
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

AAAPPPLLLIIIKKKOOOVVVAAANNNÁÁÁ   
EEENNNVVVIIIRRROOONNNMMMEEENNNTTTÁÁÁLLLNNNAAA   
GGGEEEOOOCCCHHHÉÉÉMMMIIIAAA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav  RAPANT 
Ľubomír  JURKOVIČ 
Katarína  FAJČÍKOVÁ 
Veronika  CVEČKOVÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
Bratislava 2009 

 



OBSAH 

 

1. ÚVOD.................................................................................................................................   1 

2. ENVIRONMENTÁLNA GEOCHÉMIA...........................................................................   2 

3. ENVIRONMENTÁLNO-GEOCHEMICKÉ MAPOVANIE............................................    5 

4. HLAVNÉ ZDROJE KONTAMINÁCIE NA SLOVENSKU............................................  26 

5. ENVIRONMENTÁLNE RIZIKO VYPLÝVAJÚCE Z KONTAMINÁCIE 

   GEOLOGICKÉHO PROSTREDIA..................................................................................   35 

6. ENVIRONEMNTÁLNOGEOCHEMICKÁ REGIONALIZÁCIA...................................  53 

7. NVIRONMENTÁLNY MONITORING...........................................................................  59 

8. HYDROGEOCHEMICKÉ VYHODNOCOVANIE 

... ENVIRONMENTÁLNEHO MONITORINGU................................................................  62 

9.  ENVIRONMENTÁLNE VÝZNAMNÉ OBSAHY PRVKOV 

...  A SPÔSOBY ICH VYČLEŇOVANIA.............................................................................  74 

10. ODHAD ZDRAVOTNÉHO RIZIKA VYLÝVAJÚCEHO 

      Z KONTAMINÁCIE  GEOLOGICKÉHO  PROSTREDIA...........................................  81 

11. BIOPRÍSTUPNOSŤ A BIOAKUMULÁCIA POTENCIÁLNE TOXICKÝCH 

      PRVKOV  A ICH VÝZNAM PRE HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK..........  107 

12. VYBRANÉ PRÍKLADY Z ENVIRONMENTÁLNYCH NORIEM.......................    ....119 

13. KONTROLNÉ OTÁZKY...............................................................................................  122 

14. LITERATÚRA................................................................................................................  123 

 

 

 



 1 

1. ÚVOD 

V súčasnosti už zrejme niet žiadnej pochybnosti o tom, že objektívne informácie 

o životnom prostredí krajiny alebo štátu nemôžu byť skutočne objektívne bez informácii 

o stave a stupni znečistenia geologickej životného prostredia. Kontaminácia vôd, pôd, 

sedimentov, porušenosť stability, ekologický odtok, hodnoty prírodnej rádioaktivity 

a podobne sú údaje bez ktorých nie je možné zabezpečiť koncepciu trvalo udržateľného 

rozvoja krajiny. Zdravé a neznečistené životné prostredie a eliminácia negatívnych dopadov z 

rozvoja ľudskej činnosti na prírodu sú prioritnými úlohami v stratégii trvalo udržateľného 

využívania abiotických zdrojov životného prostredia a riešenie týchto úloh nie je možné bez 

zapojenia geologických disciplín. 

Pri zabezpečení optimálnej rovnováhy medzi využívaním a ochranou abiotických zdrojov 

životného prostredia v posledných desaťročiach zohráva významnú úlohu nová vedná 

disciplína – ENVIRONMENTÁLNA GEOCHÉMIA, študujúca distribúciu a vzájomné 

vzťahy chemických prvkov v horninách, vodách, pôdach a ovzduší a ich vplyv na biotu a 

človeka. 

V predkladaných skriptách sú uvedené a diskutované problémy environmentálno-

geochemického mapovania, tvorba geochemických atlasov, konštrukcia geochemických máp, 

environmentálny monitoring, environmentálne a zdravotné riziko, zdroje znečistenia a ich 

dopad na geologickú zložku životného prostredia. V stručnosti sú uvedené aj medicínsko-

geochemické výskumy, tvorba máp zdravotných rizík a problematika stanovenia 

environmentálne významných hodnôt: prahové a pozaďové hodnoty. V krátkosti sú uvedené 

na koniec najdôležitejšie legislatívne predpisy a normy týkajúce sa environmentálno-

geochemickej problematiky. Uvedená problematika predstavuje v súčasnosti najviac riešené 

praktické úlohy v environmentálnej geochémii a môžeme teda hovoriť o aplikovanej 

environmentálnej geochémii. 

Predkladaný text je určený najmä poslucháčom magisterského štúdia geochémie 

a environmentálnej geochémie a súvisiacich environmentálne zameraných študijných 

odborov. Spracovaný je na základe prednášok predmetu ENVIRONMENTÁLNA 

GEOCHÉMIA II. a vychádza hlavne z výsledkov výskumnej činnosti autorov.  

Predkladané skriptá nadväzujú na ENVIRONMENTÁLNO-GECHEMICKÚ problematiku 

rozobratú v učebnici Environmentálna geochémia (KHUN et al, 2008), kde sú podané 

základné aspekty environmentálnej geochémie. 

Hlavným cieľom predkladaných skrípt je poskytnúť a zosumarizovať najnovší okruh 

problematiky, ktorú rieši v súčasnosti environmentálna geochémia na Slovensku a vo svete 
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2. ENVIRONMENTÁLNA GEOCHÉMIA  

Distribúcia prvkov v jednotlivých sférach Zeme nie je náhodná, ale kontrolovaná 

fyzikálno-chemickými podmienkami a parametrami, ktoré sa postupne spoznávali 

prostredníctvom progresívne sa rozvíjajúcej vednej disciplíny – geochémie. V širšom slova 

zmysle je náplňou geochémie sledovanie distribúcie prvkov a ich izotopov v atmosfére, 

hydrosfére, zemskej kôre, plášti a jadre. Vo vzťahu k biote a človeku má dominantný význam 

povrchová zložka prírodného prostredia, tzv. technosféra, táto sa stala objektom intenzívneho 

skúmania v dôsledku odozvy na populačnú explóziu, socioekonomický, hospodársky 

a technický rozvoj a s tým súvisiace problémy spracovania surovín a následnej kontaminácie 

prírodného prostredia. 

