 

Výsledky biomonitoringu sú priblížené na príklade analýzy obsahu arzénu vo vlasoch a v moči obyvateľov žijúcich v obci Zlatá Idka a vo vybraných obciach Hornej 

Nitry (Zemianske Kostoľany, Oslany a Čereňany), ktoré sú uvedené v tab. 8.3. 

Z dosiahnutých výsledkov je zrejmý zvýšený obsah arzénu vo vlasoch obyvateľov Zlatej Idky, ktorý v niektorých prípadoch výrazne prekračuje (pozri Asmax vo 

vlasoch) referenčné hodnoty stanovené pre normálny výskyt arzénu v ľudských vlasoch (1 000 µg . kg-1). Tieto výsledky preukázali dlho dobejšiu expozíciu 

miestnych obyvateľov arzénu v ich životnom prostredí. 
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Obr. 8.4 Priemerný obsah As, Sb, Cd, Hg a Pb v jednotlivých frakciách v pôdach záhrad. 
 

Tab. 8.3 
Obsah arzénu vo vlasoch a moči obyvateľov Zlatej Idky a vybraných obcí na Hornej Nitre (v µg . kg-1). 

Oblasť 
Zlatá Idka Horná Nitra 

Vlasy Moč Vlasy Moč 

Počet vzoriek 71 116 135 130 

Priemer 379,1 15,8 168,2 3,2 

Min-Max 17,3 – 3 051,5 0,8 – 59,2 19,5 – -980,0 1,95 – 12,7 

Referenčná hodnota* < 1 000 100 < 1 000 100 

*Normálna úroveň obsahov v zmysle ATSDR (2007). 

 

Obyvatelia Hornej Nitry vykazujú hodnoty arzénu vo vlasoch, ktoré sa približujú k uvedenej hranici pre bežný výskyt tohto prvku v ľudských vlasoch, a teda ich 

expozícia arzénu prostredníctvom kontaminovaného životného prostredia by nemala v súčasnosti predstavovať vážne zdravotné riziká. 

Analýza moču nepreukázala ani v jednej zo študovaných oblastí výskyt zvýšených obsahov arzénu v organizme miestne žijúcich ľudí, nad bežné obsahy tohto 

prvku v moči človeka (> 100 µg . kg-1).  

Na základe dosiahnutých výsledkov analýzy bioprístupnosti potenciálne toxických prvkov (As, Cd, Cu, Hg, Pb a Sb) v pôdach záhrad, ich bioakumulácie  v miestne 

pestovanej zelenine a výsledkov biomonitoringu možno na záver skonštatovať, že ako najviac rizikový prvok pre človeka spomedzi hodnotených kontaminantov 

bol v oboch hodnotených oblastiach identifikovaný arzén. V prípade obyvateľov Zlatej Idky bola preukázaná vyššia relatívna bioprístupnosť arzénu vo vzťahu 

k jeho prestupu z geologického prostredia do potravového reťazca a následne do biologických materiálov ľudí, čo dokazujú zvýšené obsahy tohto prvku vo vlasoch 

miestnych obyvateľov ale napr. aj jeho zvýšené obsahy v nechtoch (Rapant et al., 2003). 
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9. VPLYV DEFICITU/NADBYTKU CHEMICKÝCH PRVKOV NA ĽUDSKÉ ZDRAVIE 

V tejto kapitole sú formou tabuliek spracované jednotlivé najdôležitejšie prvky/zložky chemického zloženia vody a pôdy z medicínsko-geochemického hľadiska. 

Podaná je základná charakteristika jednotlivých prvko/zložiek v geologickom prostredí, ich priemerný obsah v podzemnej vode a pôde. Ďalej sú uvedené limitné 

hodnoty v slovenkých normách a rizikový obsah. 

V prípade biogénnych prvkov je poadaný odporúčaný denný príjem. Hlavný dôraz je kladený na zdravotný vplyv jednotlivých prvkov, t. j. uvedené sú najdôležitejšie 

zdravotné účinky, a to ako aj zo zvýšeného obsahu, tak aj z nízkeho/deficitného obsahu. 

Taktiež je uvedený pôvod zvýšeného obsahu ako z geogénnych tak aj z antropogénnych zdrojov, 

Kapotola je spracovaná na základe veľmi rozsiahlej svetovej literatúry. Literatúra je uvedená priamo pri jednotlivých prvkoch. 
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HLINÍK – Al 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Zvýšený obsah Al v geologickom prostredí je na Slovensku veľmi zriedkavý (napr. v banských kyslých vodách), vo všeobecnosti je pre jeho obsah 
charakteristická vysoká priestorová variabilita.  

Nadbytok Al má neurologické účinky a negatívne účinky na muskuloskeletálny systém. 

Toxicita Al je výrazne podmienená formou jeho výskytu (Al3+, najmä vody s nízkym pH < 4,5). Na Slovensku je limitovaný obsah v pitných vodách vzhľadom 
na jeho možný vplyv na ich senzorické vlastnosti vôd – farbu. Vody so zvýšeným obsahomi Al a nízkym pH neodporúčame používať na pitné účely. V prípade 
pôd nie je obsah Al na Slovensku limitovaný a vzhľadom na jeho všeobecne nízku schopnosť migrácie nepovažujeme jeho zvýšený obsah v pôdach za rizikové 
pre ľudské zdravie. 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK 

 Neurologické účinky: zmeny v správaní, depresie1, Alzheimerova choroba1, 2, 3, 4, amyotrofická laterálna skleróza, Parkinsonova demencia (degenerácia 
nervov)1 

 Muskoskeletálny systém: osteomalácia, bolesti kĺbov, rachitída (krivica)1 
 

Minimálne rizikové úrovne 
Orálny príjem (ingesciou) 

 chronická expozícia (≥ 1 rok)1: 1,0 mg Al/kg/deň 
 
 celoživotná expozícia: Al nie je hodnotený ako karcinogén1 
 
 

VÝSKYT HLINÍKA V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] Pôdy [%] 

Aritmetický priemer 0,037 Aritmetický priemer 6,13 

Medián 0,005 Medián 5,98 

Minimum 0,0002 Minimum 0,70 

Maximum 21,36 Maximum 14,48 

Limitná hodnota* 0,2 Limitná hodnota** nestanovená 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z.., **v zmysle Zákona 220/2004 Z. z. 

 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 tvorí prevažne komplexné zlúčeniny, má nižšiu schopnosť migrácie 
 primárny zdroj: zvetrávanie hornín a minerálov (primárnych a sekundárnych) 
 vo vodách sa vyskytuje v širšom rozpätí koncentrácií (v dôsledku variability obsahov Al v horninách), zvyčajne na úrovni niekoľkých desatín mg . l-1 
 vyššie obsahy Al vo vodách SR sú v oblasti výskytu neovulkanitov a hornín kryštalinika 
 vyššie obsahy Al v pôdach SR sa viažu na oblasti so zastúpením granitoidných a metamorfovaných hornín v podloží a oblasti výskytu neogénnych (ílovitých) 
 sedimentov (nížin, vnútroh. kotlín) 
 
ANTROPGÉNNE ZDROJE 
 
 
 poľnohospodárstvo 
 priemysel (napr. hutníctvo, tvorba a vplyv kyslých zrážok – acidifikácia) 
 
 
 
 
Referencie 

1ATSDR 2008. Toxicological profile for aluminum. U.S. Department of Health and Human Services, Public health service, Agency for toxic substance and disease registry, Atlanta, Georgia 
(http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp.asp?id=191&tid=34) 

2Flaten TP. 2001. Aluminum as a risk factor in Alzheimer´s disease, with emphasis on drinking water. Brain Res  Bull, 55, 2, 187-196 

3Rondeau V., Commenges D., Jacqmin-Gadda H. et al. 2000. Relation between aluminum concentrations in drinking water and Alzheimer´s disease: An 8-year follow-up study. Am J Epidemiol, 152, 1, 59-66 

4Rondeau V., Jacqmin-Gadda H., Commenges D. et al. 2001. Aluminum in drinking water and cognitive decline in elderly subjects: The Paquid cohort. (Comment on: Am J Epidemiol, 153, 7, 695-703), Am J 
Epidemiol, 154, 3, 288-290 
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ARZÉN – As 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Vysoký obsah As sa v geologickom prostredí na Slovensku vyskytuje lokálne v podzemnej vode a pôde najmä v oblastiach s výskytom, ťažbou a spracovaním 
rúd, ale napr. aj v oblastiach so spaľovaním uhlia. 

Nadbytok As má negatívne účinky na respiračný, kardiovaskulárny, gastrointestinálny, endokrinný systém, genotoxické účinky, neurologické účinky, 
ematologické zmeny, vplýva na hmotnosť, má negatívne účinky na kožu, pečeň a na vznik rakovinových ochorení. 

V prípade výskytu zvýšeného obsahu As v podzemnej vode nevyužívať túto vodu na pitné účely ani na závlahu pestovaných plodín. 
V prípade pôdy nepestovať/nekonzumovať poľnohospodárske produkty, resp. vyhnúť sa ich častej a pravidelnej konzumácii. 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK 

 Respiračný systém: bronchitída, bronchiektáza, bronchopneumónia1 
 Kardiovaskulárny systém: gangréna, Raynaudova choroba, “Blackfoot” choroba (nekróza a gangréna)1, 2, zvýšené riziko úmrtnosti na ischemickú chorobu 

srdca, zlyhanie srdca, zvýšený výskyt mozgovocievnych chorôb a mozgového infarktu, hypertenzia, trombóza, kôrnatenie tepien, cyanóza1 
 Gastrointestinálny systém: nauzea, hnačka, podráždenie, hemorágia, hematemesis, melena, bolesti brucha1 
 Genotoxické účinky: chromoz. zmeny1, 3 
 Hematologické zmeny: anémia1 
 Pečeň: cirhóza, zväčšenie pečene1 
 Endokrinný systém: diabetes mellitus1, 4 
 Koža: keratóza, pigmentácia1, 2 
 Hmotnosť: redukcia váhy1 
 Neurologické účinky: parestéza, funkčná denervácia, periférna 
 Rakovina: kože, pečene, moč. mechúra obličiek, prostaty1, 6 
 

Minimálne rizikové úrovne 
Orálny príjem (ingesciou) 

 chronická expozícia (≥ 1 rok)1: 0,000 3 mg As/kg/deň 
 
 celoživotná expozícia: As je klasifikovaný ako preukázaný karcinogén pre ľudí s dostatočným stupňom dôkazu na báze epidemiolog. štúdií6 
 

VÝSKYT ARZÉNU V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] Pôdy [mg . kg-1] 

Aritmetický priemer 0,002 6 Aritmetický priemer 16,83 

Medián 0,000 5 Medián 7,70 

Minimum 0,00000 5 Minimum 0,1 

Maximum 4,9 Maximum 13 040 

Limitná hodnota* 0,01 Limitná hodnota** 25 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z.., **v zmysle Zákona 220/2004 Z. z. 

 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 tvorí prevažne anorganické zlúčeniny (AsIII – toxický, AsV – menej toxický) 
 primárny zdroj: zvetrávanie hornín a minerálov (najmä sulfidy) 
 vyšší obsah As vo vodách SR sú najmä v oblastiach s výskytom rudnej mineralizácie – kryštalinické komplexy (Nízke Tatry, Malé Karpaty, Spišsko-gemerské 

rudohorie), v oblastiach s výskytom hornín s vyšším obsahom As – lydity a ílovce vnútrokarpatského paleogénu, neovulkanity – najmä ryolity (Žiarska kotlina) 
 vyšší obsah As v pôdach SR sa viažu taktiež na oblasti s výskytom rudnej mineralizácie (Spišsko-gemerské rudohorie, Nízka Tatry, Malé Karpaty, Kremnické 

a Štiavnické vrchy) 
 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE 

 najmä priemysel (spaľovanie fosílnych palív, hutníctvo, ťažba/spracovanie rúd) 
 
Referencie 

1ATSDR 2007. Toxicological profile for arsenic. U.S. Department of Health and Human Services, Public health service, Agency for toxic substance and disease registry, Atlanta, Georgia 
(http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp2.pdf) 

2Tseng WP. 1977. Effects and dose-response relationships of skin cancer and Blackfoot disease with arsenic. Environ Health Perspective, 19, 109-119 

3Kligerman AD., Doerr CL., Tennant AH., Harrington-Brock K., Allen JW., Winkfield E., Poorman-Allen P., Kundu B., Funasaka K., Roop B., Mass M., De Marini D. 2003. Methylated trivalent arsenicals as 
candidate ultimate genotoxic forms of arsenic: Induction of chromosomal mutations but not gene mutations. Environ Mol Mutagen, 42, 192-205 

4Lai MS., Hsueh YM., Chen CJ., Shyu MP., Chen SY, Kuo TL., Wu MM., Tai TY. 1994. Ingested inorganic arsenic and prevalence of diabetes mellitus. Am J Epidemiol, 139, 484-492 

5Rodríguez VM., Jimenéz-Capdeville ME., Giordano, M. 2003. The effects of arsenic exposure on the nervous system. Toxicology Letters, 145, 1-18 

6IRIS 1998. Arsenic, inorganic. Integrated Risk Information System, U.S. Environmental Protection Agency (http://www.epa.gov/iris/subst/0278.htm)  
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BÁRIUM– Ba 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Vysoký obsah Ba sa v geologickom prostredí na Slovensku vyskytuje skôr v pôde ako v podzemnej vode a sú podmienené najmä prírodnými zdrojmi. 

Nadbytok Ba má negatívne vývojové a metabolické účinky, má negatívny vplyv na kardiovaskulárny, gastrointestinálny a muskuloskeletálny systém. 

V súčasnosti nie je zvýšený obsah Ba limitovaný v slovenských normách. 
Vzhľadom na jeho ťažšiu rozpustnosť a bioprístupnosť môžu sa negatívne účinky prejaviť skôr lokálne, resp. výnimočne. 
V prípade zvýšeného obsahu Ba v pitnej vode (> 0,7 mg . l-1) sa odporúča takúto vodu nevyužívať na pitné účely. 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK 

 Kardiovaskulárny systém: porucha srdcového rytmu, hypertenzia, arterioskleróza1, 2, 3, 4, 5 
 Gastrointestinálny systém: poruchy zažívania1 
 Vývojové účinky: vplyv na centrálny nervový systém (limitované dáta)1 
 Muskoskeletálny systém: oslabenie svalstva, paralýza v dôsledku hypokalémie1 
 Metabolické účinky: hypokalémia1 
 

Minimálne rizikové úrovne 
Orálny príjem (ingesciou) 

 chronická expozícia (≥ 1 rok)1: 0,2 mg Ba/kg/deň, kritický účinok: nefropatia6 
 
 celoživotná expozícia: Ba nie je klasifikovaný ako karcinogén6 
 
 

VÝSKYT BÁRIA V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] Pôdy [mg . kg-1] 

Aritmetický priemer 0,07 Aritmetický priemer 396 

Medián 0,05 Medián 381 

Minimum 0,005 Minimum 25 

Maximum 1,87 Maximum 4 619 

Limitná hodnota* nestanovená, 0,7 WHO7 Limitná hodnota** nestanovená 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z.., **v zmysle Zákona 220/2004 Z. z. 

 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 prevládajú nad antropogénnymi zdrojmi 
 primárny zdroj: zvetrávanie hornín a minerálov 
 vyššie obsahy Ba vo vodách SR sú v oblasti výskytu sedimentárnych hornín kvartéru a neogénu (nížiny, vnútrohorské depresie) a flyšových sedimentov 
 vyššie obsahy Ba v pôdach SR sa viažu na oblasti kryštalinika (Tríbeč, Tatry, Spišsko-gemerské rudohorie, Malé Karpaty) a neovulkanitov (Štiavnické vrchy) 
 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE 

 priemyselné aktivity 
 
 
 
Referencie 

1ATSDR 2007. Toxicological profile for barium and barium compounds. U.S. Department of Health and Human Services, Public health service, Agency for toxic substance and disease registry, Atlanta, Georgia) 
(http://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp.asp?id=327&tid=57) 

2Brenniman G.R., Kojola W.H., Levy P.S., Carnow B.W., Namekata T. 1981. High barium levels in public drinking water and its association with elevated blood pressure. Arch Environ Health, 36, 1, 28-32 

3Brenniman G.R., Namekata T., Kojola W.H., Carnow B.W., Levy P.S. 1979. Cardiovascular disease death rates in communities with elevated levels of barium in drinking water. Environ Res, 20, 318-324 

4Elwood P.C., Abernethy M., Morton M. 1974. Mortality in adults and trace elements in water. Lancet, 2, 1470-1472 

5Schroeder H.A., Kraemer L.A. 1974. Cardiovascular mortality, municipal water, and corrosion. Arch Environ Health, 28, 6, 303-311 

6IRIS 2005. Barium and compounds. Integrated Risk Information System, U.S. Environmental Protection Agency (http://www.epa.gov/iris/subst/0010.htm) 

7WHO 2004. Barium in Drinking-water. Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-Water Quality. World Health Organization, 13 ( 
www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/barium.pdf) 
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BERÝLIUM – Be 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Zvýšený obsah Be v geologickom prostredí na Slovensku nie je v pôde limitovaný a vzhľadom na jeho všeobecne nízke koncentrácie nie je považovaný za 
rizikový. 

Nadbytok Be nie je v súčasnosti vo vzťahu k človeku a jeho orálnej expozícii známy. 