Jedným z najnegatívnejších a zrejme aj najnebezpečnejších dopadov činnosti človeka na 

geologickú zložku životného prostredia je rozsiahla kontaminácia prírodných vôd, pôd, 

recentných sedimentov a hornín  anorganickými a organickými chemickými látkami, ktoré 

následne negatívne vplývajú na charakter krajiny, biotu a človeka. Rozsiahla kontaminácia 

prírodného prostredia lokálneho, regionálneho až globálneho charakteru vyvolala potrebu 

študovať zmenené kolobehy environmentálne významných prvkov a tak podmienila vznik 

a rozvoj novej vednej disciplíny environmentálnej geochémie. 

Environmentálna geochémia skúma distribúciu a vzájomné vzťahy chemických prvkov 

v horninách, vodách, pôdach a ovzduší a ich vplyv na biotu a človeka. Zaoberá sa teda 

komplexom interakcií v systéme hornina – pôda – voda – atmosféra – život, skúma primárne 

a sekundárne faktory vplývajúce na zdroje, disperziu a distribúciu prvkov v prostredí, ich 

prepojenie do potravového reťazca vrátane jeho najdôležitejšieho článku vody a s tým spojené 

potenciálne negatívne dopady na rastliny, živočíchy a človeka. Existujú aj ďalšie definície 

environmentálnej geochémie. Najjednoduchšiu prezentovali PLANT a RAISWELL (1983): 

Environmentálna geochémia sa zaoberá komplexom interakcií v systéme hornina – voda –

vzduch – život, ktorých výsledkom je široká škála geochemických charakteristík povrchového 

prostredia. ČURLÍK (1983) považuje geochémiu životného prostredia, teda environmentálnu 

geochémiu, za zameranie geochémie, ktoré sa zaoberá štúdiom geochemických systémov ako 

zložiek životného prostredia, najmä štúdiom vzájomných interakcií v systémoch poznávaním 

odrazov geochemických procesov v živote človeka a naopak odrazom jeho technogénnej 

činnosti v prírodnom prostredí. Z ďalších definícií je možné uviesť definíciu KHUN & 

ĎURŽA (1998): Geochémia životného prostredia (environmentálna geochémia) zahŕňa 

štúdium prírodných fyzikálno-chemických a biochemických vlastností spodnej časti atmosféry 

(troposféry), hydrosféry a najvrchnejšej časti litosféry a štúdium fyzikálnych, chemických 

a biochemických prírodných i antropogénne podmienených procesov, ktoré v týchto sférach 



 3 

prebiehajú, teda komplex interakcií v systéme hornina – pôda – voda – vzduch – život. 

Environmentálna geochémia sa a priori nezaoberá geovednými témami v užšom slova zmysle, 

ale je odkázaná na úzku spoluprácu s príbuznými a v niektorých prípadoch aj zdanlivo 

vzdialenejšími disciplínami. Napríklad v rámci biologických vied nie je v popredí jej záujmu 

organizmus a jeho spoločenstvá, ale jeho životný priestor ovplyvnený prirodzenými 

(prírodnými) a antropogénne podmienenými procesmi. 

Z uvedeného vyplýva, že environmentálna geochémia je multidisciplinárny vedný odbor 

jednoznačne založený na tímovej spolupráci širšieho okruhu špecialistov nielen národného ale 

aj medzinárodného charakteru. Jej dynamický rozvoj a dôslednosť v praxi už v súčasnosti 

môžeme dokumentovať tým, že sa rozvíja aj k zdanlivo odťažitým disciplínam ako je 

medicína (geomedicína), hygiena (geohygiena), územné plánovanie a pod. a možno hovoriť 

o aplikovanej environmentálnej geochémii. 

V podmienkach bývalého Československa bola geochémia takmer výhradne orientovaná 

na aktivity vo vyhľadávaní nerastných surovín, t.j. prospekčnú geochémiu a neskôr na 

problematiku hydrogeochémie a ochrany podzemných vôd. 

Uvedené dva hlavné okruhy geochemických prác určitým spôsobom načrtli metodický 

základ environmentálnej geochémie (dizajn vzorkovania, úprava vzoriek, chemické analýzy, 

spôsob interpretácie) a z uvedených okruhov sa hlavne formovali odborníci zaoberajúci sa 

environmentálno-geochemickou problematikou. Geochemicko-prospekčné práce (hlavne E. 

Mecháček, I. Čilík, J. Gubač, J. Václav a mnohí ďalší) boli základom pri vyčleňovaní 

geochemických anomálií a určovaní foriem výskytu prospekčne a ložiskovo významných 

prvkov. Pri hydrogeochemických prácach (hlavne S. Gazda) boli definované a klasifikované 

(GAZDA, 1974) základné procesy interakcií voda – hornina, formy prenosu prvkov vo vodnej 

fáze a podmienky fázových rovnováh. Keďže vodná zložka životného prostredia je 

najdynamickejšia a zároveň najzraniteľnejšia na jej príklade sa začala rozpracovávať 

problematika ochrany životného prostredia pred znečistením (napr. GOLDBERG & GAZDA, 

1984). 

Neskôr, na začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia, kedy sa začalo s rozsiahlym 

geochemickým mapovaním Slovenskej republiky (VRANA, 1991), boli vytvorené 

reprodukovateľné databázy chemického zloženia prírodných vôd, riečnych sedimentov, 

hornín, pôd, prírodnej rádioaktivity a lesnej biomasy. Takto bola vytvorená na istej úrovni 

predstava o geochemickom pozadí a distribúcii prvkov/zložiek vo vzorkovaných médiách, 

neskôr účelovo dopĺňaná ďalšími dátami získanými na rovnakých metodických postupoch 

v súboroch máp geofaktorov životného prostredia. Uvedené aktivity boli doprevádzané 

vytvorením metodík pre interpretáciu výsledkov a hlavne princípmi zostavovania príslušných 
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mapových výstupov (BODIŠ & RAPANT, 1994, MARSINA & LEXA, 1995, ČURLÍK, 

ŠEFČÍK & ŠURINA, 1995, RAPANT & BODIŠ, 2003,), orientované hlavne na sumarizáciu 

anomálií a rozlíšenie ich geogénneho, geogénno-antropogénneho a antropogénneho pôvodu. 

Aj na Slovensku je orientácia environmentálnej geochémie zameraná taktiež na jeden z jej 

aktuálnych smerov – medicínsku geochémiu. S medicínsko-geochemickým výskumom sa 

v Slovenskej republike začalo na Katedre geochémie PriF UK Bratislava. Z rešeršných prác 

tohto zamerania treba spomenúť prácu KHUN (1992). Neskôr sa výskum rozšíril aj do 

aplikovanej formy (KHUN et al., 1997). Od roku 2000 sa regionálnym medicínsko-

geochemickým výskumom zaoberá hlavne Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava, 

oblasť Spišsko-gemerského rudohoria (RAPANT et al., 2004), Hornej Nitry (KRČMOVÁ & 

RAPANT, 2007) a Štiavnických vrchov (RAPANT, 2006). 

Rozvoj aplikovanej environmentálnej geochémie postupuje aj v smere ku prácam 

zameraným na hodnotenie kritických záťaží a ich prekročení (BODIŠ et al., 1995), 

chemických časovaných bômb (RAPANT & BODIŠ, 1995, SLANINKA et al., 2006) 

a monitorovania geochemických parametrov v rámci monitoringu geologických faktorov 

životného prostredia Slovenskej republiky (KLUKANOVÁ, 1998), štúdia kontaminácie 

životného prostredia v zaťažených oblastiach banskou a priemyselnou činnosťou 

(JURKOVIČ et al., 2006, JURKOVIČ & JANKULÁR, 2009). 

Ako jednu z ďalších úloh environmentálnej geochémie pre najbližšie obdobie, ktoré sa 

v súčasnosti u nás ale aj vo svete ešte len rozpracováva možno spomenúť napr. sledovanie 

celkových koncentrácií a foriem výskytu „klasických“ environmentálne významných prvkov 

As, Cd, Hg, a Pb z dôvodu ich vysokej toxicity ako aj procesov, ktoré vedú k tvorbe ich 

metaloorganických zlúčenín, často relevantných v potravovom reťazci (HILLER et al., 2009). 

Nutné bude aj štúdium biogeochemických procesov, ktoré ovplyvňujú kolobehy a distribúciu 

prvkov v prírode napr. kyslá depozícia, eurofizácia prírodných vôd a pod. 

 



 5 

3. ENVIRONMENTÁLNO-GEOCHEMICKÉ MAPOVANIE 

Životné prostredie je popri životnom štýle (spôsob života a práce), genetických faktoroch 

a úrovni zdravotníckej starostlivosti jedným z rozhodujúcich činiteľov ovplyvňujúcich 

zdravotný stav a tým aj dĺžku a kvalitu života človeka. V súčasnosti už zrejme niet žiadnej 

pochybnosti o tom, že objektívne informácie o životnom prostredí krajiny nemôžu byť 

skutočne objektívne a komplexné bez informácií o stave a stupni znečistenia geologických 

zložiek životného prostredia. Veď práve geologické zložky – prírodné vody, pôdy, riečne 

sedimenty a horniny – sú prostredím, v ktorom sa akumulujú a často dlhodobo pretrvávajú 

najrozličnejšie kontaminujúce látky. Ich následné uvoľňovanie predstavuje ohrozenie 

ostatných zložiek životného prostredia vrátane živých ekosystémov i samotného človeka. Na 

druhej strane aj samotné geologické prostredie (napr. zrudnenie a mineralizované zóny) 

a geologické procesy (napr. sopečná činnosť) môžu byť významným zdrojom 

kontaminujúcich látok ohrozujúcich životné prostredie. Na znečisťovaní geologických zložiek 

životného prostredia sa teda podieľajú tak primárne (geogénne), ako aj sekundárne 

(antropogénne) faktory. Ak sa obidva zdroje kombinujú,  vtedy hovoríme o geogénno-

antropogénnej kontaminácii. 

Prehľad plošnej distribúcie kontaminujúcich látok v geologických zložkách životného 

prostredia Slovenskej republiky poskytlo systematické environmentálno-geochemické 

mapovanie prebiehajúce od začiatku 90-tych rokov 20. storočia. Okrem sledovania 

geochemického pozadia v rôznych zložkách geologického prostredia ďalším výsledkom 

geochemického mapovania a výskumu bolo najmä zistenie a určenie charakteru kontaminácie 

geologického prostredia, určenie jeho zdroja (geogénneho či antropogénneho), podmienok 

a foriem migrácie chemických prvkov, foriem ich výskytu, bioprístupnosti, miery toxicity 

a podmienok ich akumulácie a redistribúcie v jednotlivých zložkách životného prostredia 

(BODIŠ & RAPANT, 2000). 