Na Slovensku predstavuje Be len málo rizikový kontaminant geologického prostredia, a preto nie je potrebné žiadne opatrenie k eliminácii možných 
zdravotných rizík. 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK 

  súčasnosti nie sú zdokumentované negatívne zdravotné účinky zvýšeného obsahu Be na človeka, prostredníctvom orálnej expozície. Napriek tomu je 
nadbytok Be v geologickom prostredí považovaný za rizikový a pre tento prvok boli stanovené minimálne rizikové úrovne 

 

Minimálne rizikové úrovne 
Orálny príjem (ingesciou) 

 chronická expozícia1, 2: 0,002 mg Be/kg/deň 
 
 celoživotná expozícia: Be nie je hodnotený ako karcinogén1 
 
 

VÝSKYT BERÝLIA V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Pôdy [mg . kg-1] 

Aritmetický priemer 1,41 

Medián 1,40 

Minimum 0,05 

Maximum 9,0 

Limitná hodnota** nestanovená 

* v zmysle Zákona 220/2004 Z. z. 

 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 tvorí prevažne nerozpustné zlúčeniny 
 primárny zdroj: zvetrávanie horninotvorných minerálov 
 výskyt v obyčajných vodách SR nebol plošne analyzovaný 
 viaže sa najmä na prachové častice, sediment, pôdy, do vôd prestupuje v obmedzenej miere 
 vyššie obsahy Be v pôdach SR – pôdy oblastí s polymetalickým zrudnením, pôdy vyvinuté na kyslých granitických horninách (Malé Karpaty, Nízke Tatry, 

Stolické vrchy), metamorfovaných horninách (Spišsko-gemerské rudohorie), ťažké ílové pôdy (Východoslovenská Nížina, časť Podunajskej nížiny) 
 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 priemysel (spracovanie polymetalických rúd – pražiarne, huty) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencie 

1ATSDR 2002. Toxicological profile for beryllium. U.S. Department of Health and Human Services, Public health service, Agency for toxic substance and disease registry, Atlanta, Georgia) 
(http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp4.pdf) 

2IRIS 1998. Beryllium and compounds. Integrated Risk Information System, U.S. Environmental Protection Agency (http://www.epa.gov/iris/subst/0012.htm) 
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VÁPNIK – Ca 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Vysoký obsah Ca sa v geologickom prostredí na Slovensku nevyskytuje. Nízky obsah Ca sa v geologickom prostredí na Slovensku vyskytuje hlavne 
v silikátových horninách (granitoidy, vulkanity, kryštalické bridlice). 

Nadbytok Ca má negatívne účinky na obličky a rakovinu prostaty. 
Deficit Ca má negatívne účinky na obličky, kardiovaskulárny, endokrinný a muskuloskeletálny systém, má negatívne neurologické a vývojové účinky 
a negatívne vplýva na rakovinu prsníka, prostaty, žalúdka a ďalších orgánov. 

Eliminácia negatívneho vplyvu nízkeho (deficitného) obsahu Ca v pitnej/podzemnej vode (v geologickom prostredí): zabezpečenie alternatívneho doplnkového 
zdroja Ca (zvýšená konzumácia stravy bohatej na Ca, zvýšený príjem Ca prostredníctvom pitia minerálnych vôd s vyšším obsahom Ca, užívanie vitamínových 
doplnkov bohatých na Ca), vhodná úprava vodných zdrojov (rekarbonizácia vôd). 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK (Hyperkalcémia)1 

 Obličky: obličkové kamene (vplyv ďalších rizikových faktorov napr. príjem Na, vitamín D…) 
 Rakovina: prostaty 
 

DEFICIT (Hypokalcémia)1 

 Kardiovaskulárny systém: v spojení s tvrdosťou vody (Ca + Mg mmol . l-1)1, 2, 3 
 Obličky: zlyhanie obličiek 
 Endokrinný systém: poruchy funkcie príštitnej žľazy 
 Muskuloskeletálny systém: osteoporóza 
 Neurologické účinky (LD): kognitívne poruchy4 
 Vývojové účinky (LD): nízka váha novorodencov5 
 Rakovina: prsníka (LD)6 
 
Pozn.: Ca v organizme má ochranný účinok pred toxicitou Pb (znižuje gastrointestinálnu absorpciu Pb)1 a toxicitou NO3- (znižuje riziko vzniku rakoviny žalúdka)7 
 

Minimálne rizikové úrovne     
Orálny príjem (ingesciou)     

 nehodnotené, resp. nestanovené    
 

 
Minimálne a maximálne potrebné úrovne1 
odporúčaný denný príjem (dospelí)/vrchná hranica príjmu (dospelí) 

 1 000 – 1 200 mg Ca/deň/2 000 – 2 500 mg Ca/deň 
 

VÝSKYT VÁPNIKA V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] Pôdy [%] 

Aritmetický priemer 82,9 Aritmetický priemer 1,5 

Medián 77,1 Medián 0,6 

Minimum 1,0 Minimum 0,01 

Maximum 483,7 Maximum 31,4 

Odporúčaná hodnota* > 30   

Limitná hodnota* nestanovená Limitná hodnota** nestanovená 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z.., **v zmysle Zákona 220/2004 Z. z. 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 primárny zdroj: najmä zvetrávanie (sedimentárnych a karbonátových) hornín a minerálov 
 vyššíobsah Ca vo vodách SR sa viaže najmä na aluviálne oblasti nížin (vyššie mineralizované vody, prítomnosť CO2 vo vode) 
 vyšší obsah Ca v pôde SR sa viaže najmä na oblasti s výskytom karbonát. hornín v podloží, resp. v oblastiach, kde karbonáty vznikajú sekundárne 

vyzražávaním z podzemnej vody (najmä oblasť Žitného ostrova a Podunajskej nížiny) 
 nižšií obsah Ca vo vode (do 40 mg . l-1) a v pôde (< 1 %) SR sa viaže na oblasti kryštalinika a paleozoika V. a N. Tatry, Malá a Veľká Fatra, Spišsko-gemerské 

rudohorie), oblasť neovulkanitov Západných Karpát (Stredoslovenské neovulkanity), oblasť flyšového pásma (východný okraj SR) 
 

ANTROPOGÉNNE ZDROJE (sekundárny význam) 

 priemysel, poľnohospodárstvo 
 
Referencie 
1OSU 2010. Calcium. Micronutrient Research for Optimum Health, Linus Pauling Institute, Oregon State Universit. 
2Nerbrand, C., Agréus, L., Lenner, R.A., Nyberg, P., Svärdsudd, K. 2003. The influence of calcium and magnesium  in drinking water and diet on cardiovascular risk factors in individuals living in hard and soft 
areas with differences in cardiovascular mortality. BMC Public Health, 3, (1), 1-9 
3Catling L., Abubakar I., Lake I., Swift L., Hunter P. 2005. Review of evidence for of relationship between incidence cardiovascular disease and water hardness. University of East Anglia and Drinking Water 
Inspectorate, Norwich, Norfolk, NR47TJ. 142 
4Jacqmin, H., Commenges, D., Letenneur, L., Barberger-Gateau, P., Dartigues, J.F. 1994. Components of drinking water and risk of cognitive impairment in the elderly. Am. J. Epidemiol., 139, 48-57 
5Yang, Ch-Y., Chiu, H-F., Chang, CH.-CH., Wu, T-N., Sung, F.-CH. 2000. Association of very low birth weight with calcium levels in drinking water. Environ. Research, Section A, 89, 189-194 
6Yang, Ch-Y., Chiu, H-F., Cheng, B-H., Hsu, T-Y., Cheng, M-F., Wu, T-N. 2000. Calcium and magnesium in drinking water and the risk of death from breast cancer. Journal of Toxicology and Environmental 
Health, Part A: Current Issues. 60, (4), 231-241 
7Yang, Ch.-Y., Cheng, M.-F., Tsai, S.-S., Hsieh, Y.-L. 1998. Calcium, magnesium and nitrate in drinking water and gastric cancer mortality. Jpn. J. Cancer Res., 89, 124-130  
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TVRDOSŤ VODY – Ca + Mg 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Vysoká tvrdosť podzemnej/pitnej vody sa na Slovensku vyskytuje v oblastiach nížin. 
Nízka tvrdosť podzemnej/pitnej vody sa na Slovensku vyskytuje v oblastiach pohorí budovaných kryštalinikom, paleozoikom a neovulkanitmi. 

Nadbytok Ca + Mg spôsobuje hyperkalcémiu/hypermagnezémiu, má negatívne účinky na kardiovaskulárny, gastrointestinálny a muskuloskeletálny systém, 
má vplyv na obličky a na rakovinu prostaty. 

Eliminácia negatívneho vplyvu nízkej tvrdosti pitnej/podzemnej vody (v geologickom prostredí): zabezpečenie alternatívneho zdroja Ca a Mg (zvýšená 
konzumácia stravy bohatej na Ca, zvýšený príjem Ca prostredníctvom pitia minerálnych vôd s vyšším obsahom Ca, užívanie vitamínových doplnkov bohatých 
na Ca), vhodná úprava vodných zdrojov (rekarbonizácia vôd). 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK (Hypercalcémia/Hypermagnézia)1 

 Kardiovaskulárny systém: hypotensia 
 Gastrointestinálny systém: hnačka 
 Obličky: poškodenie obličiek, obličkové kamene 
 Muskuloskeletálny systém: oslabenie svalstva 
 Rakovina: prostaty (LD) 
 

DEFICIT 

 Kardiovaskulárny systém: hypertenzia, ischemické ochorenie srdca2, 3, cerebrovaskulárne ochorenia (mozgové príhody)2, infarkt myokardu4 
 Neurologické účinky (LD): amyotrofická later. skleróza5 
 Gastrointestinálny systém (LD): vred. choroba žalúdka a dvanástorníka2 
 Endokrinný systém (LD): struma2 
 Rakovina (LD): konečníka, hrubého čreva, žalúdka, pankreasu, pažeráka6, 7, 8, 9, 10 
 
Pozn.: Ca + Mg majú čiastočne ochranný účinok proti tox. prvkom (napr. Cd, Pb,…)2 
 

Minimálne rizikové úrovne 
Orálny príjem (ingesciou) 

 nehodnotené, resp. nestanovené 
 

VÝSKYT Ca +Mg V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mmol . l-1] 

Aritmetický priemer 3,11 

Medián 2,81 

Minimum 0,04 

Maximum 16,24 

Odporúčaná hodnota* 1,1 – 5,0 

Limitná hodnota* nestanovená 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z. 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 primárny zdroj: zvetrávanie (sedimentárnych, karbonátových) hornín a minerálov 
 vyšší obsah Ca + Mg vo vodách SR sa viaže najmä na oblasti nížin (Východoslovenská, Podunajská) a vnútrohorských depresií (výskyt sedimentov s vyšším 

obsahom vápnitého tmelu,…) 
 nižšií obsah Ca+Mg vo vodách SR sa viažu na vrcholové oblasti pohorí budovaných kryštalinik., paleozoikom a neovulkanitmi (najmä stredné a z časti 

východné Slovensko) 
 

ANTROPOGÉNNE ZDROJE (sekundárny význam) 
 priemysel, poľnohospodárstvo 
 
Referencie 
1Sengupta, P. 2013. Potential impacts of hard water. Int J Prev Med., 4, (8), 866-875 
2Kožíšek, F. 2003. Health significance of drinking water calcium and magnesium. National Institute of Public Health, 29 
3Catling L., Abubakar I., Lake I., Swift L., Hunter P. 2005. Review of evidence for of relationship between incidence cardiovascular disease and water hardness. University of East Anglia and Drinking Water 
Inspectorate, Norwich, Norfolk, NR47TJ. 142 
4Rubenowitz E., Axelsson G., Rylander R., 1999: Magnesium and calcium in drinking water and death from acute myocardial infarction in women. American Epidemiology, 10, 31-36 
5Yasui, M., Ota, K., Yoshida, M. 1997. Effects of low calcium and magnesium dietary intake on the central nervous system tissues of rats and calcium-magnesium related disorders in the amyotrophic lateral 
sclerosis focus in the Kii Peninsula of Japan. Magnes. Res., 10, 39-50 
6Yang, CH.Y., Chiu, H.F., Chiu, J.F., Tsai, S.S., Cheng, M.F. 1997. Calcium and magnesium in drinking water and risk of death from colon cancer. Jpn. J. Cancer Res., 88, 928-933 
7Yang, CH.Y., Cheng, M.F., Tsai, S.S., Hsieh, Y.L. 1998. Calcium, magnesium, and nitrate in drinking water and gastric cancer mortality. Jpn. J. Cancer Res., 89, 124-130 
8Yang, CH.Y., Chiu, H.F., Cheng, M.F., Tsai, S.S., Hung, CH.F., Lin, M.CH. 1999. Esophageal cancer mortality  and total hardness levels in Taiwan ´s drinking water. Environ. Research, Section A 81: 302-
308 
9Yang, CH.Y., Chiu, H.F., Cheng, M.F., Tsai, S.S., Hung, CH.F., Tseng, Y.T. 1999. Pancreatic cancer mortality and total hardness levels in Taiwan ´s drinking water. J. Toxicol. Environ. Health A 56: 361-369 
10 Yang, CH.Y., Tsai, S.S., Lai, T.CH., Hung, CH.F., Chiu, H.F. 1999. Rectal cancer mortality and total hardness in Taiwan ´s drinking water. Environ. Research, Section A 80: 311-316  
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KADMIUM – Cd 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Vysoký obsah Cd v geologickom prostredí sa na Slovensku vyskytuje v podzemnej vode a pôdeh najmä v oblastiach s výskytom, ťažbou a spracovaním rúd, 
ale napr. aj v oblastiach s poľnohospodárskou činnosťou. 

Nadbytok Cd má negatívne účinky na obličky, gastrointestinálny, muskuloskeletálny a reprodukčný systém, má neurologické, genotoxické účinky, spôsobuje 
hematologické zmeny a má vplyv na rakovinu prostaty. 

V prípade výskytu zvýšeného obsahu Cd v podzemnej vode nevyužívať túto vodu na pitné účely ani na závlahu pestovaných plodín. Zabezpečiť si náhradný 
zdroj pitnej a úžitkovej vody. 
V prípade pôdy nepestovať miestne poľnohospodárske produkty a tieto produkty nekonzumovať vzhľadom na akumuláciu Cd v ľudských orgánoch. 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK 

 Gastrointestinálny systém: bolesť, zvracanie, hnačka1 
 Hematologické zmeny: anémia (zníženie príjmu Fe z gastrointestinál. traktu)2 
 Obličky: poškodenie obličiek3, 4, 5 
 Neurologické účinky: nízka pôrodná hmotnosť1 
 Genotoxické účinky: klastogénne účinky (chromozomálne zmeny)1 
 Muskuloskeletálny systém: “Itai-Itai”,osteoporóza, osteomalácia1, 6 
 Reprodukčný systém: reprodukčná schopnosť u mužov1 
 Rakovina: prostaty1 
 

Minimálne rizikové úrovne 
Orálny príjem (ingesciou) 

 chronická expozícia (≥ 1 rok)1: 0,000 1 mg Cd/kg/deň 
 celoživotná expozícia: Cd je klasifikovaný ako pravdepodobný karcinogén pre ľudí – limitované dáta z epidemiologických štúdií7 
 
 

VÝSKYT KADMIA V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] Pôdy [mg . kg-1] 

Aritmetický priemer 0,001 1 Aritmetický priemer 0,6 

Medián 0,000 25 Medián 0,2 

Minimum 0,000 005 Minimum 0,05 

Maximum 2,02 Maximum 138,08 

Limitná hodnota* 0,005 Limitná hodnota** 0,7 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z.., **v zmysle Zákona 220/2004 Z. z. 

 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 vyskytuje sa vo voľnej forme (Cd2+) ale aj vo forme anorganických a organických komplexov 
 primárny zdroj: najmä zvetrávanie sulfidických minerálov (sfaleritu) 
 vyšší obsah Cd vo vode SR je viazaný na zrudnené polohy so Zn, najmä v oblasti neovulkanitov a Spišsko-gemerského rudohoria 
 vyšší obsah Cd v pôdache SR sa viaže taktiež na zrudnené zóny (Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Rudňany, Krompachy, širšie okolie Rožňavy) 
 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 poľnohospodárstvo – aplikácia hnojív (Podunajská a Východoslovenská nížina) 
 priemysel – spaľovanie fosílnych palív, cementárne a pod. (mestské aglomerácie, aluviálne oblasti najmä Váhu) 
 
 
 
Referencie 

1ATSDR 2012. Toxicological profile for cadmium. U.S. Department of Health and Human Services, Public health service, Agency for toxic substance and disease registry, Atlanta, Georgia 
.(http://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp.asp?id=48&tid=15) 

2Kagamimori S., Watanabe M., Nakagawa H.  1986. Case-control study on cardiovascular function in females with a history of heavy exposure to cadmium. Bull Environ Contam Toxicol, 36, 484-490 

3Iwata K., Saito H., Moriyama M. et al. 1991. Association between renal tubular dysfunction and mortality among Residents in a cadmium-polluted area, Nagasaki, Japan. Tohoku J Exp Med, 164, 93-102 

4Matsuda T., Kobayashi E., Okubo Y. et al. 2002. Association between renal dysfunction and mortality among inhabitants in the region around the Jinzu River Basin polluted by cadmium. Environ Res, 88, 
156-163 

5Nishijo M., Morikawa Y., Nakagawa H. et al. 2006. Causes of death and renal tubular dysfunction in residents exposed to cadmium in the environment. Occup Environ Med, 63, 545-550 

6Järup L., Berglund M., Elinder CG. Et al. 1998. Health effects of cadmium exposure – a review of the literature and a risk estimate. Scand J Work Environ Health, 24, 1-52 

7IRIS 1994. Cadmium. Integrated Risk Information System, U.S. Environmental Protection Agency (http://www.epa.gov/iris/subst/0141.htm) 
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CHLORIDY – Cl- 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Zvýšený obsah chloridov v geologickom prostredí v podzemnej vode sa na Slovensku vyskytuje najmä v osídlených oblastiach s priemyselnou a 
poľnohospodárskou činnosťou. 