Za začiatok moderného a systematického environmentálno-geochemického mapovania 

Slovenskej republiky možno jednoznačne považovať projekt Výskum geologických faktorov 

životného prostredia Slovenskej republiky (VRANA, 1992). V rámci neho bol zostavený 

Geochemický atlas SR a boli vypracované základné metodické princípy hodnotenia 

a mapového zobrazenia jednotlivých zložiek geologického prostredia. Environmentálno-

geochemické mapovanie Slovenskej republiky prebieha z regionálneho hľadiska v dvoch 

základných úrovniach. Prvú predstavuje Geochemický atlas Slovenskej republiky v mierke 1 : 

1 000 000 a druhú environmentálno-geochemické mapy vybraných regiónov v mierke 1 : 50 

000, resp. v prípade mestských aglomerácií v mierke 1 : 25 000. 
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Hlavným cieľom vypracovania Geochemického atlasu bolo zostaviť mapy v mierke 1 : 1 

000 000, zobrazujúce distribúciu prvkov, zložiek a parametrov v podzemných vodách, 

pôdach, riečnych sedimentoch a v lesnej biomase. Rovnakým spôsobom sa zobrazili aj 

merané a odvodené zložky prírodnej rádioaktivity hornín a vôd. V rámci Geochemického 

atlasu hornín bola podaná charakteristika chemického zloženia hlavných horninových typov. 

Základné údaje o jednotlivých častiach Geochemického atlasu Slovenskej republiky sú udané 

v tabuľke 3.1. V tabuľkách 3.2 a 3.3 je podaný prehľad asociácie analyzovaných prvkov a 

parametrov, ich detekčných limitov a okrem hornín aj priemerný obsah prvkov v jednotlivých 

geologických zložkách životného prostredia.  

Všetky časti Geochemického atlasu Slovenskej republiky boli spracované na základe 

odberu nových vzoriek a vyhotovenia nových chemických analýz a meraní s výnimkou časti 

IV. – Horniny, kde sa použilo približne 30 % archívnych analytických údajov, najmä v 

prípade makroprvkov. 

V roku 1996 boli vydané vo forme monografií v bilingválnej, slovensko-anglickej verzii 

prvé tri diely Geochemického atlasu SR, a to: Podzemné vody (RAPANT et al., 1996), Lesná 

biomasa (MAŇKOVSKÁ, 1996) a Prírodná rádioaktivita hornín (DANIEL et al., 1996). V 

roku 1999 boli dokončené a vydané diely Riečne sedimenty (BODIŠ & RAPANT et al., 

1999), Horniny (MARSINA et al., 1999) a Pôdy (ČURLÍK & ŠEFČÍK, 1999). Metodické 

postupy prác, odber vzoriek a ich analýzy, zostavenie mapových podkladov a interpretačné 

práce prebiehali v súlade s metodickými pokynmi akceptovanými v rámci medzinárodného 

geologického korelačného programu IGCP č. 360 Baseline Geochemical Mapping 

(DARNLEY et al., 1994). V rámci jednotlivých častí Geochemického atlasu Slovenskej 

republiky sa vytvorili nové celoštátne interaktívne geochemické databázy z najdôležitejších 

zložiek geologického prostredia. Takto sa získal prehľad stavu a stupňa kontaminácie týchto 

zložiek na národnej úrovni. Tieto výsledky sa v plnej miere využívajú pri následnom 

environmentálno-geochemickom mapovaní do podrobnejších mierok a v ďalších 

environmentálno-geochemických a ekologicky orientovaných prácach. 

 

 

Tab. 3.1 Základné údaje o jednotlivých častiach Geochemického atlasu Slovenskej republiky 

Časť 
Hustota 

vzorkovania 
Počet vzoriek Poznámka Riešiteľská organizácia 

Podzemné vody 1 vzorka/3 km2 16 359 pramene, studne, vrty drenáže ŠGÚDŠ Bratislava 

Riečne sedimenty 1 vzorka/2 km2 24 432 aktívne riečne sedimenty <0.125 mm ŠGÚDŠ Bratislava 

Horniny neregulárna sieť 3 839 „hlavný horninový typ“ ŠGÚDŠ Bratislava 

Pôdy 1 sonda/10 km2 10 380 
1 sonda = 2 vzorky 
(horizonty A a C) 

Výskumný ústav pôdnej úrodnosti 
Bratislava 

Lesná biomasa 1 vzorka/16 km2 3 062 listy, ihličie Lesnícky výskumný ústav  Zvolen 

Prírodná 

rádioaktivita  
1 bod/10 km2 

4 900 
(referenčné body) 

celková aktivita gama, 

K, Ra, U, Th, Rn 

URANPRES, spol. s r. o., 

Spiš. Nová Ves 
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Tab. 3.2   Prehľad asociácie analyzovaných prvkov, priemerný obsah a detekčné limity v 

Geochemickom atlase SR, časť Podzemné vody, Riečne sedimenty a Pôdy 
 

PODZEMNÉ VODY RIEČNE SEDIMENTY PÔDY (horizont A) 

Prvok Det. limit 
Aritmetický 

priemer 
Prvok Det. limit 

Aritmetický 

priemer 
Prvok Det. limit 

Aritmetický 

priemer 

Al 0.01 0.03 Al 100 57 600 Al 100 600 
As 0.001 0.001 9 As 0.1 10.7 As 0.1 10.4 
Ba 0.01 0.07 B 3.0 62.7 B 3 65 
Ca 1 83.36 Ba 15.0 477.7 Ba 5 396 
Cd 0.000 5 0.001 4 Be 0.1 1.4 Be 0.2 1.3 
Cl 0.1 29.06 Bi 0.1 0.3 Bi 0.1 0.4 
ChSKMn 0.08 2.27 Ca 100 30 600 Ca 100 1.46 
Cr 0.000 5 0.001 3 Cd 0.1 0.34 Ce 5 64 
Cu 0.000 5 0.001 9 Ce 5.0 61.3 Cd 0.01 0.4 
F 0.1 0.12 Co 1.0 8.8 Co 1 9 
Fe 0.01 0.1 Cr 5.0 79.3 Cr 5 90 
HCO3 0.1 267.37 Cu 1.0 31.9 Cs 1 5 
Hg 0.000 2 0.000 14 Fe 100 28 600 Cu 1 26 
K 0.1 9.7 Ga 3.0 14.2 F 300 331 
Li 0.002 0.014 7 Hg 0.01 0.30 Fe 100 2.74 
Mg 1 25.56 K 100 15 400 Ga 2 13 
Mn 0.005 0.09 Li 1.0 30.7 Hg 0.01 0.23 
Na  0.05 18.77 Mg 100 11 300 K 100 1.71 
NH4 0.05 0.075 Mn 10 990.1 La 1 38 
NO3 0.5 36.2 Mo 0.1 0.45 Li 1 36 
Pb 0.001 0.001 1 Na 100 9 400 Mg 100 10.61 
PO4 0.01 0.205 Ni 1.0 26.7 Mn 10 0.076 
Sb 0.000 2 0.000 8 P 50 895.7 Mo 0.2 0.7 
Se 0.001 0.000 91 Pb 1.0 20.3 Na 100 0.86 
SiO2 0.5 17.54 Rb 3.0 90.5 Ni 1.0 28 
SO4 0.3 73.57 Sb 0.1 3.2 P 50 0.077 
Sr 0.01 0.33 Se 0.1 0.31 Pb 2 29 
Zn 0.001 0.267 Sn 1.0 3.1 Rb 1 85 
pH – 7.34 Sr 20.0 148.1 Sb 0.1 1,8 
MIN – 567 Ti 100 4 743 Se 0.1 0.1 
Ca + Mg – 3.13 V 5.0 74.59 Sn 1 5 

konduktivita, voľný CO2, 

agresívny CO2 

Údaje okrem pH, Ca+Mg [mmol.l-1] v mg.l-1. 

W 5.0 2.76 Sr 1 104 
Y 3.0 28.36 V 3 78 
Zn 1.0 115.79 W 1 <1 
Zr 3.0 407.91 Y 1 26 

Údaje okrem pH v mg.kg-1 a pre makroprvky v 

%. 

Zn 1 72 
pH (H2O, KCl), zrnitosť, 

obsah CaCO3 

Údaje okrem pH v mg.kg-1 a pre makroprvky v 

%. 

 

Geochemické atlasy 

Hlavným výrazovým prostriedkom geochemických atlasov sú mapy plošnej distribúcie 

jednotlivých prvkov/parametrov. Podľa dosiahnutých výsledkov sa používali dva základné 

spôsoby grafického znázornenia a to plošné farebné mapy (viac ako 50 % analytických 

výsledkov nad detekčný limit) a bodové mapy (viac ako 50 % analytických výsledkov pod 

detekčný limit). 

Plošné mapy. Základným prvkom plošnej monoprvkovej mapy je bunka o strane 1mm, čo 

reprezentuje plochu 1 km2. Pre každú bunku je počítaná príslušná hodnota obsahu prvku z 

primárnych analytických dát, z nepravidelnej odberovej siete (1 vzorka na 3 km2). Výpočet 

prebieha v dvoch krokoch. V prvom kroku sú vypočítané pre každú bunku vážené priemery 

na základe inverzných vzdialeností (1/D2) od centra počítanej bunky k najbližším 20 vzorkám. 

V druhom kroku výpočtov sú obsahy v jednotlivých bunkách lokálne vyhladené metódou 

klźavého priemeru, pri zohľadnení deviatich susediacich buniek. Na znázornenie rozpätia 

koncentrácie je použitá 15 stupňová farebná škála od červenej po modrú. Začiatočný a  
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Tab. 3.3 Prehľad asociácie analyzovaných prvkov, priemerný obsah a detekčné limity 

v Geochemickom atlase SR, časť Lesná biomasa, Horniny a Prírodná rádioaktivita hornín 

LESNÁ BIOMASA HORNINY 
PRÍRODNÁ RÁDIOAKTIVITA 

HORNÍN (n = 15 773) 

Prvok Det. limit 
Aritmetický 

priemer 
Prvok Det. limit Parameter 

Aritmetický 

priemer 
Jednotka 

Al 4 151 Ag 0.04 K 1.6 % 

As 0.01 0.565 Al 100 eU 3.31 mg.kg–1 

Ba 2 64.8 As, Cd 0.1 eTh 9.4 mg.kg–1 

Be 0.001 0.024 B 3 eUt 12.41 ur 

Ca 100 11 021 Ba 30 Da 63.3 nGy.h–1 

Cd 0.003 0.196 Be, Bi 0.1 
RÁDIOAKTIVITA PRÍRODNÝCH 

VÔD (n = 5 271) 

Co 0.03 0.175 Ca, Ce 10 
Cr 0.02 0.795 Co, Cu 1 
Cu 0.1 7.27 Cr, Ga 5 
F 1 6.24 F 50 Unat 0.003 mg.l–1 

Fe 0.3 159 Fe2+, Fe3+ 100 226Ra 0,040 Bq.l–1 

Hg 0.001 0.100 Hg 0.01 222Rn 9.31 Bq.l–1 

K 500 7 503 K, Na, P 100  
Li 0.1 0.018 La, Li 1 
Mg 500 1 458 Mg, Mn 10 
Mn 100 1 021 Mo 0.2 
N 100 18 165 Ni, Pb, Sn 1 
Na 10 42 Rb 5 
Ni 0.3 3.44 S, Si 100 
Pb 0.07 2.42 Sb 0.1 
Rb 0.8 10.8 Se 0.05 
S 500 2 163 Sr, V, W 5 
Se 0.01 0.06 Ti 10 
Sr 0.8 25.9 Y, Zn, Zr 1 
V 0.07 0.8 CO2 100 
Zn 10 41.7 H2O

+, 350 C 100 
Údaje v mg.kg–1. Údaje v mg. kg–1. 

 

posledný interval sú otvorené. Intervaly hodnôt rozpätia jednotlivých tried sú nepravidelné a 

zadávané empiricky. Tak sú volené, aby vyjadrovali geochemické zákonitosti 

znázorňovaného prvku v daných prírodných podmienkach Slovenska pri rešpektovaní 

celkovej distribúcie prvku. Ako hraničné hodnoty niektorých intervalov sa použili aj 

najdôležitejšie normované hodnoty vyjadrovaného prvku z vodného hospodárstva a ekológie. 