Nadbytok chloridov je spájaný so zdravotnými účinkami vo forme NaCl, ktorý má vplyv na činnosť srdca a obličiek. 

Zvýšené obsahy chloridov v pitných vodách sú indikátorom antropogénneho znečistenia. Neodporúča sa takéto vody využívať na pitné účely. 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK1 

Zdravotné účinky Cl- na človeka sa spájajú s pôsobením Na ako súčasti NaCl (soli). 
 najmä vplyv Na vo forme NaCl na činnosť srdca a obličiek1 
 

Minimálne rizikové úrovne 
 nestanovené 
 
 

VÝSKYT CHLORIDOV V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] 

Aritmetický priemer 27,40 

Medián 8,86 

Minimum 0,1 

Maximum 754,38 

Limitná hodnota* 250 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z. 

 
Pozn.: Limitná hodnota sa vzťahuje na negatívny vplyv zvýšených obsahov chloridov vo vodách ohľadom na ich chuťové vlastnosti.2 

 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 primárny zdroj: obsah Cl- v obyčajnej vode sa len v nepatrnej miere viaže na horninové prostredie (niektoré minerály s obsahom Cl-, napr. halit (kamenná 
soľ), sodalit, chlórapatit … 

 vyšší obsah Cl- sú charakteristické najmä pre minerálne vody – tzv. reliktné (pochované) morské vody (napr. Oravská Polhora, Rapovce, Číž) 
 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 v podmienkach Slovenska prevládajú a je s nimi spojený výskyt zvýšeného obsahu chloridov v podzemnej vode (niekoľko desiatok mg . l-1) v osídlených 

oblastiach (nížiny, kotliny) 
 priemysel – odpadové vody, komunálny odpad, priemyselné rozpúšťadlá, cestárska soľ 
 poľnohospodárstvo – organické hnojivá, pesticídy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencie 

1Kumar, M., Puri, A. 2012. A review of permissible limits of drinking water. Indian J Occup Environ Med., 16, (1),  40-44. 

2WHO 2011. Guidelines for drinking-water quality – 4th edition. World Health Organization, Geneva, Switzerland, 541 
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KOBALT – Co 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Zvýšené koncentrácie Co v geologickom prostredí v pôde sa na Slovensku sa viažu najmä na zrudnené oblasti, resp. oblasti spracovania rúd. 

Nadbytok Co má negatívne účinky na pečeň, kožu, oči, kardiovaskulárny, endokrinný, gastrointestinálny systém a hematologické zmeny. 

V oblastiach so zvýšeným obsahom Co v pôde (nad limitnú hodnotu) eliminovať kontakt s pôdou, preventívne nepestovať zeleninu (najmä zelenú, napr. 
špenát, kapustu, šalát, strukoviny). 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK 

 Kardiovaskulárny systém: kardiomyopatia1 
 Gastrointestinálny systém: zvracanie, nevoľnosť, hnačka1 
 Hematologické zmeny: polycytémia (zvýšená tvorba červených krviniek)1 
 Pečeň: poškodenie pečene 
 Endokrinný systém: zväčšenie štítnej žľazy1 
 Koža: dermatitída1 
 Oči: poruchy zraku1 
 

DEFICIT 

u ľudí sa spája s deficitom vitamínu B12, ktorého je kobalt súčasťou, u zdravých ľudí je jeho deficit ojedinelý2, 3 
 Gastrointestinálny systém: podráždenie žalúdka 
 Hematologické zmeny: procesy krvotvorby (tvorba červených krviniek), anémia 
 Neurologické účinky: poškodenie nervov 
 Rakovina: prsníka (nedostatočne preukázané) 
 

Minimálne rizikové úrovne 
Orálny príjem (ingesciou) 

 chronická expozícia (< 1 rok)1: 0,000 1 mg Co/kg/deň 
 
 

VÝSKYT KOBALTU V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Pôdy [mg . kg-1] 

Aritmetický priemer 11,79 

Medián 9,0 

Minimum 0,25 

Maximum 1 555,0 

Limitná hodnota* 15 

* v zmysle Zákona 220/2004 Z. z. 

 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 primárny zdroj: najmä zvetrávanie ultrabázických hornín 
 vo vode sa nachádza v nízkych koncentráciách (najviac v jednotkách µg . l-1) 
 vyšší obsahí Co v pôde SR sa viaže na zrudnené oblasti, oblasť neovulkanitov (Krupinská vrchovina) 
 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 hutníctvo – spracovanie kovov, spaľovanie uhlia, sklársky priemysel 
 
 
 
 
Referencie 

1ATSDR 2004. Toxicological profile for cobalt. U.S. Department of Health and Human Services, Public health service, Agency for toxic substance and disease registry, Atlanta, Georgia 
(http://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp.asp?id=373&tid=64) 

2OSU 2014. Vitamin B12. Micronutrient Research for Optimum Health, Linus Pauling Institute, Oregon State University 

3Selinus, O., Alloway, B. J., Centeno, J. A., Finkelman, R. B., Fuge, R., Lindh, U. & Smedley, P., 2005: Essentials of Medical  Geology, Impacts of the Natural Environment on Public Health. Elsevier Acadamic 
Press, 793 s. 
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CHRÓM – Cr 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Vysoký obsah Cr sa v geologickom prostredí na Slovensku vyskytuje najmä v pôde vplyvom jeho znečistenia lokálnymi antropogénnymi zdrojmi. 
Nízky obsah Cr je v geologickom prostredí na Slovensku charakteristický pre podzemnú vodu, v ktorej je obsah Cr rádovo nižší ako limitné hodnoty pre pitnú 
vodu. 
Nadbytok Cr sa prejavuje negatívnymi účinkami na respiračný, kardiovaskulárny, gastrointestinálny systém, negatívne vplýva na pečeň, obličky, kožu, 
zapríčiňuje hematologické zmeny a rakovinu žalúdka. 
Deficit Cr má negatívne účinky na endokrinný, kardiovaskulárny systém, metabolické účinky. 

Eliminovať riziko negatívnych účinkov nadbytku Cr v pôde: nepestovať miestne poľnohospodárske produkty, resp. redukovať ich konzumáciu. 
V prípade lokálne zvýšeného obsahu Cr v podzemnej vode nevyužívať túto vodu na pitné účely a zabezpečiť si náhradný zdroj pitnej vody (napr. balená voda). 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK 

 Respiračný systém: pľúcny edém, bronchitída1 
 Kardiovaskulárny systém: zástava srdca1 
 Gastrointestinálny systém: bolesti, zvracanie, gastrointestinálna hemorágia, nevoľnosť, hnačka1 
 Hematologické zmeny: leukocytóza1 
 Pečeň: poškodenie pečene, zvýšený bilirubín1 
 Obličky: proteinuria, hematuria, zlyhanie obličiek, oligúria1 
 Koža: dermatitída1 
 Rakovina: žalúdka (pitné vody)2, 3 
 

DEFICIT5 

 Endokrinný systém: diabetes mellitus typu 2 
 Metabolické účinky: tolerancia glukózy 
 Kardiovaskulárny systém: srdcovo-cievne ochorenia v spojení s diabetes 
 

Minimálne rizikové úrovne 
Orálny príjem (ingesciou) 

 chronická expozícia (≥ 1 rok)1: 0,000 9 mg Cr6+/kg/deň 
 
 celoživotná expozícia: Cr nie je klasifikovaný ako karcinogén4 

  

Minimálne a maximálne potrebné úrovne 
Adekvátny (primeraný) príjem 

 muži: 0,03 – 0,035 mg Cr/deň 
 ženy: 0,02 – 0,025 mg Cr/deň 

vrchná hranica príjmu (dospelí) 

 nedefinovaná 
 

VÝSKYT CHRÓMU V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] Pôdy [mg . kg-1] 

Aritmetický priemer 0,001 32 Aritmetický priemer 81,46 

Medián 0,000 25 Medián 80,30 

Minimum 0,000 035 Minimum 0,25 

Maximum 0,326 8 Maximum 6 096,0 

Limitná hodnota* 0,05 Limitná hodnota** 70 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z.., **v zmysle Zákona 220/2004 Z. z. 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 primárny zdroj: najmä zvetrávanie (ultrabázických) hornín a minerálov 
 vo vode sa nachádza v nízkych obsahoch (najviac v desiatkach µg . l-1) 
 vyšší obsah Cr vo vode SR sa viaže na zrudnené zóny (Stredoslovenské neovulkanity, Malé Karpaty, Spišsko-gemerské rudohorie) 
 vyššíobsah Cr v pôde SR sa viažu na oblasť paleogénnych hornín a flyšu (SV oblasť Slovenska), zrudnené zóny, aluviálne oblasti (Laborec a Topľa) 
 

ANTROPOGÉNNE ZDROJE 

 hutníctvo (najmä oblasť Dolnej Oravy) 
 odpadové vody (stredná a dolná časť Váhu a povodia Ondavy) 
 kožiarske závody (Borský Mikuláš, Bošany), závody na pochrómovanie kovov (Považská Bystrica) 
 

Referencie 

1ATSDR 2012. Toxicological profile for chromium. U.S. Department of Health and Human Services, Public health service, Agency for toxic substance and disease registry, Atlanta, Georgia 
(http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp.asp?id=62&tid=17) 

2Beaumont JJ., Sedman RM., Reynolds SD. et al. 2008. Cancer mortality in a Chinese population exposed to hexavalent chromium in drinking water. (Comment in: Epidemiology 19 (1): 1-2, 24-26). 
Epidemiology 19 (1), 12-23 

3Fryzek JP., Mumma MT., McLaughlin JK. et al. 2001. Cancer mortality in relation to environmental chromium exposure. J Occup Environ Med, 43 (7), 635-640 

4IRIS 1998. Chromium (VI). Integrated Risk Information System, U.S. Environmental Protection Agency (http://www.epa.gov/iris/subst/0144.htm) 

5OSU 2007. Chromium. Micronutrient Research for Optimum Health, Linus Pauling Institute, Oregon State University  
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MEĎ – Cu 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Vysoký obsah Cu sa v geologickom prostredí na Slovensku sa vyskytuje v pôdeh banských oblastí, resp. vo vinohradníckych oblastiach. 
Nízky obsah Cu v geologickom prostredí na Slovensku prevládajú v podzemnejh/pitnej vode. 

Nadbytok Cu má negatívne účinky na pečeň, kardiovaskulárny a gastrointestinálny systém a na hematologické zmeny. 
Deficit Cu má negatívne účinky na kardiovaskulárny, muskuloskeletálny a imunologický systém. 

Obsah Cu v pitnej/podzemnej vode na Slovensku dosahujú nízke, podlimitné koncentrácie (< 2 mg . l-1) a teda sú skôr deficitné. Nevyhnutným zdrojom Cu pre 
ľudský organizmus je vyvážená strava: zabezpečenie dostatočného príjmu zeleniny, ovocia, mäsa, strukovín, … 
V prípade vysokého nadlimitného obsahu Cu v pôde sa neodporúča pestovať a konzumovať miestne poľnohospodárske produkty, resp. ich pravidelne 
konzumovať. 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK 

 Kardiovaskulárny systém: vznik cievnych srdcových ochorení1, 2 
 Gastrointestinálny systém: zvracanie, nevoľnosť, bolesť brucha1 
 Hematologické zmeny: hemolýza, anémia1 
 Pečeň: Wilsonova choroba3, 4, cirhóza pečene u detí5, 6, idiopatická toxikóza7 
 

DEFICIT 

 Kardiovaskulárny systém: ateroskleróza (limitované dáta)8 
 Muskuloskeletálny systém: osteoporóza8 
 Imunologický systém: neutropenia, poškodenie funkcie imunitného systému8 
 

Minimálne rizikové úrovne 
Orálny príjem (ingesciou) 

 chronická expozícia (< 1 rok)1: 0,01 mg Cu/kg/deň 
 celoživotná expozícia: Cu nie je klasifikovaný ako karcinogén 
 

Minimálne a maximálne potrebné úrovne8 
Odporúčaný denný príjem (dospelí) 

 0,9 mg Cu/deň 

Vrchná hranica príjmu (dospelí) 

 10,0 mg Cu/deň 
 
 

VÝSKYT MEDI V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] Pôdy [mg . kg-1] 

Aritmetický priemer 0,002 76 Aritmetický priemer 31,39 

Medián 0,001 Medián 19,0 

Minimum 0,000 05 Minimum 0,05 

Maximum 2,0 Maximum 2 236,0 

Limitná hodnota* 2,0 Limitná hodnota** 60 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z.., **v zmysle Zákona 220/2004 Z. z. 
 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 primárny zdroj: najmä zvetrávanie sulfidických minerálov 
 vyššíobsah Cu vo vode a pôde SR sa viaže na zrudnené oblasti (napr.  Spišsko-gemerské rudohorie) 
 

ANTROPOGÉNNE ZDROJE 

 vinohradníctvo – aplikácia fungicídov (Malé Karpaty, okolie Nitry, Tokajská oblasť) 
 stará banská činnosť, hutníctvo (Banská Bystrica, Gelnica, Krompachy) 
 priemyselné odpadové vody 
 

Referencie 

1ATSDR 2004. Toxicological profile for copper. U.S. Department of Health and Human Services, Public health service, Agency for toxic substance and disease registry, Atlanta, Georgia 
(http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp.asp?id=206&tid=37) 

2Ford ES. 2000. Serum copper concentration and coronary heart disease among U.S. adults. Am J Epidemiol, 151 (12), 1182-1188 

3Llanos RM., Mercer JFB. 2002. The molecular basis of copper homeostatis and copper-related disorders. DNA Cell Biol, 21 (4), 259-279 

4Scheinberg IH., Sternlieb I. 1996. Wilson disease and idiopathic copper toxicosis. Am J Clin Nutr, 63 (5), 842S-845S 

5Pandit A., Bhave S. 1996. Present interpretation of the role of copper in Indian childhood cirrhosis. Am J Clin Nutr, 63 (5), 830S-835S 

6Tanner MS. 1998. Role of copper in Indian childhood cirrhosis. Am J Clin Nutr, 67, 1074S-1081S 

7Müller T., Müller W., Feichtinger H. 1998. Idiopathic copper toxicosis. Am J Clin Nutr, 67, 1082S-1086S 

8OSU 2007. Copper. Micronutrient Research for Optimum Health, Linus Pauling Institute, Oregon State University  
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FLUÓR – F 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Zvýšený obsah F sa v geologickom prostredí na Slovensku vyskytujú lokálne v nížinách a kotlinách. 
Nízky obsah F v geologickom prostredí na Slovensku má prevažná väčšina podzemných vôd obsahy < 0.5 mg . l-1. 

Nadbytok F má negatívne účinky na obličky, kardiovaskulárny, gastrointestinálny, endokrinný, muskuloskeletálny a reprodukčný systém, má neurologické 
účinky, vývojové účinky a spôsobuje hematologické zmeny. 
Deficit F má negatívne účinky na muskuloskeletálny systém. 