Plošné mapy dopĺňajú frekvenčno-distribučné histogramy ukazujúce distribúciu vážených a 

vyhladených geochemických údajov v jednotlivých bunkách. Používa sa rovnaká farebná 

škála. 

Bodové mapy. Veľkosť krúžku na bodových mapách vyjadruje koncentráciu 

vyjadrovaného prvku. Znázornené sú len obsahy prevyšujúce detekčný limit. Použitých je 5, 

alebo 6 intervalov koncentračného rozpätia jednotlivých tried. Spodný interval je uzavretý 

hodnotou detekčného limitu a horný interval je otvorený. Hranice tried sa volili takisto 

empiricky s ohľadom na geochemické vlastnosti prvku, charakter jeho celkovej distribúcie a 

normatívami platnými v oblasti vodného hospodárstva. 

Príklady týchto máp sú uvedené na obr. 3.13.4 
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Obr. 3.1 Mineralizácia – Geochemický atlas, časť Podzemné vody 
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Obr. 3.2 Cd – Geochemický atlas, časť Podzemné vody 
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Obr. 3.3 As – Geochemický atlas, časť Riečne sedimenty 
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Obr. 3.4 W – Geochemický atlas, časť Riečne sedimenty 
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Environmentálno-geochemické mapy 

Environmentálno-geochemické mapy riečnych sedimentov, pôd, vôd (podzemné, 

povrchové i zrážkové) a hornín v mierke 1 : 50 000 predstavujú dôležitú časť zo základného 

súboru regionálnych máp geologických faktorov životného prostredia (obr. 3.5). V tomto 

súbore okrem geochemických máp sa zostavujú hydrogeologické, inžinierskogeologické a 

pôdne mapy a mapy prírodnej rádioaktivity. S cieľom zjednotiť a štandardizovať metodické 

postupy a dosiahnuť kompatibilitu mapovaných regiónov sa vypracovali záväzné metodické 

smernice na ich zostavovanie.  

Pre všetky regióny sa povinne zostavujú: mapa kvality prírodných vôd (RAPANT 8 

BODIŠ, 2003), mapa geochémie riečnych sedimentov (BODIŠ & RAPANT, 1994), mapa 

geochemických typov hornín (MARSINA & LEXA, 1995) a pedogeochemická mapa 

(ČURLÍK et al., 1997). 

S prihliadnutím na miestne špecifická sa v niektorých regiónoch zostavujú aplikované 

geochemické mapy ako napr.: mapa geochémie snehov (v mestských aglomeráciách), mapa 

chemických časovaných bômb, mapy stupňa znečistenia a mapy kritických záťaží/prekročení. 

V posledných rokoch sa zostavuje aj syntetická environmentálno-geochemická mapa 

(RAPANT & KORDÍK, 2001), zahŕňajúca v rámci regiónu najvýznamnejšie geochemické 

anomálie z prírodných vôd, pôd, riečnych sedimentov a parametrov prírodnej rádioaktivity vo 

vodách i horninách. 

Podkladom na zostavovanie environmentálno-geochemických máp sú výsledky z 

geochemického atlasu. Miesta odberu nových vzoriek a meraní sa zadávajú prednostne v 

oblastiach anomálií zistených pri práci na geochemickom atlase s cieľom ich overenia a 

detailizácie. V environmentálno-geochemických mapách sa syntetickým spôsobom 

znázorňujú environmentálne významné obsahy anomálie (pozitívne aj negatívne) chemických 

prvkov/zložiek tak antropogénneho, ako aj geogénneho pôvodu. Za environmentálne 

významné sa považujú také hodnoty obsahu prvkov/zložiek, ktoré môžu negatívne 

ovplyvňovať biotu a človeka. Pri ich vyčleňovaní sa vychádza z normovaných medzných 

hodnôt slovenských technických noriem a limitov platných pre jednotlivé zložky životného 

prostredia. V prípade prvkov nezahrnutých v slovenských normách, resp. pre geochemické 

prostredie, pre ktoré nie sú vypracované limitné medzné hodnoty, sa na určovanie 

environmentálne významného obsahu používa najmä aplikácia štatistickej analýzy (väčšinou 

x + 2), alebo sa určujú ich fónové, predindustriálne hodnoty interpoláciou 

z nekontaminovaných regiónov. Prípadne sa používajú limitné hodnoty zahraničných noriem. 

Asociácia analyzovaných prvkov na environmentálno-geochemických mapách v porovnaní 

so škálou analyzovaných prvkov v Geochemickom atlase SR je redukovaná. Sleduje sa v nich 
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väčšinou len obsah najrizikovejších, najmä potenciálne toxických prvkov – As, Sb, Hg, Cd, 

Pb, Cr, Co, Se, Cu a Zn. Na rozdiel od geochemického atlasu sa v environmentálno-

geochemických mapách, aj keď len orientačne (cca 1 vzorka na 25  50 km2), sleduje vo 

vodách, pôdach a riečnych sedimentoch aj obsah organických polutantov. Pozornosť je 

zameraná najmä na skupinové ukazovatele organického znečistenia – NEL, PCB, AOX 

a PAH. Analyzovaná škála sa modifikuje podľa špecifík jednotlivých regiónov.  

Na základe environmentálno-geochemického mapovania sa na území Slovenskej republiky 

zdokumentovalo viacero oblastí s intenzívnou kontamináciou vôd, pôd, riečnych sedimentov 

a hornín, a to najmä potenciálnymi toxickými stopovými prvkami, ale aj makroprvkami, 

chemickými zlúčeninami, zvýšenou prírodnou rádioaktivitou a tiež niektorými organickými 

látkami. Na jednej strane ide najmä o oblasti s historickou ťažbou nerastných surovín, na 

druhej strane o oblasti s vysoko rozvinutým priemyslom a poľnohospodárstvom. Vo 

viacerých týchto oblastiach (napr. Spišsko-gemerské rudohorie, Horná Nitra, Podunajská 

nížina, Záhorská nížina) boli zdokumentované  difúzne kontaminácie viacerými zdraviu 

škodlivými prvkami a látkami (vrátane karcinogénnych, mutagénnych, teratogénnych 

a toxických) v  koncentráciách, ktoré vzbudzujú dôvodné podozrenie vysokého negatívneho 

dosahu na ekosystémy a zdravie ľudí. 

V environmentálno-geochemických mapách sú syntetickým spôsobom znázorňované 

environmentálne významné anomálie (pozitívne aj negatívne) chemických prvkov/zložiek tak 

antropogénneho ako aj geogénneho pôvodu. Ako environmentálne významné sú považované 

také obsahy prvkov/zložiek, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať biotu a človeka. Pri 

vyčleňovaní environmentálne významných obsahov sa vychádza z normovaných hodnôt  

medzných hodnôt Slovenských noriem a štandardov platných pre jednotlivé zložky životného 

prostredia. 

Počet sledovaných prvkov pri geochemickom mapovaní obvykle predstavuje škálu 2530 

prvkov a zložiek (často aj viac). Moderná výpočtová technika v súčasnosti umožňuje veľmi 

rýchlo vizualizovať informatívnu distribúciu každého sledovaného prvku formou modelu 

monoprvkových máp. Veľký počet máp však obtiažne poskytne celkový prehľad o stave 

znečistenia prírodného prostredia. Preto je často potrebné získané analytické výsledky 

prehodnotiť, synteticky spojiť a vizualizovať v jednej sumárnej mape. 
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Obr. 3.5 Prehľad mapovania geologických faktorov životného prostredia v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky (stav: rok 2008) 
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V environmentálno-geochemických mapách sú teda sledované prvky spájané buď do 

jednotlivých skupín na základe ich toxicity, resp. príbuzných geochemických vlastností, a 

mapovo sa znázorňujú vyčlenené skupiny prvkov (mapa kvality prírodných vôd – obr. 3.6), 

resp. pre vizualizáciu anomálnych obsahov sa používa metóda prieniku podmnožín 

monoprvkových anomálií vyjadrovaných v prieniku farbou jednej podmnožiny a farebnou 

kontúrou druhej podmnožiny (Mapa geochémie riečnych sedimentov – obr. 3.7). V prípade 

mapy Geochemických typov hornín (obr. 3.8) je distribúcia chemických prvkov v 

horninovom substráte vyjadrovaná formou priemerných obsahov prvkov v teréne 

vymedziteľných a v mape okontúrovateľných horninových telies (komplexov) vyčlenených 

na základe podobnosti geochemických (hodnoty obsahov sledovaných prvkov), 

mineralogických (minerálne zloženie) a genetických kritérií. Ďalším z prístupov vizualizácie a 

hodnotenia analytických údajov z monitorovaných analytických výsledkov je výpočet stupňa 

kontaminácie Cd, ktorý v sebe kumulatívnym spôsobom zahrňuje nadlimitné hodnoty 

všetkých sledovaných prvkov.  

Stupeň kontaminácie možno vizualizovať v mapách buď pomocou matematickej 

interpolácie a vyhladenia (obr. 3.9), alebo oblasti s rovnakým stupňom kontaminácie môžu 

byť spájané do anomálnych zón autorom mapy (obr. 3.10). Príkladom mapy, v ktorej sú 

hodnotené viaceré zložky prírodného prostredia je mapa Chemických časovaných bômb (CTB 

– obr. 3.11), v ktorej sú spojené a vyjadrené anomálie v podzemných, povrchových vodách a 

riečnych sedimentoch spolu s bodovými zdrojmi znečistenia (skládkami odpadov) (RAPANT 

& BODIŠ, 1995).  

Mapovanie kritických záťaží/prekročení bolo vykonané v spolupráci s Norwegian Institute 

for Water Research (NIVA) podľa metodiky HENRIKSEN et al (1992) z celého územia 

Slovenskej republiky pre nasledovné receptory: povrchové a podzemné vody a lesné pôdy 

(BODIŠ et al, 1995, BABIAKOVÁ et al, 1996). 

Špecifickým príkladom mapovania abiotickej zložky životného prostredia je mapovanie a 

monitorovanie chemického zloženia snehovej pokrývky. Tento výskum na Slovensku 

prebieha od roku 1977 (VRANA et al, 1989) v celonárodnej sieti vo vybraných 44 lokalitách 

(obr. 3.12). 
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Obr. 3.6 Mapa kvality prírodných vôd. Uvedený je segment z mapy Vysokých Tatier. Farebne 

sú vyjadrené kvalitatívne vlastnosti vôd. Použitý bol semaforový systém: modrá farba 

reprezentuje najlepšiu kvalitu a červená farba vody s najhoršou kvalitou . Formou rastra je 

vyjadrený typ priepustnosti.    predstavujú miesto odberového bodu podľa charakteru 

zdroja. Al, As, Sb, ... reprezentujú limitné hodnoty prekročených prvkov 
 

 

 

 

 

 

Obr. 3.7 Mapa geochémie riečnych sedimentov. Uvedený je segment mapy z regiónu Galanta. 

Farby krúžkov (bodové anomálie) a plôch (plošné anomálie) reprezentujú oblasti 

s nadlimitnými obsahmi jednotlivých prvkov. Biela farba predstavuje nekontaminované 

územie. Body s poradovým číslom reprezentujú miesta odberu vzoriek. B, C – reprezentujú 

úroveň prekročenia limitných hodnôt v zmysle „Holandských listov“. Kontúra hranice 

s rímskymi číslicami označujú územie doporučené pre ďalší detailný prieskum 
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Obr. 3.8 Mapa geochemických typov hornín. Uvedený je segment z mapy vysokých tatier. 

Farba reprezentuje geochemicky definované horninové typy podľa ich reaktivity. 