Pri nízkom obsahu F v podzemnej vode je potrebné dopĺňať adekvátny denný príjem z iných zdrojov (minerálne vody, strava). 
V prípade vysokéhoh obsahu F v pôde, resp. v podzemnej vode nevyužívať takúto pôdu/vodu na pitné účely, eliminovať kontakt s kontaminovanou pôdou (na 
Slovensku skôr lokálny problém z bodových zdrojov znečistenia). 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK 

 Kardiovaskulárny systém: hypokalémia, hyperkalémia, znížený výskyt kardiov. ochorení (nižšia kalcifikácia aorty)1 
 Gastrointestinálny systém: zvracanie, nausea, bolesť1 
 Hematologické zmeny: abnormálny počet bielych krviniek1 
 Obličky: zlyhanie obličiek1 
 Endokrinný systém: zvýšená hladina tyroxínu (hormónu štítnej žľazy)2, 3 
 Neurologické účinky: parestézia1 
 Vývojové účinky: vývojová anomália miechy a chrbtice (spina bifida)4, zníženie inteligencie u detí5, 6 
 Muskuloskeletálny systém: dentálna a skeletálna fluoróza7, 8 
 Reprodukčný systém: zníženie plodnosti1 
 Rakovina: všeobecne (fluoridovaná voda vs. obdobie nefluoridácie zdrojov vôd)9 
 

DEFICIT 

 Muskuloskeletálny systém: zubný kaz, osteoporóza (limitované dáta)10 
 

Minimálne rizikové úrovne 
Orálny príjem (ingesciou) 

 chronická expozícia (≥ 1 rok)1: 0,05 mg F/kg/deň 
 
 celoživotná expozícia: F nie je hodnotený ako karcinogén 
 
 
 

 

Minimálne a maximálne potrebné úrovne 
Adekvátny (primeraný) príjem 

 muži: 4 mg F/deň 
 ženy: 3 mg F/deň 
 

Vrchná hranica príjmu (dospelí) 

10 m F/deň 

VÝSKYT FLUÓRU V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] Pôdy [mg . kg-1] 

Aritmetický priemer 0,012 Aritmetický priemer 333,64 

Medián 0,1 Medián 300,0 

Minimum 0,005 Minimum 150,0 

Maximum 5,4 Maximum 9 100,0 

Limitná hodnota* 1,5 Limitná hodnota** 550 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z., **v zmysle Zákona 220/2004 Z. z. 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 primárny zdroj: najmä zvetrávanie horninotvorných minerálov 
 obsah F vo vode a pôde je prevažne v nízkych koncentráciách (Fvoda < 0,1 mg . l-1, Fpôda < 300 mg . kg-1) 
 

ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 poľnohospodárstvo – aplikácia fosfátových hnojív (Podunajská nížina, Východoslovenská Nížina, juhoslovenské kotliny) 
 

Referencie 

1ATSDR 2003. Toxicological profile for fluorides, hydrogen fluoride, and fluorine. U.S. Department of Health and  Human Services, Public health service, Agency for toxic substance and disease registry, 
Atlanta, Georgia (http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp.asp?id=212&tid=38) 

2Michael M., Barot VV., Chinoy NJ. 1996. Investigations of soft tissue functions in fluorotic individuals of north Gujarat. Fluoride, 29 (2), 63-71  

3Gupta SK., Khan TI., Gupta RC. 2001. Compensatory hyperparathyroidism following high fluorine ingestions-a clinico-biochemical correlation. Indian Pediatr, 38, 139-146 

4Gupta SK., Gupta RC., Seth AK. Et al. 1995. Increased incidence of spina bifida occulta in fluorosis prone areas. Acta Paediatr Jpn Overseas Ed, 37 (4), 503-506 

5Li XS., Zhi JL., Gao RO. 1995. Effect of fluoride exposure on intelligence in children. Fluoride, 28 (4), 189-192 

6Lu Y., Sun ZR., Wu LN. et al. 2000. Effect of high-fluoride water on intelligence in children. Fluoride, 33 (2), 74-78 

7Alarcón-Herrera MT., Martin-Dominguez IR., Trejo-Vázquez R. et al. 2001. Well water fluoride, dental fluorosis, and bone fractures in the Guandania Valley of Mexico. Fluoride, 34 (2), 139-149 

8Choubisa SK., Choubisa DK., Joshi SC. Et al. 1997. Fluorosis in some tribal villages of Dungarpur district of Rajasthan, India. Fluoride, 30 (4), 223-228 

9Takahashi K., Akiniwa K., Narita K. 2001. Regression analysis of cancer incidence rates and water fluoride in the U.S.A. based on IACR/IARC (WHO) data (1978-1992). J Epidemiol, 11 (4), 170-179 

10OSU 2007. Fluoride. Micronutrient Research for Optimum Health, Linus Pauling Institute, Oregon State Univer  
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ŽELEZO – Fe 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Vysoký obsah Fe sa v geologickom prostredí na Slovensku vyskytuje lokálne vo vode. 
Veľmi nízky obsah Fe sa v geologickom prostredí na Slovensku nevyskytujú. 

Nadbytok Fe má negatívne účinky na kardiovaskulárny a gastrointestinálny systém, neurologické a metabolické účinky, rakovinu tráviacich orgánov. 
Deficit Fe spôsobuje hematologické zmeny, má vývojové a neurologické účinky, negatívne účinky na kardiovaskulárny systém. 

Nadlimitný obsah Fe v pitnej/podzemnej vode prírodného (geologického) pôvodu (> 0,5 mg . l-1) má vplyv na senzorické vlastnosti vody (hrdzavé sfarbenie, 
“kovová” chuť). Takto zvýšený obsah nepredstavujú pre ľudí zdravotné riziká aj vzhľadom na prirodzenú schopnosť ľudského organizmu regulovať nadbytok 
Fe v tele. Opatrenia pri zvýšenom obsahu Fe v pitnej vode sa teda týka najmä odstránenia nežiadúcich účinkov na senzorické vlastnosti vody a spočívajú v 
účinnej filtrácii vôd. 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK1 

 Kardiovaskulárny systém: ateroskleróza, srdcový infarkt, cievne ochorenia (limitované dáta) 
 Gastrointestinálny systém: podráždenie, nevoľnosť, hnačka, vracanie 
 Endokrinný systém: diabetes mellitus typu2 
 Neurologické účinky: neurodegeneratívne ochorenia 
 Metabolické účinky: poruchy metabolizmu 
 Rakovina: pečeň, hrubé črevo, konečník 
 
Pozn. Ľudský organizmus reguluje intestinálnu absorpciu Fe a chráni sa tak pred nadmerným príjmom Fe. 

 

DEFICIT1 

 Hematologické zmeny: anémia 
V spojení s anémiou ďalšie vedľajšie účinky: 
 Kardiovaskulárny systém: zvýšená dýchavičnosť pri námahe 
 Neurologické účinky: poruchy intelektuálneho vývoja detí 
 Vývojové účinky: nízka hmotnosť novorodencov, predčasné pôrody, zvýšená úmrtnosť rodičiek 
 

Minimálne rizikové úrovne 
 nehodnotené resp. nestanovené 
 
 
 
 
Pozn.: Deficit Fe zvyšuje intestinálnu absorpciu Pb do ľudského organizmu. 

 

 

Minimálne a maximálne potrebné úrovne 
Odporúčaný denný príjem (dospelí) 

 muži: 8 mg Fe/deň 
 ženy: 8 – 18 mg Fe/deň 
 

Vrchná hranica príjmu (dospelí) 

45 mg Fe/deň 
 

VÝSKYT ŽELEZA V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] Pôdy [%] 

Aritmetický priemer 0,193 Aritmetický priemer 2,73 

Medián 0,012 Medián 2,63 

Minimum 0,000 5 Minimum 0,26 

Maximum 47,6 Maximum 11,18 

Limitná hodnota* 0,2 Limitná hodnota** nestanovená 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z., **v zmysle Zákona 220/2004 Z. z. 

 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 primárny zdroj: najmä zvetrávanie (ultrabázických, sedimentárnych) hornín a minerálov, zvetrávanie sulfidických rúd 
 vyšší obsah Fe vo vode SR sa viaže na oblasti nížin (Záhorská, Podunajská nížina) a vnútrohorských kotlín vyplnených sedimentami neogénu a paleogénu 
 vyšší obsah Fe v pôde SR sa viaže na oblasti s výskytom vulkanických hornín v podloží (Javorie, Krupinská vrchovina), oblasti vysokých pohorí (Malá Fatra, 

Nízke Tatry, Spišsko-gemerské rudohorie), aluviálne oblasti (východoslovenských riek, dolného Váhu, časti Žitného ostrova) 
 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 priemyselné odpadové vody, skorodované vodárenské systémy (potrubia a pod.) 
 
Referencie 

1OSU 2009. Iron. Micronutrient Research for Optimum Health, Linus Pauling Institute, Oregon State University  
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HYDOGÉNUHLIČITANY – HCO3- 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Vysoký obsah HCO3
-sa v pitnej/podzemnej vode na Slovensku vyskytuje najmä v oblastiach nížin a kotlín. 

Nízky obsah HCO3
- sa v pitnej/podzemnej vodeh na Slovensku vyskytuje v oblastiach pohorí budovaných kryštalinikom a neovulkanitmi. 

Nadbytok HCO3
- má negatívne účinky spojené najmä so zvýšeným obsahom Ca – dna, artritída, močové kamene, kalcinóza. 

Deficit HCO3- má negatívne účinky spojené najmä s deficitným obsahom Ca a Mg. 

V prípade vysokéhoh obsahu HCO3
- v pitnej/podzemnej vode (> 500 mg . l-1) sa neodporúča jej dlhodobá konzumácia, vzhľadom na možné zdravotné účinky 

najmä v spojení so zvýšeným obsahom Ca, resp. niektorých rizikových stopových prvkov (v prípade kontaminovaných vôd). 
V prípade nízkeho obsahu HCO3

- v pitnej/podzemnej vode sú vhodné rovnaké opatrenia ako pri Ca, resp. Mg. 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
Hydrogénuhličitany v pitnej/podzemnej vode sú žiadúcou zložkou, pozitívne ovplyvňujú chuťové vlastnosti vody. Na zdravie ľudí pôsobia 
nepriamo, v spojitosti s vysokým, resp. nízkym obsahom ďalších chemických prvkov, najmä Ca, príp. Mg. 
 
NADBYTOK1 

 Gastrointestinálny systém: tlmenie žalúdočnej sekrécie, vplyv na sliznicu žalúdka a črevá (limitované dáta) 
 Metabolické účinky: metabolická alkalóza (limitované dáta) 
 
– zvýšená/znížená tvorba kyseliny močovej – dna, artritída, tvorba močových kameňov, kalcinóza 
 

DEFICIT 

 negatívne účinky spojené najmä s deficitnými obsahmi Ca, príp. Mg 
 

Minimálne rizikové úrovne 
 nehodnotené resp. nestanovené 
 
 

 

 
 

VÝSKYT HYDROGÉNUHLIČITANOV V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] 

Aritmetický priemer 271,39 

Medián 267,26 

Minimum 0,01 

Maximum 1 793,87 

Limitná hodnota* nestanovené 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z. 

 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 primárny zdroj: rozpúšťanie vápencov a dolomitov 
 vyšší obsah HCO3

- sa viaže na oblasti nížin a kotlín, ktoré sú budované kvartérnymi, neogénnymi, paleogénnymi a mezozoickými horninami 
 nižší obsah HCO3

- sa viaže na oblasti pohorí budovaných kryštalinikom, resp. neovulkanitmi (najmä stredné a z časti východné Slovensko) 
 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 priemysel, poľnohospodárstvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencie 

1Kožíšek F. 2008. Zdravotní rizika pitné vody s vysokým obsahem rozpuštěných látek. Atestační práce, Institut Postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, 36 s. 
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ORTUŤ – Hg 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Vysoký obsah Hg sa v geologickom prostredí na Slovensku vyskytuje najmä v pôde, v podzemnej vode len lokálne a sporadicky. 

Nadbytok Hg má negatívne účinky na obličky, kardiovaskulárny, gastrointestinálny systém, neurologické a vývojové účinky. 

V oblastiach so zvýšeným obsahom Hg v pôde (nad limitnú hodnotu) eliminovať kontakt s pôdou, nepestovať zeleninu ani ju nekonzumovať. V prípade 
zisteného zvýšeného nadlimitného obsahu Hg v pitnej/podzemnej vode (> 0,001 mg . l-1) nevyužívať túto vodu na pitné ani na úžitkové účely a zabezpečiť si 
náhradný zdroj pitnej vody (napr. balené vody). 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK 

 Kardiovaskulárny systém: tachykardia, zvýšený krvný tlak1 
 Gastrointestinálny systém: zvracanie, diarea1 
 Obličky: zlyhanie obličiek, albuminúria, polyúria1 
 Neurologické účinky: neurotoxicita (poruchy videnia, svalová slabosť, strata pamäti, poruchy spánku, parestézia končatín, degenerácia nervov, poruchy 

centrálneho nervového systém)1 
 Vývojové účinky: mentálna retardácia, neschopnosť pohybu, mozgová atrofia, hypoplázia1 
 
  
 

Minimálne rizikové úrovne 
Orálny príjem (ingesciou) 

 chronická expozícia (≥ 1 rok)1: 0,000 3 mg Hg/kg/deň 
 
 celoživotná expozícia: Hg nie je klasifikovaná ako karcinogén2 
 
 

 

 
 
 

 

 

VÝSKYT ORTUTE V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] Pôdy [mg . kg-1] 

Aritmetický priemer 0,000 14 Aritmetický priemer 0,31 

Medián 0,000 1 Medián 0,08 

Minimum 0,000 015 Minimum 0,01 

Maximum 0, Maximum 147,3 

Limitná hodnota* 0,001 Limitná hodnota** 0,5 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z., **v zmysle Zákona 220/2004 Z. z. 

 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 primárny zdroj: najmä zvetrávanie rudných minerálov 
 v prírodných vodách sa vyskytuje len vo veľmi nízkych koncentráciách (zväčša niekoľko desatín µg . l-1) 
 vyšší obsahí Hg v pôde SR sa viaže na zrudnené zóny (Spiš – Rudňany, Slovinky) 
 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 priemyselná výroba (katalyzátory) 
 spaľovanie uhlia (Horná Nitra) 
 poľnohospodárstvo – aplikácia fungicídov 
 cezhraničné zdroje (hraničné pohoria – Vysoké a Nízke Tatry, Malá a Veľká Fatra) 
 spracovanie farebných kovov (alúvium Hrona, Hornádu) 
 
 
 
 
 
 
Referencie 

1ATSDR 1999. Toxicological profile for mecury. U.S. Department of Health and Human Services, Public health service, Agency for toxic substance and disease registry, Atlanta, Georgia 
(http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp.asp?id=115&tid=24) 

2IRIS 1995. Mercury elemental. Integrated Risk Information System, U.S. Environmental Protection Agency (http://www.epa.gov/iris/subst/0370.htm) 

  

135



DRASLÍK – K 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Zvýšený obsah K sa v geologickom prostredí na Slovensku vyskytuje v podzemnej vode a pôde len lokálne. 
Nízky obsah K sa v geologickom prostredí na Slovensku vyskytuje najmä v podzemnej vode (K ako esenciálny prvok je odčerpávaný rastlinami). 

Nadbytok K má negatívne účinky na kardiovaskulárny a muskuloskeletálny systém. 
Deficit K má negatívne účinky na kardiovaskulárny a muskuloskeletálny systém, metabolické účinky. 

Pre K nie je v súčasnosti stanovená limitná hodnota pre pitnú vodu ani pôdu. Všeobecne možno jeho obsah na Slovensku považovať za málo pravdepodobne 
rizikové vo vzťahu k ľudskému zdraviu, keďže zdrojom K – jeho nadbytku, resp. deficitu je pre ľudský organizmus najmä strava. 
Eliminácia negatívneho vplyvu vysokého/nízkeho obsahu draslíkav geologickom prostredí (pitnej vode/pôdeh) – upraviť konzumáciu stravy bohatej na draslík. 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK (Hyperkalémia)1 

 Kardiovaskulárny systém: srdcová arytmia až zástava srdca 
 Muskuloskeletálny systém: svalová slabosť, chvenie končatín, dočasná paralýza 
 

DEFICIT 

 Kardiovaskulárny systém: srdcová arytmia 
 Muskuloskeletálny systém: svalová Paralýza  
 Metabolické účinky: zmeny bunkového metabolizmu 
 

Minimálne rizikové úrovne 
 Nehodnotené, resp. nestanovené 
 

Minimálne a maximálne potrebné úrovne 
Adekvátny denný príjem (dospelí) 

 4 700 mg K/deň 
 
 

 
 
 
 

Vrchná hranica príjmu (dospelí) 

 nestanovená (negatívne zdravotné účinky neboli pozorované 
u zdravých ľudí) 

VÝSKYT DRASLÍKA V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] Pôdy [%] 

Aritmetický priemer 9,1 Aritmetický priemer 1,7 

Medián 1,6 Medián 1,7 

Minimum 0,05 Minimum 0,06 

Maximum 541,0 Maximum 6,7 

Limitná hodnota* nestanovená Limitná hodnota** nestanovená 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z., **v zmysle Zákona 220/2004 Z. z. 

 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 primárny zdroj: najmä zvetrávanie (granity, pegmatity) hornín a minerálov 
 draslík sa vo vodách SR vyskytuje v nižších obsahoch na úrovni zväčša 0,X – X,0 mg . l-1 z dôvodu jeho sorpcie v pôdach a “odčerpávanie” K rastlinami, pre 

ktoré je esenciálny 
 vyšší obsah K v pôde SR sa viaže na oblasti s výskytom granitoidných a metamorfovaných hornín (pohoria) 
 nízky obsah K v pôde SR (< 2 %) sa viaže na oblasti s karbonátovými, resp. piesčitými horninami v podloží (napr. oblasť Záhorskej nížiny, oblasť Žitného 

ostrova, Lučenskej a Rimavskej kotliny) 
 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 poľnohospodárstvo (aplikácia draselných hnojív), živočíšna výroba, fekálne znečistenie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencie 

1OSU 2010. Potassium. Micronutrient Research for Optimum Health, Linus Pauling Institute, Oregon State University  
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HORČÍK – Mg 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Vysoký obsah Mg je v geologickom prostredí na Slovensku ojedinelý. 
Nízky obsah Mg je v geologickom prostredí na Slovensku najmä v oblastiach kryštalinika a neovulkanitov, viatych pieskov. 

Nadbytok Mg má negatívne účinky na obličky, kardiovaskulárny, gastrointestinálny a muskuloskeletálny systém. 
Deficit Mg má neurologické, metabolické účinky, negatívne účinky na kardiovaskulárny a muskuloskeletálny systém a na rakovinu (prsníka, pečene, žalúdka). 

Eliminácia negatívneho vplyvu nízkeho (deficitného) obsahu horčíka v pitnej vode (v geologickom prostredí): zabezpečenie alternatívneho doplnkového zdroja 
horčíka – zvýšiť konzumáciu stravy bohatej na horčík, zvýšiť príjem horčíka prostredníctvom pitia minerálnych vôd s vyšším obsahom Mg, užívanie 
vitamínových doplnkov bohatých na horčík. 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK (Hypermagnezemia)1 

 Kardiovaskulárny systém: zástava srdca, hypotensia 
 Gastrointestinálny systém: hnačka 
 Obličky: poškodenie obličiek u ľudí s ochorením obličiek 
 Muskuloskeletálny systém: oslabenie svalstva 
 

DEFICIT (Hypomagnezémia)1 

 Kardiovaskulárny systém: hypertenzia 
 Neurologické účinky: trasenie, tetánia 
 Muskuloskeletálny systém: kŕče svalstva, osteoporóza (limitované dáta) 
 Metabolické účinky: poruchy metabolizmu glukózy u diabetikov (diabetes)1, 2 
 Rakovina: prsníka (LD)3, pečene (LD)4, žalúdka5 
 

Minimálne rizikové úrovne 
 nehodnotené, resp. nestanovené 
 
 
 

Minimálne a maximálne potrebné úrovne 
Odporúčaný denný príjem (dospelí) 

 muži: 400 420 mg Mg/deň 
 ženy: 310 – 320 mg Mg/deň 
 

VÝSKYT HORČÍKA V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] Pôdy [%] 

Aritmetický priemer 25,2 Aritmetický priemer 0,9 

Medián 19,0 Medián 0,6 

Minimum 0,04 Minimum 0,08 

Maximum 292,7 Maximum 10,6 

Odporúčaná hodnota* 10 – 30   

Limitná hodnota* 125 Limitná hodnota** nestanovená 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z., **v zmysle Zákona 220/2004 Z. z. 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 primárny zdroj: najmä zvetrávanie (ultrabázických, sedimentárnych karbonátových) hornín a minerálov 
 vyšší obsah Mg vo vodách SR sa viaže na oblasť Podunajskej panvy, Lučenskú a Rimavskú kotlinu 
 vyšší obsah Mg v pôdach SR sa viaže najmä na oblasti s výskytom karbonát. hornín v podloží , resp. v oblastiach, kde karbonáty vznikajú sekundárne 

vyzražávaním z podzemných vôd (aluviálne oblasti Žitného ostrova, Hornej Nitry) 
 nižší obsah Mg vo vodách (do 10 mg . l-1) a v pôdach (< 1 %) SR sa viažu na vrcholové časti kryštalinika Západných Karpát, oblasti budované neovulkanitmi, 

východnú časť Spišsko-gemerského rudohoria, oblasť Záhorskej nížiny) 
 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 priemysel (odpadové vody) 
 poľnohospodárstvo 
 
Referencie 

1OSU 2007. Magnesium. Micronutrient Research for Optimum Health, Linus Pauling Institute, Oregon State University  

2Sengupta, P. 2013. Potential impacts of hard water. Int J Prev Med., 4, (8), 866-875 

3Yang, Ch-Y., Chiu, H-F., Cheng, B-H., Hsu, T-Y., Cheng, M-F., Wu, T-N. 2000. Calcium and magnesium in drinking water and the risk of death from breast cancer. Journal of Toxicology and Environmental 
Health, Part A: Current Issues. 60, (4), 231-241 

4Tukiendorf, A., Rybak, Z. 2004. New data on ecological analysis of possible relationship between magnesium in drinking water and liver cancer. Magnes Res., 17, (1), 46-52 

5Sakamoto, N; Shimizu, M; Wakabayashi, I; a kol., 1997: Relationship between mortality rate of stomach cancer and cerebrovascular disease and concentrations of magnesium and calcium in well water in 
Hyogo prefecture. Magnesium Research, 10, (3), 215-223  
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MINERALIZÁCIA 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Vysoká mineralizácia pitnej/podzemnej vody sa na Slovensku vyskytuje najmä v osídlených oblastiach a býva výrazne podmienená antropogénnym 
znečistením. 
Nízka mineralizácia pitnej/podzemnej vod sa Slovensku vyskytuje v oblastiach pohorí budovaných kryštalinikom a neovulkanitmi. 

Nadbytok mineralizácie má negatívne účinky spojené najmä so zvýšeným obsahom Ca, Mg, príp. Na, NO3
-, Cl-, kovov … 

Deficit mineralizácie má negatívne účinky spojené najmä s deficitným obsahmom Ca a Mg. 

Vyššie mineralizovaná voda (1 000 – 1 500 mg . l-1 a viac) predstavuje zdroj vyšších obsahov hlavných zložiek akými sú v podmienkach Slovenska najmä Ca, 
Mg, príp. Na a potenciálny zdroj rizikových prvkov/látok (NO3

-, Cl-, As, Pb, Hg, …). Z tohto dôvodu neodporúčame využívať takúto vodu na pitné účely. 
Nízkomineralizovaná voda (< 150 mg . l-1) jenaopak deficitná na potrebné makroprvky najmä Ca a Mg a v prípade ich dlhodobého využívania na pitné účely 
je potrebné zvýšiť príjem týchto prvkov z iných zdrojov (napr. strava). 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK 

 Vzhľadom na to, že celková mineralizácia predstavuje skupinový ukazovateľ obsahu rozpustených anorganických látok v podzemnej vode, nemá priamy 
vplyv na zdravie človeka. Vysoké hodnoty mineralizácie však indikujú prítomnosť vysokých obsahov chemických prvkov/látok, ktoré môžu mať negatívne 
zdravotné účinky. Tieto sú podmienené charakterom chemických prvkov/látok, ktoré sa vo vode nachádzajú vo zvýšených obsahoch, najmä Ca, Mg, Na, 
NO3

-, Cl-, ktoré sú často sprevádzané aj zvýšenými obsahmi toxických stopových prvkov (As, Pb, …). 
 

Minimálne rizikové úrovne 
 nehodnotené, resp. nestanovené 
 
 

 
 

 
 

VÝSKYT MINERALIZÁCIE V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] 

Aritmetický priemer 560,81 

Medián 488,65 

Minimum 14,95 

Maximum 2 499,47 

Limitná hodnota* 1 000 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z. 

 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 primárny zdroj: interakcia voda – plyn – horninové prostredie 
 vyššie hodnoty celkovej mineralizácie podzemných vôd SR sa viažu na oblasti budované mezozoickými, neogénnymi, kvartérnymi horninami resp. horninami 

paleogénu (nížiny, kotliny) 
nižšie hodnoty celkovej mineralizácie vôd SR sa viažu na vrcholové oblasti pohorí budovaných kryštalinikom a neovulkanitmi (najmä stredné a z časti 
 východné Slovensko) 
 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 priemysel, odpadové hospodárstvo, poľnohospodárstvo (najmä osídlené oblasti nížin a kotlín) 
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MANGÁN – Mn 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Veľmi vysoký obsah Mn sa v geologickom prostredí na Slovensku prakticky nevyskytuje. 
Veľmi nízky obsah Mn sa v geologickom prostredí na Slovensku prakticky nevyskytuje. 

Nadbytok Mn má negatívne účinky na reprodukčný systém a má neurologické a vývojové účinky. 
Deficit Mn má metabolické účinky, negatívne účinky na muskuloskeletálny systém. 

Nadlimitný obsah Mn v pitnej/podzemnej vode prírodného (geologického) pôvodu (> 0,05 mg . l-1) má vplyv na senzorické vlastnosti vody (tmavé sfarbenie, 
“kovová” chuť). Takto zvýšený obsah nepredstavuje pre ľudí zdravotné riziká aj vzhľadom na prirodzenú schopnosť ľudského organizmu regulovať nadbytok 
Mn v tele. Opatrenia pri zvýšenom obsahu Mn v pitnej vode sa teda týka najmä odstránenia nežiadúcich účinkov na senzorické vlastnosti vody a spočívajú v 
účinnej filtrácii vôd. 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK 

 Neurologické účinky: neurologické poruchy, stuhnutie svalstva, trasenie, hepatická encefalopatia, laterálna skleróza1, 2, 3, 4 
 Vývojové účinky: poškodenie plodu, predčasné pôrody, poruchy učenia5, 6, inhibícia rastu kostí (LD, Kashin-Beck. choroba v spojení s nadbytkom P)7 
 Reprodukčný systém: zvýšená úmrtnosť dojčiat8 
 
Pozn. Ľudský organizmus homeostaticky kontroluje nadbytok Mn v tele v dôsledku orálnej expozície. 

 

DEFICIT 

 Metabolické účinky: poruchy v tolerancii glukózy, zmeny v metabolizme uhľohydrátov a tukov 
 Muskuloskeletálny systém: poruchy rastu, vývoja kostí 
 

Minimálne rizikové úrovne 
Orálny príjem (ingesciou) 

 Tolerovaná vrchná hranica príjmu1: 0,16 mg Mn/kg/deň 
 
 celoživotná expozícia9: Mn nie je klasifikovaný ako karcinogén 
 
 

Minimálne a maximálne potrebné úrovne9 
Adekvátny (primeraný) príjem 

 muži: 2,3 mg Mn/deň 
 ženy: 1,8 mg Mn/deň 
 

Vrchná hranica príjmu (dospelí) 

 11 mg Mn/deň 

VÝSKYT MANGÁNU V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] Pôdy [mg . kg-1] 

Aritmetický priemer 0,112 Aritmetický priemer 0,077 

Medián 0,002 5 Medián 0,068 

Minimum 0,000 05 Minimum 0,005 

Maximum 16,06 Maximum 0,851 

Limitná hodnota* 0,05 Limitná hodnota** nestanovená 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z., **v zmysle Zákona 220/2004 Z. z. 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 primárny zdroj: najmä zvetrávanie (ultrabázických, sedimentárnych) hornín a minerálov, zvetrávanie sulfidických rúd 
 vyšší obsah Mn vo vodách SR sa viaže na oblasti nížin (Záhorská, Podunajská, Východoslovenská nížina) a vnútrohorských kotlín a paleogénnych 

sedimentov 
 vyšší obsah Mn v pôdach SR sa viažue na aluviálne oblasti 
 

ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 hutníctvo, spracovanie kovov (Gelnica, Slovinky, Banská Štiavnica) 
 odpadové priemyselné vody (chemický priemysel, metalurgia) 
 
Referencie 

1ATSDR 2012. Toxicological profile for manganese. U.S. Department of Health and Human Services, Public health service, Agency for toxic substance and disease registry, Atlanta, Georgia 
(http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp.asp?id=102&tid=23) 

2Kondakis XG., Makris N., Leotsanidis M. et al. 1989. Possible health effects of high manganese concentrations in drinking water. Arch Environ Health, 44, 175-178 

3Pomier-Layrargues G., Rose C., Spahr L. et al. 1998. Role of manganese in the pathogenesis of portal-systemic encephalopathy. Metabol Brain Dis, 13, 311-317 

4Spahr L., Butterworth RF., Fontaine S. et al. 1996. Increased blood manganese in cirrhotic patients: Relationship to pallidal magnetic resonance signal hyperintensity and neurological symptoms. Hepatology, 
24, 1116-1120 

5Sahni V., Leger Y., Panaro L. et al. 2007. Case report: A metabolic disorder presenting as pediatric manganism. Environ Health Perspect, 115, 1776-1779 

6Wasserman GA., Liu X., Parvez F. et al. 2006. Water manganese exposure and children´s intellectual function in Araihazar, Bangladesh. Environ Health Perspect, 114 (1), 124-129 

7Kolsteren, P. 1992. Kashin-Beck disease. Ann. Sc. Belge Méd. Trop., 72, 81-91 

8Hafeman D., Factor-Litvak P., Cheng Z. et al. 2007. Association between manganese exposure through drinking water and infant mortality in Bangladesh. Environ Health Perspect, 115, 1107-1112 

9IRIS 1995. Manganese. Integrated Risk Information System, U.S. Environmental Protection Agency (http://www.epa.gov/iris/subst/0373.htm) 10OSU 2010. Manganese. Micronutrient Research for Optimum 
Health, Linus Pauling Institute, Oregon State Univ.  
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MOLYBDÉN – Mo 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Veľmi vysoký obsah Mo sa v geologickom prostredí na Slovensku nevyskytuje. 
Veľmi nízky obsah Mo v geologickom prostredí na Slovensku nebol zdokumentovaný. 

Nadbytok Mo má negatívne účinky na gastrointestinálny systém. 
Deficit Mo má neurologické a metabolické účinky a spôsobuje rakovinu pažeráka. 

Na Slovensku nepredstavuje Mo rizikový kontaminant geologického prostredia, a preto nie je potrebné žiadne opatrenie k eliminácii možných zdravotných 
rizík. 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK1 

Toxicita Mo pre ľudský organizmus je veľmi nízka. Vrchná hranica príjmu bola odvodená na základe experimentálnych štúdií na zvieratách. 

 Gastrointestinálny systém, pečeň, obličky (zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi) 
 

DEFICIT 

 Neurologické účinky: poškodenie mozgu 
 Rakovina: pažeráka (nepriamy vplyv nízkych obsahov Mo v pôdach a následne zvýšená tvorba nitrozamínov prostredníctvom metabolizmu rastlín) 
 Metabolické účinky: poruchy tvorby kyseliny močovej a metabolizmu aminokyselín 
 

Minimálne rizikové úrovne 
Orálny príjem (ingesciou) 

 referenčná dávka1: 0,005 mg Mo/kg/deň 
 
 celoživotná expozícia1: Mo nie je klasifikovaný ako karcinogén 
 
 
 

Minimálne a maximálne potrebné úrovne2 
Odporúčaný denný príjem (dospelí) 

 0,045 mg Mo/deň 

 

Vrchná hranica príjmu (dospelí) 

2,0 mg Mo/deň 

VÝSKYT MOLYBDÉNU V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Pôdy [mg . kg-1] 

Aritmetický priemer 0,69 

Medián 0,50 

Minimum 0,10 

Maximum 48,60 

Limitná hodnota* nestanovená 

* v zmysle Zákona 220/2004 Z. z. 

 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 primárny zdroj: najmä zvetrávanie najmä granitických hornín (porfýry, aplity, pegmatity), bridlíc, zvetrávanie sulfidických rúd (molybdenitu) 
 vyšší obsah Mo v pôdach SR sa viaže najmä na oblasti s výskytom granitoidných hornín (Malá a Veľká Fatra, časť Nízkych Tatier, Žiarske Pohorie, Považský 

Inovec, časť Malých Karpát), oblasti s výskytom mineralizovaných zón (Spišsko-gemerské rudohorie), alúviá riek v nížinných oblastiach (Podunajská, 
Východoslovenská nížina) 

 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 spracovanie rúd, elektrárne (okolie závodov a elektrární – Horná Nitra, Vojany) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencie 

1IRIS 1993. Molybdenum. Integrated Risk Information System, U.S. Environmental Protection Agency (http://www.epa.gov/iris/subst/0425.htm) 

2OSU 2013. Molybdenum. Micronutrient Research for Optimum Health, Linus Pauling Institute, Oregon State  Univ. 
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SODÍK – Na 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Vysoký obsah Na je v geologickom prostredí na Slovensku v prípade obyčajnej pitnej vody ojedinelý. 
Nízky obsah Na sa v geologickom prostredí na Slovensku vyskytuje v oblastiach budovaných karbonátmi, resp. pieskami. 

Nadbytok Na má negatívne účinky na obličky, kardiovaskulárny a gastrointestinálny systém. 
Deficit Na má negatívne účinky na kardiovaskulárny systém. 

Nadlimitný obsah Na v pitnej/podzemnej vode má vplyv na chuť vody (> 200 mg . l-1).  
Všeobecne je možné obsah sodíka na Slovensku považovať za málo pravdepodobne rizikový vo vzťahu k ľudskému zdraviu, keďže za hlavný zdroj sodíka 
pre ľudský organizmus sa považuje strava. 
Eliminácia negatívneho vplyvu vysokého/nízkeho obsahu sodíka v geologickom prostredí (pitnej vode): znížiť príjem soli v strave, znížiť príjem sodíka 
prostredníctvom pitia minerálnych vôd bohatých na Na. 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK1 

 Kardiovaskulárny systém: zvýšenie krvného tlaku (rizikové najmä u osôb so srdcovocievnymi ochoreniami) 
 Obličky: zníženie tvorby moču (rizikové najmä u osôb s ochoreniami obličiek) 
 Gastrointestinálny sytém: nevoľnosť, zvracanie, hnačka 
 

DEFICIT 

 Kardiovaskulárny systém: opuch mozgu až poškodenie mozgu 
 
Pozn.: Deficit Na v organizme zvyčajne nie je spôsobený nedostatočným príjmom Na z potravy (zvýšený príjem vody, zvýšená fyzická aktivita vedú k zvýšenému vylučovaniu Na a jeho deficitu). Zdravotné 
účinky Na na človeka sa spájajú s jeho výskytom vo forme NaCl. 

 

Minimálne rizikové úrovne 
 nehodnotené, resp. nestanovené 
 
 
 
 
 

Minimálne a maximálne potrebné úrovne1 
Adekvátny denný príjem (dospelí) 

 1 300 – 1 500 mg Na/deňi 
 

Vrchná hranica príjmu (dospelí) 

 2 300 mg Na/deň 

VÝSKYT SODÍKA V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] Pôdy [%] 

Aritmetický priemer 18,1 Aritmetický priemer 0,9 

Medián 8,9 Medián 0,8 

Minimum 0,05 Minimum 0,04 

Maximum 435,0 Maximum 3,1 

Limitná hodnota* 200 Limitná hodnota** nestanovená 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z., **v zmysle Zákona 220/2004 Z. z. 

 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 primárny zdroj: najmä zvetrávanie hornín (granity, pegmatity) a minerálov (plagioklasy, ílové minerály) 
 vyšší obsah Na vo vodách a pôdach SR sa viaže na horské oblasti s výskytom magmatických a metamorfovaných hornín typu granitoidov, kryštalických 

bridlíc, pieskovcov, niektorých vulkanitov (Veporikum, Malé Karpaty, Tatry, Stredoslovenské neovulkanity) 
 nízky obsah Na vo vodách a pôdach SR sa viaže na oblasti s karbonátovými horninami resp. sedimentárnymi horninami (pieskami) v podloží 
 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 poľnohospodárstvo (aplikácia hnojív) – aluviálne oblasti nížin (Podunajská Nížina, dolný tok Váhu, Dunaja, Nitry, Hrona) 
 komunálne znečistenie (solenie ciest, prevádzka rafinérií, potravinárstvo) – oblasti miest 
 
 
 
 
 
 
 
Referencie 

1OSU 2008. Sodium. Micronutrient Research for Optimum Health, Linus Pauling Institute, Oregon State University  
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AMÓNIUM – NH4+ 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Vysoký obsah NH4
+ sa v geologickom prostredí v podzemnej vode na Slovensku vyskytuje najmä v osídlených oblastiach s priemyselnou a poľnohospodárskou 

činnosťou. 

Nadbytok NH4+ – nepredpokladá sa pri úrovniach koncentrácií NH4
+, ktoré bežne v podzemnej vode dokumentujeme, resp. nie sú pre ne známe žiadne 

negatívne účinky. 

V prípade zvýšených koncentrácií NH4
+ v podzemnej vode, takúto vodu preventívne nevyužívať na pitné účely. 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
V súčasnosti neexistujú štúdie, ktoré by dokumentovali zdravotné účinky vyššieho obsahu amónnych iónov vo vode na človeka. Jeho koncentrácie vo vode 
dosahujú úrovne, pri ktorých nie sú nepriaznivé účinky očakávané (niekoľko desiatok mg . l-1)1. 
 
 

Minimálne rizikové úrovne 
 nestanovené vo vzťahu k orálnej expozícii 

 

 

 
 
 

VÝSKYT AMÓNIA V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] 

Aritmetický priemer 0,11 

Medián 0,03 

Minimum 0,000 3 

Maximum 39,40 

Limitná hodnota* 0,5 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z. 
Pozn.: Limitná hodnota sa vzťahuje na negatívny vplyv zvýšených obsahov amónnych iónov vo vodách na ich pachové resp. aj chuťové vlastnosti1. 

 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 primárny zdroj: rozklad živočíšnych a rastlinných organických dusíkatých látok (rozklad organickej hmoty), zrážkové vody (prirodzená depozícia dusíka z 
atmosféry) 

 sekundárny zdroj: chemická redukcia dusičnanov, biochemický rozklad 
 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
v podmienkach Slovenska prevládajú a je s nimi spojený výskyt zvýšených obsahov amónnych iónov v podzemných vodách (niekoľko mg . l-1) v osídlených 
 oblastiach (nížiny, kotliny) 
 priemysel – odpadové vody (chýbajúca kanalizácia), komunálny odpad, spaľovanie fosílnych palív (doprava) 
 poľnohospodárstvo – aplikácia hnojív na báze dusíka, živočíšna výroba (chov zvierat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencie 

1WHO 2011. Guidelines for drinking-water quality – 4th edition. World Health Organization, Geneva, Switzerland, 541 

  

142



NIKEL – Ni 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Vysoký obsah Ni sa v geologickom prostredí na Slovensku vyskytuje v spojitosti s viacerými prírodnými a antropogénnymi zdrojmi kontaminácie aj plošného 
rozsahu. 

Nadbytok Ni má negatívne účinky na kožu, gastrointestinálny a imunologický systém. Limitované dáta hovoria tiež o vplyve na kardiovaskulárny systém, 
o vplyve na hematologické zmeny, o vplyve na pečeň, obličky a muskuloskeletálny systém. 

V oblastiach so zvýšeným obsahom Ni v pôde (nad limitnú hodnotu) eliminovať kontakt s pôdou a nekonzumovať, resp. obmedziť konzumáciu miestne 
pestovanej zeleniny. 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK 

 Gastrointestinálny systém: nevoľnosť, hnačka, zvracanie1 
 Koža: dermatitída1 
 Neurologické účinky: závrat, bolesť hlavy1 
 Imunologický systém: alergie (dermatitída)1 
 Kardiovaskulárny systém 
 Hematologické zmeny, pečeň, obličky, muskuloskeletálny systém: limitované dáta (nedostatočne preukázané)1 
 

DEFICIT 

 nie je vo vzťahu k človeku dostatočne preukázaný 
 
 

Minimálne rizikové úrovne 
Orálny príjem (ingesciou)1 

 nedefinované 
 
 celoživotná expozícia2 nehodnotená 
 
 

 
 
 

 
 
 

VÝSKYT NIKLU V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Pôdy [mg . kg-1] 

Aritmetický priemer 28,83 

Medián 26,0 

Minimum 2,0 

Maximum 2 066,0 

Limitná hodnota* 50 

*v zmysle Zákona 220/2004 Z. z. 

 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 primárny zdroj: najmä zvetrávanie (ultrabázických, bázických) hornín a minerálov, zvetrávanie sulfidických rúd 
 vyšší obsah Ni v pôdach SR bol zdokumentovaný v oblasti s výskytom starých zvetralín (Košická kotlina), geochemicky anomálneho horninového prostredia 

(Brezovské pohorie, Strážovská hornatina), v oblasti zrudnených zón 
 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 hutníctvo (Sereď) 
 spaľovanie fosílnych palív (elektrárne) 
 poľnohospodárstvo – aplikácia hnojív 
 
PRÍRODNÉ + ANTROPOGÉNNE ZDROJE 

 rozšírenie kontaminácie do aluviálnych oblastí (povodie Váhu, Ondavy, Laborvca a Hornádu) 
 
 
 
Referencie 

1ATSDR 2005. Toxicological profile for nickel. U.S. Department of Health and Human Services, Public health service, Agency for toxic substance and disease registry, Atlanta, Georgia 
(http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp.asp?id=245&tid=44) 

2IRIS 1996. Nickel, soluble salts. Integrated Risk Information System, U.S. Environmental Protection Agency (http://www.epa.gov/iris/subst/0271.htm) 
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DUSITANY – NO2- 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Zvýšený obsah dusitanov sa v geologickom prostredí v podzemnej vode na Slovensku vyskytuje najmä v oblastiach s poľnohospodárskou činnosťou, 
oblastiach bez kanalizácie. 

Nadbytok NO2
- spôsobuje methemoglobinémiu. 

Nepoužívať vodu so zvýšeným obsahom (> 0,5 mg . l-1) na pitné účely. Opatrenie sa dotýka najmä obyvateľov s vlastnými studňami ako zdrojmi pitnej vody, 
ktorí nemajú kanalizáciu, riziková je detská populácia – dojčatá. Používať vodu na pitné účely z iných zdrojov (balené vody), resp. realizovať vhodnú 
technologickú úpravu vody za účelom redukcie obsahov dusitanov vo vodách (filtrácia na báze iónovýmeny). 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK1 

 Methemoglobinémia: porucha funkcie hemoglobínu u dojčiat1, 2, 3 
 

Minimálne rizikové úrovne 
Orálny príjem (ingesciou) 

 chronická expozícia (≥ 1 rok)1 : 0,1 mg N-NO2
-/kg/deň 

 

 
 
 

 

 

VÝSKYT DUSITANOV V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] 

Aritmetický priemer 0,12 

Medián 0,01 

Minimum 0,000 3 

Maximum 30,6 

Limitná hodnota* 0,5 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z. 

 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 primárny zdroj: prirodzený kolobeh dusíka v prírode 
 vo vodách sa obsah mení v závislosti od vegetačného obdobia 
 
Zvýšené koncentrácie dusitanov v podzemných vodách sú podmienené prírodnými podmienkami (redukčné prostredie). Dusitany sú sledované spolu s dusičnanmi, keďže aj v priamo v ľudskom organizme 
dochádza k redukcii NO3

- na NO2
-. 

 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 poľnohospodárstvo – aplikácia dusíkatých hnojív (redukcia dusičnanov na dusitany) 
 odpadové vody (živočíšna výroba a i.) 
 splaškové vody – fekálie (oxidácia NH4

+) 
 vodovodné potrubia a distribučné systémy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencie 

1IRIS 1997. Nitrite. Integrated Risk Information System, U.S. Environmental Protection Agency (http://www.epa.gov/iris/subst/0078.htm) 

2WHO 2011. Nitrate and Nitrite in Drinking-water. Background document for development of WHO guidelines for Drinking-water Quality. World Health Organization, Geneva, 23 s. 

3Ward, M.H., de Kok, T.M., Levallois P., Brender, J., Gulis, G., Nolan, T.B., VanDerslice, J. 2005. Workgroup Report: Drinking-Water Nitrate and Health – Recent Findings and Research Needs. Environmental 
Health Perspective. 113(11), s. 1607-1614. 
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DUSIČNANY – NO3- 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Zvýšený obsah dusičnanov sa v geologickom prostredí v podzemnej vode na Slovensku vyskytuje najmä v oblastiach s poľnohospodárskou činnosťou. 

Nadbytok NO3
- spôsobuje methemoglobinémia, má negatívne účinky na endokrinný systém, reprodukčné a genotoxické účinky, vplýva na rakovinové 

ochorenia. 

Nepoužívať vodu so zvýšeným obsahom dusičnanov (nad limitnú hodnotu > 50 mg . l-1) na pitné účely. Toto opatrenie sa dotýka najmä obyvateľov s vlastnými 
studňami ako zdrojmi pitnej vody, a to najmä detskej populácie. Používať vodu na pitné účely z iných zdrojov (balené vody), resp. realizovať vhodnú 
technologickú úpravu vody za účelom redukcie obsahov dusičnanov vo vodách (filtrácia na báze iónovýmeny). 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK1 

 Methemoglobinémia: porucha funkcie hemoglobínu1, 2, 3 
 Rakovina: žalúdka3, 4, 5, hrubého čreva4, prostaty5, močového mechúra, vaječníkov6, imunitného systému (non Hodgkinov lymfóm)4 
 Reprodukčné účinky3 
 Endokrinný systém: zväčšenie štítnej žľazy7, diabetes mellitus u detí3 
 Genotoxické účinky3 
 
Poznámka: Možný vzťah a vzájomná interakcia medzi obsahom dusičnanov vo vode a tvrdosťou vody, obsahom Ca a Mg (zvýš. obsah Mg potláča toxické rakovinové účinky zvýšených obsahov dusičnanov 
vo vodách) 

 

Minimálne rizikové úrovne 
 LOAEL – cca 50 – 90 mg . l-1 NO3

- (11 – 20 mg N-NO3
-/l) 

 

Orálny príjem (ingesciou) 

 chronická expozícia (≥ 1 rok)1 : 1,6 mg N-NO3
-/kg/deň 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

VÝSKYT DUSIČNANOV V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] 

Aritmetický priemer 32,7 

Medián 8,4 

Minimum 0,01 

Maximum 955,9 

Limitná hodnota* 50 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z. 

 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 primárny zdroj: prirodzený kolobeh dusíka v prírode 
 vo vodách sa obsah mení v závislosti od vegetačného obdobia 
 
Zvýšené koncentrácie dusičnanov v podzemných vodách sú výsledkom intenzívnych antropogénnych aktivít.  

 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 poľnohospodárstvo (aplikácia dusíkatých hnojív) - najmä oblasti nížin (Podunajská nížina, Východoslovenská nížina) 
 odpadové vody 
 
 
Referencie 

1IRIS 1991. Nitrate. Integrated Risk Information System, U.S. Environmental Protection Agency (http://www.epa.gov/iris/subst/0076.htm) 

2WHO 2011. Nitrate and Nitrite in Drinking-water. Background document for development of WHO guidelines for Drinking-water Quality. World Health Organization, Geneva, 23 s. 

3Ward, M.H., de Kok, T.M., Levallois P., Brender, J., Gulis, G., Nolan, T.B., VanDerslice, J. 2005. Workgroup Report: Drinking-Water Nitrate and Health – Recent Findings and Research Needs. Environmental 
Health Perspective. 113(11), s. 1607-1614. 

4Gulis, G., Czompolyova, M., Cerhan, J.R. 2002. An ecological study of nitrate in municipal drinking water and cancer incidence in Trnava district, Slovakia. Environmental Research Section A, 88, s. 182-187. 

5Morales-Suarez-Varela, M.M., Llopi-Gonzales, A., Tejerizo-Perez, ML. 1995. Impact of nitrates in drinking water on cancer mortality in Valencia, Spain. Eur. J. Epidemiol., 11, s. 15-21. 

6Weyer, P.J., Cerhan, J.R., Kross, B.C., Hallberg, G.R., Kantamneni, J., Breuer, G. et al. 2001. Municipal drinking water nitrate level and cancer risk in older women: the Iowa Women´s Health Study. 
Epidemiology, 12, 237-338. 

7Van Maanen, J.M., Van Dijk, A., Mulder, K., De Baets, M.H., Menheere, P.C., Van der Heide, D. et al. 1994. Consumption of drinking water with high nitrate levels causes hypertrophy of the thyroid. Tox. Lett., 
72, s. 365-374 
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FOSFOR – P 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Zvýšený obsah P/PO4
3- sa v geologickom prostredí na Slovensku vyskytuje v podzemnej vodeh a pôde len sporadicky a lokálne. 

Nízky obsah P/PO4
3- v geologickom prostredí má sekundárny význam vzhľadom na hlavný zdroj príjmu P do organizmu – zo stravy. 

Nadbytok P/PO4
3- má negatívny účinok na obličky, kardiovaskulárny, muskuloskeletálny a gastrointestinálny systém a má negatívny vplyv na vývojové účinky. 

Deficit P/PO4
3- vplýva na muskuloskeletálny a respiračný systém, má vplyv na hematologické zmeny. 

Pre P v pôde, resp. PO4
3- v podzemnej vode nie je v súčasnosti stanovená limitná hodnota. Všeobecne možno jeho obsahy na Slovensku považovať za málo 

pravdepodobne rizikové vo vzťahu k ľudskému zdraviu, keďže zdrojom P – jeho nadbytku, resp. deficitu je pre ľudský organizmus najmä strava. 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
Fosfor je esenciálny prvok pre ľudské zdravie. Hlavným zdrojom fosforu pre ľudský organizmus je strava. 
 

NADBYTOK (Hyperfosfatémia)1 

Nadmerná akumulácia Ca fosfátu v mäkkých tkanivách, P v krvi najmä u ľudí s poruchami funkcie obličiek (nedostatočné vylučovanie obličkami), resp. štítnej 
žľazy. 
 Kardiovaskulárny systém: cievne poruchy u ľudí s ochoreniami obličiek aj u ľudí s normálnou funkciou obličiek 
 Obličky: môže urýchliť zlyhanie obličiek 
 Muskuloskeletálny systém (LD): potenciálny vplyv na štruktúru kostí pri súčasnom nedostatku Ca (zlomeniny) 
 Vývojové účinky (LD): inhibícia rastu kostí (v spojení s nadbytkom Mn, tzv. Kashin-Beckova choroba)2 
 Gastrointestinálny systém: tráviace ťažkosti3 
 

DEFICIT (Hypofosfatémia)1 

 Hematologické zmeny: anémia 
 Muskuloskeletálny systém: svalová slabosť, krehkosť kostí, stuhnutosť končatín, rachitída u detí, osteomalácia,  
 Respiračný systém: poruchy dýchania 
 

Minimálne rizikové úrovne 
Orálny príjem (ingesciou) 

 Tolerovaná vrchná hranica príjmu1: 4000 mg P/deň 
 
 
 

Minimálne a maximálne potrebné úrovne1 
Adekvátny (primeraný) príjem 

 muži/ženy: 700 mg P/deň 
 

VÝSKYT FOSFORU V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] Pôdy [%] 

Aritmetický priemer 0,197 1 Aritmetický priemer 0,077 

Medián 0,01 Medián 0,07 

Minimum 0,000 6 Minimum 0,011 

Maximum 25,0 Maximum 1,036 

Limitná hodnota* nestanovená Limitná hodnota** nestanovená 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z., **v zmysle Zákona 220/2004 Z. z. 

 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 významnejšie zdroje na Slovensku nie sú 
 relatívne nízky obsah PO4

3- vo vodách (desatiny mg . l-1), resp. P v pôdach (desatiny %) z dôvodu väzby na biosféru ako významný nutrient pre rastliny 
a živočíchy 

 vyšší obsah v pôde sa viaže na oblasti s výskytom granitoidov (oblasť jadrových pohorí Tatry, Tríbeč, Malé Karpaty ...) 
 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 poľnohospodárstvo – minerálne hnojivá, živočíšne odpady, insekticídy (nížinné oblasti – Záhorská nížina, Východslovenská nížina) 
 priemysel – odpadové vody, detergenty (oblasti kotlín, mestských aglomerácií) 
 
 
 
Referencie 

1OSU 2014. Phosphorus. Micronutrient Research for Optimum Health, Linus Pauling Institute, Oregon State Univ 

2Kolsteren, P. 1992. Kashin-Beck disease. Ann. Sc. Belge Méd. Trop., 72, 81-91 

3Kumar, M., Puri, A. 2012. A review of permissible limits of drinking water. Indian J Occup Environ Med., 16, (1),  40-44. 
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OLOVO – Pb 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Vysoký obsah Pb sa v geologickom prostredí na Slovensku vyskytuje najmä v pôde, v podzemnej vode len lokálne a sporadicky. 

Nadbytok Pb má negatívne účinky na obličky, kardiovaskulárny, gastrointestinálny, muskuloskeletálny a reprodukčný systém, hematologické zmeny, 
neurologické a genotoxické účinky a na rakovinu (zhubné nádory). 

V oblastiach so zvýšeným obsahom Pb v pôde (nad limitnú hodnotu) eliminovať kontakt s pôdou, preventívne nepestovať zeleninu ani ju nekonzumovať. 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK 

 Kardiovaskulárny systém: arytmia, zmeny srdcovej činnosti, zvýšenie krvného tlaku1, 2, 3, 4 
 Gastrointestinálny systém: kolika1 
 Hematologické zmeny: anémia, znížená aktivita niektorých enzýmov1 
 Obličky: nefrotoxicita, glomelurálna skleróza, nekróza buniek, nefropatia1 
 Neurologické účinky: encefalopatia, (strata pamäti, podráždenosť, bolesť hlavy, halucinácie)1 
 Genotoxické účinky: klastogénne účinky (chromozomálne aberácie)1 
 Muskuloskeletálny systém: rast kostí (znížená hustota)1 
 Reprodukčný systém: zvýšená potratovosť, znížená fertilita mužov1, 5 
 Rakovina: zhubné nádory (všeobecne)1, 6 
 

Minimálne rizikové úrovne 
Orálny príjem (ingesciou) 

 nedefinované1 
 celoživotná expozícia7: Pb je klasifikovaný ako pravdepodobný karcinogén pre ľudí (s dostatočným stupňom dôkazu na zvieratách) 
 

VÝSKYT OLOVA V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] Pôdy [mg . kg-1] 

Aritmetický priemer 0,001 4 Aritmetický priemer 34,96 

Medián 0,000 5 Medián 23,0 

Minimum 0,000 045 Minimum 3,0 

Maximum 0,27 Maximum 23 900,0 

Limitná hodnota* 0,01 Limitná hodnota** 70 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z., **v zmysle Zákona 220/2004 Z. z. 

 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 primárny zdroj: najmä zvetrávanie minerálov a sulfidických rúd 
 v prírodnom prostredí je Pb zväčša veľmi málo pohyblivý a vo vodách sa nachádza v nízkych koncentráciách (rádovo v jednotkách, desiatkach µg . l-1) 
 vyšší obsah Pb vo vodách a pôdach SR sa viaže na oblasti s výskytom polymetalických sulfidických rúd (Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Krompachy, 

Dúbrava, Spišsko-gemerské rudohorie, Vihorlat) 
 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 doprava, priemysel (mestá a ich okolie) 
 
PRÍRODNÉ + ANTROPOGÉNNE ZDROJE 

 zvetrávanie granitoidných hornín, cezhraničná kontaminácia atmosférickým spádom prachových častíc (oblasť jadrových pohorí) 
 
 
Referencie 

1ATSDR 2007. Toxicological profile for lead. U.S. Department of Health and Human Services, Public health service, Agency for toxic substance and disease registry, Atlanta, Georgia 
(http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp.asp?id=96&tid=22) 

2Bost L., Primatesta P., Dong W. et al. 1999. Blood lead and blood pressure: Evidence from the health survey For England 1995. J Hum Hypertens, 13 (22), 123-128 

3Den Hond E., Nawrot T., Staessen JA. 2002. The relationship between blood pressure and blood lead in NHANES III. J Hum Hypertens, 16, 563-568 

4Vupputuri S., He J., Muntner P. et al. 2003. Blood lead level is associated with elevated blood pressure in Blacks. Hypertension, 41, 463-468 

5Borja-Aburto VH., Hertz-Picciotto I., Lopez MR. et al. 1999. Blood lead levels measured prospectively and risk of spontaneous abortion. Am J Epidemiol, 150, 590-597 

6Landrigan PJ., Boffetta P., Apostoli P. 2000. The reproductive toxicity and carcinogenity of lead” A critical review. Am J Industrial Med, 38, 231-243 

7IRIS 2004. Lead and compounds, inorganic. Integrated Risk Information System, U.S. Environmental Protection Agency (http://www.epa.gov/iris/subst/0277.htm) 
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RÁDIUM – 226Ra 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Vysoký obsah 226Ra sa v geologickom prostredí na Slovensku viaže na minerálne a termálne vody. 

Nadbytok 226Raspôsobuje hematologické zmeny. 

Vzhľadom na to, že obyčajné podzemné pitné vody sa nevyznačujú vysokými obsahmi 226Ra a schopnosť organizmu rýchlo ho z tela vylúčiť nepredstavuje v 
podmienkach Slovenska rizikový prvok. 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK 

 Hematologické zmeny: anémia1 
 

Minimálne rizikové úrovne 
Orálny príjem (ingesciou) 

 nedefinované1 
 
 celoživotná expozícia2: 
226Ra je v zmysle klasifikácie IARC3 definovaný ako preukázaný karcinogén pre ľudí, doposiaľ však preňho neboli stanovené minimálne rizikové úrovne 
 

VÝSKYT RÁDIA V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [Bq . l-1] 

Aritmetický priemer 0,050 

Medián 0,038 

Minimum 0 

Maximum 9,7 

Limitná hodnota* 0,6 

* v zmysle vyhlášky MZ SR 12/2001 (vodovody, ostatná balená pitná voda okrem minerálnej a stolovej). 

 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 226Ra je rádioaktívny prvok (rozpad U) 
 primárny zdroj: horninové prostredie 
 vyšší obsah 226Ra vo vodách sa viažu na viaceré horninové prostredia: 

 sedimenty vnútrokarpatského paleogénu (oblasť Strážovských vrchov, Spiša, Šariša, Oravy, Hornádskej kotliny 

 kryštalinické komplexy jadrových pohorí (najmä Považský Inovec, Malé Karpaty, Ďumbierske Tatry 

 mezozoické komplexy – bridlice + evapority (Slovenský raj,Slovenský Kras, Galmus) 

 sedimenty Podunajskej nížiny (od Dunajskej Stredy po Bratislavu) 

 kvartérne sediment Košickej kotliny(okolie Hornádu . Haniska, Seňa) 
 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 ťažba uránu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencie 

1ATSDR 1990. Toxicological profile for radium. U.S. Department of Health and Human Services, Public health service, Agency for toxic substance and disease registry, Atlanta, Georgia 
(http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp.asp?id=791&tid=154) 

2IRIS 1993. Radium226, 228. Integrated Risk Information System, U.S. Environmental Protection Agency (http://www.epa.gov/iris/subst/0295.htm) 

3IARC IARC 2015. International Agency for Research of Cancer. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, World Health Organization, Geneva 
(http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/) 
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RADÓN – 222Rn 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Vysoký obsah 222Rn sa v geologickom prostredí na Slovensku vyskytuje vo vode aj v pôde vo viacerých horninových prostrediach. 

Nadbytok 222Rn spôsobuje rakovinové ochorenia. 

V prípade zvýšeného obsahu 222Rn v pitnej/podzemnej vode takúto vodu nevyužívať na pitné účely. V prípade výskytu vysokého obsahu 222Rn v tzv. 
základových pôdach (pod stavbami, domami) zabezpečiť dobré vetranie budov. 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK 

 Rakovina: rakovina (všeobecne), rakovina pľúc, leukémia1, 2, 3, 4, 5 
 

Minimálne rizikové úrovne 
Orálny príjem (ingesciou) 

 nedefinované1 
 
 celoživotná expozícia6: 
222Rn je v zmysle klasifikácie IARC7. Definovaný ako preukázaný karcinogén Pre ľudí, doposiaľ však preňho neboli Stanovené minimálne rizikové úrovne. 
 

VÝSKYT RADÓNU V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [Bq . l-1] Pôdy [kBq . m-3] 

Aritmetický priemer 15,768 Aritmetický priemer 21 

Medián 9,070 Medián 17 

Minimum 0,01 Minimum 1 

Maximum 1 288,4 Maximum 556 

Limitná hodnota* 
50/200 (vodovody/individ. zdroje) 

20 (balená voda) 
Limitná hodnota* 10 – 30 (stanovené pre rôzne priepustné 

základové vody) 

* v zmysle vyhlášky MZ SR 12/2001 

 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 222Rn je prírodne sa vyskytujúci rádioaktívny prvok (rozpad U-Ra) 
 primárny zdroj: horninové prostredie s vyšším obsahom U, tektonické zlomy 
 vyššie hodnoty 222Rn vo vodách a pôdach SR sa viažu na viaceré horninové prostredia: 

 kryštalinické komplexy jadrových pohorí – najmä Považský Inovec, Malé Karpaty, Strážovské vrchy – Kanianka, Tríbeč – JZ časť, Ďumbierske Tatry 

 kryštalinické komplexy Veporských a Stolických vrchov (Detvianska Huta –  Sihla - Klenovec, SV od Revúcej) 

 granity gemerika (Poproč, Rudník), – vulkanogénno-sedimentárne komplexy (Volovské vrchy – Henclová, Stará voda, Smolnícka píla, Prachovce) 

 vulkanity (Cerová vrchovina) 

 kvartérne sedimenty (okolie Hornádu) 

 sedimenty Veporského pásma (Kravany, Východná, Vikartovce) 
 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 poľnohospodárstvo – aplikácia fosfátových hnojív (Podunajská nížina, Východoslovenská Nížina, juhoslovenské kotliny) 
 
 
 
 
Referencie 

1ATSDR 2012. Toxicological profile for radon. U.S. Department of Health and Human Services, Public health service, Agency for toxic substance and disease registry, Atlanta, Georgia 
(http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp.asp?id=407&tid=71) 

2Collman GW., Loomis DP., Sandler DP. 1988. Radon-222 concentrations in groundwater and cancer mortality In North Carolina. Int Arch Occup Environ Health, 61, 13-18 

3Collman GW., Loomis DP., Sandler DP. 1991. Childhood cancer mortality and radon concentration in drinking Water in North Carolina. Br J Cancer, 63 (4), 626-629 

4Hess C., Weiffenbach C., Norton S. 1983. Environmental radon and cancer correlations in Maine. Health Phys, 45 (2), 339-348 

5Mose DG., Mushrush GW., Chrosniak C. 1990. Radioactive hazard of potable water in Virginia and Maryland. Bull Environ Contam Toxicol, 44 (4), 508-513 

6IRIS 1993. Radon 222. Integrated Risk Information System, U.S. Environmental Protection Agency (http://www.epa.gov/iris/subst/0275.htm) 

7IARC IARC 2015. International Agency for Research of Cancer. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, World Health Organization, Geneva 
(http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/) 
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ANTIMÓN – Sb 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Vysoký obsahSb sa v geologickom prostredí na Slovensku vyskytuje lokálne v podzemnej vode a pôde najmä v oblastiach s výskytom, ťažbou a spracovaním 
rúd. 

Nadbytok Sb má negatívne účinky na gastrointestinálny systém 

V prípade výskytu zvýšeného obsahuSb v podzemnej vode nevyužívať takúto vodu na pitné účely ani na závlahu pestovaných plodín. Zabezpečiť si náhradný 
zdroj pitnej a úžitkovej vody. 
V prípade pôd nepestovať miestne poľnohospodárske produkty, tieto produkty nekonzumovať, resp. vyhnúť sa ich častej a pravidelnej konzumácii. 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK 

 Gastrointestinálny systém: zvracanie1 
 

Minimálne rizikové úrovne 
Orálny príjem (ingesciou) 

 nedefinované1 
 

 celoživotná expozícia2: Sb nie je hodnotený ako karcinogén 
 
 

VÝSKYT ANTIMÓNU V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] Pôdy [mg . kg-1] 

Aritmetický priemer 0,0 014 Aritmetický priemer 12,3 

Medián 0,0 001 Medián 0,9 

Minimum 0,000 005 Minimum 0,05 

Maximum 2,35 Maximum 13 610 

Limitná hodnota* 0,005 Limitná hodnota** nedefinovaná 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z., **v zmysle Zákona 220/2004 Z. z. 

 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 primárny zdroj: najmä zvetrávanie sulfidických rúd 
 vyšší obsah Sb vo vodách a pôdach SR sa viaže na oblasti zrudnených zón (Malé Karpaty, Nízke Tatry, Spišsko-gemerské rudohorie) 
 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 ťažba a spracovanie rúd (aluviálne pôdy – Hron, Čierna voda, Štiavnický potok, Slaná) 
 hutníctvo (Podbrezová, Krompachy, Vajsková, Rožňava) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencie 

1ATSDR 2007. Toxicological profile for antimony. U.S. Department of Health and Human Services, Public health service, Agency for toxic substance and disease registry, Atlanta, Georgia 
(http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp.asp?id=332&tid=58) 

2IRIS 1991. Antimony. Integrated Risk Information System, U.S. Environmental Protection Agency (http://www.epa.gov/iris/subst/0006.htm) 
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SELÉN – Se 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Vysoký obsah Se sa v geologickom prostredí na Slovensku vyskytuje len ojedinele v pôde aj vode. 
Nízky obsah Se v geologickom prostredí na Slovensku vyskytuje v pôde aj vo vode. 
Nadbytok Se má negatívne účinky na kožu, pečeň, respiračný, kardiovaskulárny, gastrointestinálny a reprodukčný systém, spôsobuje hematologické zmeny, 
má neurologické a vývojové účinky a spôsobuje rakovinu kože. 
Deficit Se má negatívne účinky na endokrinný, kardiovaskulárny a imunologický systém, vplýva na vývojové účinky a na rakovinu prostaty 
Na Slovensku prevládajúci nízky obsah Se v geologickom prostredí odporúčame kompenzovať príjmom Se z iných zdrojov, najmä zo stravy (ryby, vnútornosti, 
ovocie, zelenina), resp. v prípade potreby z vitamínových doplnkov. 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK 

 Respiračný systém: poškodenie pľúc1 
 Kardiovaskulárny systém: tachykardia1 
 Gastrointestinálny systém: poruchy zažívania1 
 Hematologické zmeny: zvýšený počet lymfocytov2 
 Pečeň: poškodenie pečene1 
 Koža: selenóza (strata a deformácia nechtov) 
 Neurologické účinky: selenóza (bolesť paralýza, znížená citlivosť končatín), laterálna skleróza3 
 Vývojové účinky: pozitívny vplyv na vrodené poškodenia srdca1 
 Reprodukčný systém: znížená fertilita mužov, spontánne potraty1 
 Rakovina: koža (limit. dáta)4 
 

DEFICIT 

 Kardiovaskulárny systém: arytmia, zlyhanie čin. srdca, kardiomyopatia4, 5 
 Endokrinný systém: struma, nekróza štítnej žľazy, kreténizmus1 
 Imunologický systém: poruchy činnosti imunitného systému4 
 Vývojové účinky: deštruktívne ochorenie kostí (Kashin-Beckova choroba)1 
 Rakovina: zvýšené riziko vzniku rakoviny6, 7, rakovina prostaty8 
 

Poznámka: Se redukuje toxicitu niektorých toxic. prvkov v organizme (As, Hg, Pb, Cd, Al) 
 
 

Minimálne rizikové úrovne 
Orálny príjem (ingesciou) 

 chronická expozícia (≥ 1 rok)1 : 0,005 mg Se/kg/deň 
 

 celoživotná expozícia: Se nie je klasifikovaný ako karcinogén9 
 
 

Minimálne a maximálne potrebné úrovne4 
Odporúčaný denný príjem (dospelí) 

 0,055 mg Se/deň 
 ženy:  
 

Vrchná hranica príjmu (dospelí) 

 0,4 mg Se/deň 

VÝSKYT HLINÍKA V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 
Podzemné vody [mg . l-1] Pôdy [mg . kg-1] 

Aritmetický priemer 0,000 897 Aritmetický priemer 0,18 

Medián 0,0 005  Medián 0,10 

Minimum 0,000 005 Minimum 0,05 

Maximum 0,049 Maximum 6,84 

Limitná hodnota* 0,01 Limitná hodnota** 0,4 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z., **v zmysle Zákona 220/2004 Z. z. 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 
 koncentrácie Se vo vodách a v pôdach SR sú zväčša veľmi nízke (až deficitné) 
 primárny zdroj: najmä zvetrávanie sulfidických rúd 
 vyšší obsah Se vo vodách a pôdach SR sa lokálne viaže na oblasti s výskytom zrudnených zón (Malé Karpaty, stredoslovenské neovulkanity – okolie 

Štiavnice, Javoria) 
 

ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 poľnohospodárstvo – aplikácia hnojív (Podunajská a Východoslovenská kotlina), zasolenie pôd (oblasť Dolného Váhu, Žitného ostrova, povodie Uhu, Latorice) 
 spaľovanie uhlia – okolie elektrární (oblasť Hornej Nitry) 
 pravdepodobná cezhraničná kontaminácia atmosférickým spádom (oblasť vyšších pohorí) 
 

Referencie 
1ATSDR 2003. Toxicological profile for selenium. U.S. Department of Health and Human Services, Public health service, Agency for toxic substance and disease registry, Atlanta, Georgia 
(http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp.asp?id=153&tid=28) 
2Longnecker MP., Taylor PR., Levander OA. et al. 1991. Selenium in diet, blood, and toenails in relation to human Health in a seleniferous area. Am J Clin Nutr, 53 (5), 1288-1294 
3Vinceti M., Bonvicini F., Rothman KJ., Vescovi L., Wang F. 2010. The relation between amyotrophic lateral sclerosis and inorganic selenium in drinking water: a population-based case-control study. Environ 
health, 9, 77 
4OSU 2009. Selenium. Micronutrient Research for Optimum Health, Linus Pauling Institute, Oregon State Univ. 
5Li Ch. 2007. Selenium deficiency and endemic heart failure in China: A case study of biogeochemistry for human health. Ambio, 36, 1, 90-93 
6El-Bayoumy K. 2001. The protective role of selenium on genetic damage and on cancer. Mutat Res, 475, 123-139 
7Rayman MP. 2005. Selenium in cancer prevention: a review of the evidence and mechanism of action. Proceedings of the Nutrition Society, 64, 527-542 
8Yoshizawa K., Willett WC., Morris SJ. et al. 1998. Study of prediagnostic selenium level in toenails and the risk of advanced prostate cancer. J Natl Cancer Inst, 90 (16), 1219-1224 
9IRIS 1991. Selenium and compounds. Integrated Risk Information System, U.S. Environmental Protection Agency (http://www.epa.gov/iris/subst/0472.htm)  
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Kremík Si – oxid kremičitý SiO2 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Extrémne vysoký obsah SiO2 sa v geologickom prostredí na Slovensku nevyskytuje. 
Nízky obsah SiO2 sa v geologickom prostredí na Slovensku vyskytuje najmä oblastiach budované karbonátmi. 

Nadbytok SiO2 má nepreskúmané zdravotné účinky. 
Deficit SiO2 spôsobuje vývojové účinky. 

Obsah SiO2 v podzemnej/pitnej vode nie je v súčasnosti na Slovensku limitovaný. V oblastiach s nízkym obsahom SiO2 v pitnej vode odporúčame zvýšiť príjem 
prostredníctvom stravy – ovocia, zeleniny (napr. pór, cícer, uhorka, jahody, celer, špargľa, mango). 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK1, 2 

 Toxické účinky SiO2 vo vodách sú málo preskúmané, môžu sa prejaviť pri nadbytku avšak až pri extrémne vysokých koncentráciách (niekoľko tisíc mg . l-1) 
 

DEFICIT 

 Vývojové účinky: poruchy rastu, zlý vývoj kostí, vývoj svalstva 
 
Poznámka: Si v organizme má ochranný účinok pred toxicitou hliníka (zabraňuje akumulácií hliníka v organizme a jeho neurodegeneratívnym účinkom), je pravdepodobne prospešný pri Alzheimerovej chorobe1, 

3 ,4, podporuje rast kostí, má ochranný účinok pred tvorbou povlakov na stenách tepien (ochraňuje pred aterosklerózou), je potrebný pri prevencii ochorení mozgu, udržaní krvných ciev v dobrej kondícii  

 

Minimálne rizikové úrovne 
Orálny príjem (ingesciou) 

 nehodnotené, resp. nestanovené 
 
 

VÝSKYT KREMÍKA – OXIDU KREMIČITÉHO V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] 

Aritmetický priemer 17,32 

Medián 12,83 

Minimum 0,03 

Maximum 224,7 

Limitná hodnota* nestanovená 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z. 

 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 primárny zdroj: najmä zvetrávanie (vulkanických, metamorfovaných a sedimentárnych) hornín a minerálov (alumosilikátov) 
 vyššíobsah SiO2 vo vodách SR sa viaže najmä na oblasť neovulkanitov (stredné, východné Slovensko), bežné sú obsahy aj nad 50 mg . l-1 
 nižší obsah SiO2 vo vodách (do < 5 mg . l-1) sa viaže na oblasti budované karbonátmi resp. horninami kryštalinika (granitoidy) 
 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE (sekundárny význam) 
 priemysel (odpadové vody) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencie 

1Martin, K-R. 2007. The chemistry of silica and its potential health benefits. The Journal of Nutrition, Health and Aging, 11, (2), 94-98 

2Wagner R.. 2015. Silica: A little known element comes of age. 1996-2015 Eidon Ionic Minerals, Inc. http://www.eidon.com/silica_article 

3Gillette-Guyonnet S., Andrieu S., Nourhashemi F., de La Guéronniére V., Grandjean H, Vellas B. 2005. Cognitive Impairment and composition of drinking water in women: findings of the EPIDOS Study1-3. 
American Journal of Clinical Nutrition, 81, 897-902 

4Rondeau V., Jacqmin-Gadda H., Commenges D., Helmer C., Dartigues J-F. 2009. Aluminum and Silica in Drinking Water and the Risk of Alzheimer´s Disease or Cognitive Decline: Findings From 15-Year 
Follow-up of The PAQUID Cohort. Americal Journal of Epidemiology, 169, (4), 489-496 
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SÍRANY – SO4 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Vysoký obsah síranov sa v geologickom prostredí na Slovensku vyskytuje v podzemnej vode lokálne v spojitosti s prírodnými aj antropogénnymi zdrojmi. 

Nadbytok síranov má negatívne účinky na gastrointestinálny systém. 

Nadlimitne zvýšený obsah síranov v pitnýej/podzemnej vode 
h (> 250 mg . l-1) majú vplyv na chuťové vlastnosti vody. Zažívacie problémy spôsobujú obsahy síranov vo veľmi vysokých koncentráciách (500 – 1 000 mg . 
l-1). Takéto vody neodporúčame využívať dlhodobo na pitné účely. Jedným z opatrení v prípade výskytu vysokých obsahov síranov a ich negatívnych 
zdravotných účinkov je zabezpečenie iného zdroja pitnej vody, resp. redukcia síranov vhodnou technologickou úpravou vody (napr. membránová filtrácia). 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK1 

 Gastrointestinálny systém: laxatívne účinky (hnačka) 

 

Minimálne rizikové úrovne 
 nestanovené 
 
 

VÝSKYT SÍRANOV V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] 

Aritmetický priemer 72,60 

Medián 42,38 

Minimum 0,03 

Maximum 1 297,87 

Limitná hodnota* 250 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z., limitná hodnota sa vzťahuje na negatívny vplyv zvýšených obsahov síranov vo vodách na ich chuťové vlastnosti  

 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 primárny zdroj: zvetrávanie minerálov, ktoré obsahujú síru, najmä sulfidy (napr. pyrit) a evapority (sadrovec, anhydrit) 
 vyšší obsah síranov v podzemných vodách (niekoľko desiatok mg . l-1) sa lokálne viaže napr. na oblasti s výskytom polôh sádrovca, resp. anhydritu v 

karbonátoch mezozoika (oblasť pohorí) a na banské oblasti s výskytom sulfidických minerálov 
 
 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 priemysel: banská činnosť, spaľovanie fosílnych palív (uhlia) 
 poľnohospodárstvo: aplikácia umelých hnojív 
 zvýšený obsah síranov (> 1 000 mg . l-1) sa vyskytuje vo viacerých oblastiach: nížinné oblasti, oblasti mestských aglomerácií (Záhorská, Podunajská, 

Východoslovenská nížina, stredné a Dolné Ponitrie a Považie, Liptovská, Popradská, Košická kotlina, aglomer. Bratislavy a i.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencie 

1WHO 2011. Guidelines for drinking-water quality – 4th edition. World Health Organization, Geneva, Switzerland, 541 
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VANÁD – V 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Vysoký obsah vanádu sa v geologickom prostredí na Slovensku vyskytuje lokálne v pôde najmä v oblasti budovaných neovulkanitmi. 

Nadbytok V má genotoxické účinky a negatívne účinky na gastrointestinálny systém. 

Vanád je zriedkavý prvok, ktorý sa v geologickom prostredí (vodách a pôdach) nachádza v nízkych koncnetráciách. Z tohto dôvodu ako aj z dôvodu jeho nízkej 
toxicity pre človeka nie sú v podmienkach Slovenska potrebné žiadne opatrenia pre elimináciu potenciálnch zdarvotných rizík. 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK 

 Gastrointestinálny systém: mierne podráždenie 
 Genotoxické účinky: zmeny v lymfocytoch1 
 

Poznámka: Vanád je považovaný za málo toxický prvok, vzhľadom na to, že je nie je ľahko absorbovaný tráviacim traktom, resp. kožou a do krvného riečišťa sa dostáva vo veľmi malom množstve, zvyšok je 
vydýchnutý, resp. vylúčený z tela. Zdrojom vanádu pre ľudský organizmus je najmä strava (sója, olivový/slnečnicový olej, vajcia, jablká…).  V nadbytku je toxický najmä pri profesionálnej expozícii3. 

 

DEFICIT 

 u ľudí nebol pozorovaný 
 
Poznámka: Esenciálnosť vanádu pre ľudský organizmus je iba indikatívna, nie je priamo preukázaná. Vanád má terapeutické účinky (napr. pri liečbe diabetes4), zohráva úlohu v činnosti niektorých enzýmov, 
ktoré ho obsahujú3. 

 

Minimálne rizikové úrovne 
Orálny príjem (ingesciou) 

 chronická expozícia (< 1 rok)1 : 0,01 mg V/kg/deň 
 
 celoživotná expozícia: V nie je hodnotený ako karcinogén2 

 

 

VÝSKYT VANÁDU V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Pôdy [mg . kg-1] 

Aritmetický priemer 79,11 

Medián 75,0 

Minimum 6,0 

Maximum 403,0 

Limitná hodnota* nestanovená 

* v zmysle Zákona 220/2004 Z. z. 

 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 koncentrácie V vo vodách sú zväčša v jednotkách až desiatkach µg . l-1 
 primárny zdroj: najmä zvetrávanie (bázických, sedimentárnych) hornín a minerálov 
 vyšší obsah V v pôdach SR sa viaže na oblasti budované  vulkanitmi (okolie Krupiny), na zrudnené zóny (Malé Karpaty, Spišsko-gemerské rudohorie), oblasti 

s výskytom ťažkých ílovitých pôd (Podunajská a Východoslovenská nížina) 
 
ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 spaľovanie fosílnych palív, doprava (okolie elektrární, rafinérií a pod.) 
 
 
 
Referencie 

1ATSDR 2012. Toxicological profile for vanadium. U.S. Department of Health and Human Services, Public health service, Agency for toxic substance and disease registry, Atlanta, Georgia 
(http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp.asp?id=276&tid=50) 

2IRIS 1996. Vanadium, pentoxide. Integrated Risk Information System, U.S. Environmental Protection Agency (http://www.epa.gov/iris/subst/0125.htm) 

3London Health Sciences Centre (http://www.lhsc.on.ca/lab/metals/elements/23v.htm) 

4Badmaev V., Prakash S,, Majeed M. 1999. Vanadium: a review of its potential role in the fight against diabetes. J Altern Complement Med., 5(3), 273-91 
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ZINOK – Zn 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Vysoký obsah Zn sa v geologickom prostredí na Slovensku vyskytuje lokálne vo viacerých oblastiach v spojení s prírodnými a antropogénnymi zdrojmi 
kontaminácie. 
Nízky obsah Zn sa v geologickom prostredí na Slovensku sa nevyskytuje. 
Nadbytok Zn má neurologické, vývojové účinky, negatívne účinky na gastrointestinálny a muskuloskeletálny systém, spôsobuje hematologické zmeny, má 
vplyv na rakovinu prostaty. 
Deficit Zn má neurologické a vývojové účinky, negatívne účinky na gastrointestinálny systém, na kožu a na imunlogické účinky. 

Nadlimitný obsah Zn v pitnej/podzemnej vode má negatívny vplyv na senzorické vlastnosti vody (kovová chuť, zákal). V prípade zvýšeného obsahu Zn 
odporúčame nepoužívať vodu na pitné účely a zabezpečiť si náhradný zdroj pitnej vody. V prípade zvýšeného obsahu Zn v pôde nad limitnú hodnotu nie je 
vhodné na takejto pôde pestovať zeleninu a dlhodobo ju konzumovať. 

 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA 
 

Druh ochorenia 
NADBYTOK 

 Gastrointestinálny systém: zvracanie, bolesti, nevoľnosť1 
 Hematologické zmeny: anémia1, 2, 3, 4 (deficit Cu) 
 Neurologické účinky: letargia, závraty1 
 Vývojové účinky: možné poruchy (bližšie nešpecifikované)1 
 Muskuloskeletálny systém: zníženie imunity1 
 Rakovina: rakoviny prostaty1 
 

DEFICIT 

 Vývojové účinky: poruchy (poškodenie plodu)1, poruchy rastu (spomalenie), oneskorené sexuálne dospievanie5 
 Gastrointestinálny systém: chronická diarea (hnačka)5 
 Koža: vyrážky, zlé hojenie rán5 
 Imunologické účinky: poruchy imunity5 
 Neurologické účinky: spomalený vývoj, neurofyziologické funkcie (motorika)5 
 

Minimálne rizikové úrovne 
Orálny príjem (ingesciou) 

 chronická expozícia (≥ 1 rok)1 : 0,3 mg Zn/kg/deň 
 
 celoživotná expozícia: Zn nie je klasifikovaný ako karcinogén6 
 
 
 

Minimálne a maximálne potrebné úrovne5 
Odporúčaný denný príjem 

 muži: 11 mg Zn/deň 
 ženy: 8 mg Zn/deň 
 

Vrchná hranica príjmu 

 40 mg Zn/deň 

VÝSKYT ZINKU V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úroveň obsahov 

Podzemné vody [mg . l-1] Pôdy [mg . kg-1] 

Aritmetický priemer 0,226 Aritmetický priemer 76,07 

Medián 0,018 Medián 67,0 

Minimum 0,00 005 Minimum 3,0 

Maximum 25,2 Maximum 14 925 

Limitná hodnota* 3,0 Limitná hodnota** 150 

* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z. z., **v zmysle Zákona 220/2004 Z. z. 
 

Pôvod zvýšených obsahov 
PRÍRODNÉ ZDROJE 

 primárny zdroj: zvetrávanie hornín a minerálov, sulfidických rúd 
 vyšší obsah Zn vo vodách a pôdach SR sa viaže na polymetalické zrudnené zóny (Slovinky, Banská Štiavnica) 
 

ANTROPOGÉNNE ZDROJE 
 ťažba a spracovanie rúd, hutníctvo (Slovinky, Banská Štiavnica, aluviálne oblasti – Hron, Slaná, Hornád, Štiavnický potok) 
 vinohradníctvo – oplotenie a vedenie hrozna (Malokarpatská oblasť, oblasť Veľkého Krtíša, Jablonové – Moldava nad Bodvou, Podvihorlatská oblasť 
 doprava (pôdy mestských aglomerácií) 
 poľnohospodárstvo – aplikácia hnojív, chemikálií (Podunajská nížina, Východoslovenská nížina) 
 
Poznámka: Problematické odlíšiť prírodné a antropogénne zdroje (častý vplyv oboch)  

 
Referencie 

1ATSDR 2005. Toxicological profile for vanadium. U.S. Department of Health and Human Services, Public health service, Agency for toxic substance and disease registry, Atlanta, Georgia 
(http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp.asp?id=302&tid=54) 

2Gyorffy EJ., Chan H. 1992. Copper deficiency and microcytic anemia resulting from prolonged ingestion of over-the-countered zinc. Am J Gastroenterology, 87 (8), 1054-1055 

3Salzman MB., Smith EM., Koo C. 2002. Excessive oral zinc supplementation. J Pediatr Hematol Oncol, 24 (7), 582-584 

4Summerfield AL., Steinberg FU., Gonzalez JG. 1992. Morphological findings in bone marrow precursor cells in zinc induced copper deficiency anemia. Am J Clin Pathol, 97 (5), 665-668 5OSU 2013. Zinc. 
Micronutrient Research for Optimum Health, Linus Pauling Institute, Oregon State University 

6IRIS 2005. Zinc and compounds. Integrated Risk Information System, U.S. Environmental Protection Agency (http://www.epa.gov/iris/subst/0426.htm) 
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ZÁVER 

Predmetná učebnica predstavuje základy „medicínskej geochémie“. Hlavný dôraz kladieme na jej aplikačnú zložku. Sumarizujeme v nej najdôležitejšie 

medicínsko-geochemické výskumy autorov za posledných 10 až 15 rokov. Nadväzuje na predchádzajúce učebné texty Khun (1992), Khun & Čerňanský (2011). 

Vychádza najmä z roznych výskumných prác autorov v rôznych oblastiach Slovenskej republiky. Rešeršnými kapitolami je doplnená len v takej miere, aby 

čitateľovi poskytla všetky potrebné informácie, aké sú hlavné okruhy a princípy medicínskej geochémie. Hlavnou úlohou medicínskej geochémie je potvvrdiť, či 

už priaznivý alebo nepriaznivý vplyv geologického prostredia na ľudské zdravie a načrtnúť riešenia v prípade nepriaznivého vplyvu. Je to veda syntetická a narába 

s dvoma druhmi dát – geochemickými, tzv. environmentálne idikátory a dátami o zdravotnom stave obyvateľov, tzv. zdravotné indikátory. Tieto dáta je nevyhnutné 

vzájomne spájať a hľadať ich vzájomný vplyv.  

Snažili sme sa teda čitateľovi nie len poskytnúť a ozrejmiť teoretickú a rešeršnú časť medicínskej geochémie, ale hlavne ukázať základné princípy, postupy 

a použitie medicínskej geochémie v praxi.  
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