Geochemická reaktivity klesá od najviac reaktívnych hornín – karbonátov (modrá farba) cez 

bázické horniny (napr. bazalty, zelená farba) a intermediálne horniny (andezity, ryolity, 

granity, červená farba) k nízkoreaktívnym silikátovým horninám (napr. kalcity, žltá farba). 

Formou rastra je vyjadrený genetický typ horniny (magmatické, metamorfované, ....) 

a agregátny typ (jemnozrnné granity, brekcie, ...) 
 

 

 

Obr. 3.9  Geochemický atlas Slovenskej republiky (1 : 1 000 000), časť VI.: Riečne sedimenty. 

Stupeň znečistenia 
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Obr. 3.10 Mapa oblasti s kontaminovanou vodou. Uvedený je segment z Nízkych Tatier. Al, 

Sb, Se ... symboly prvkov presahujúcich limitné hodnoty. Červenou farbou sú vyjadrené 

oblasti plošnej a bodovej kontaminácie. Geologická stavba je uvedená symbolmi (Pg – 

paleogén, T – trias, ....). Raster reprezentuje typ zvodnenia (1 – veľmi vysoké, 2 – vysoké....5 – 

izolátor) 
 

 

 

 

Obr. 3.11 Mapa chemických časovaných bômb. Uvedený je segment mapy z Malej Fatry. 

Farbou sú vyjadrené kritické oblasti na základe potenciálnych zdrojov CTB (kontaminovaná 

podzemná voda, povrchová voda, riečne sedimenty). Veľkosť štvorcov ukazuje úroveň toxicity 

zdrojov znečistenia a intenzita modrej farby ukazuje potenciálnu možnosť šírenia sa 

kontaminantov v horninovom prostredí 
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Obr. 3.12 Distribúcia hodnôt celkovej mineralizácie snehovej pokrývky. Uvedené sú 

priemerné hodnoty dvadsať ročného monitorovania za roky 19771996 
 

 
 

 

Konštrukcia environmentálno-geochemických máp 

Najefektívnejší spôsob znázorňovania informácii o stave a charaktere znečistenia 

geologickej zložky životného prostredia sú mapy, v ktorých sa vlastne prezentujú analytické 

výsledky: chemické analýzy vôd, pôd, hornín, sedimentov a pod. Z hľadiska mierok 

rozlišujeme tak ako pri geologických mapách mapy rôznych mierok od napr. 1 : 1 000 000 

(Geochemický atlas Európy) cez prehľadné mierky (1 : 200 000), regionálne mierky (1 : 50 

000, 1 : 25 000) až po mapy detailné (1 : 10 000 a menej). 

Z hľadiska zamerania v geochemickom mapovaní na Slovensku sú mapy základné 

(povinne sa zostavujú v súbore máp geofaktorov): 

 kvality prírodných vôd, 

 geochémie riečnych sedimentov, 

 geochemických typov hornín, 

 pedogeochemické. 

Okrem týchto základných máp sa v závislosti od prírodných daností regiónu zostavujú 

mapy špeciálne (nepovinné) a to najmä: 
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 geochémie snehov, 

 chemických časovaných bômb, 

 stupňa znečistenia, 

 kritických záťaží/prekročení. 

V environmentálno-geochemických mapách sa teda znázorňujú oblasti a miesta 

s environmentálne významnými (potenciálne môžu ovplyvňovať biotu a človeka) obsahmi 

a anomáliami chemických prvkov/zložiek/parametrov. Môžeme v mape znázorňovať všetky 

sledované prvky/zložky, resp. len environmentálno-geochemicky významné prvky, skupiny 

ukazovateľov, napr. toxické prvky, esteticko-významné, zložky kontaminácie určitého 

charakteru (rádiogénne, mikrobiologické, z poľnohospodárskych aktivít a pod.). Keď je 

kontaminácia pozorovateľná regionálne, tak sa znázorňuje plošne, a keď má len lokálny 

charakter tak sa znázorňuje v bodovej forme. Rozlišujeme nasledovné vyjadrovania 

a znázorňovania možnosti geochemických (chemické analýzy vôd, pôd, hornín, ...) dát: 

 monoprvkové mapy, 

 viacprvkové mapy, 

 syntetické mapy. 

 

Monoprvkové mapy. Najjednoduchšou formou vyjadrenia sú bodové mapy, tzv. dot maps. 

Veľkosť bodu (štvorec, krúžok, ...) vyjadruje koncentračný rozsah prvku/parametra (obr. 

3.13). Ďalšou formou vyjadrenia koncentrácie je spájanie rovnakých obsahov prvku/zložky 

formou izolínií (obr. 3.14), čím vlastne vyčleníme oblasti s predpokladanými obsahmi. 

V plošných monoprvkovývh mapách môže byť ďalej koncentračné rozpätie prvku/parametra 

editované autorom. Tu hlavne na základe rozdielnej geologickej stavby, rôzneho 

mineralogicko-petrologického charakteru hornín, rôzneho využitia krajiny a pod. autor edituje 

hranice obsahov prvkov podľa vyššie uvedených skutočností. V poslednej dobe sa pre 

znázornenie koncentračného rozpätia prvku/parametra v geochémii a environmentalistike 

využívajú tzv. gridové mapy (zostavené PC technikou). Intervaly koncentrácií sú väčšinou 

počítané na základe inverzných vzdialeností a kĺzavých priemerov (obr. 3.1 a 3.3). 

Viacprvkové mapy. Vo viacprvkových mapách sa vyjadrujú analyzované prvky spoločne. 

Používajú sa dva základné spôsoby vyjadrenia a to formou rôznych bodových značiek a 

formou plošného vyjadrenia. Pre bodové vyjadrenie používame rôzne značky, grafy 

a diagramy (obr. 3.15). V nich je rôznou formou – podiel v kruhu, podiel v stĺpci vyjadrené 

pomerné alebo absolútne zastúpenie jednotlivých prvkov/parametrov. 
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V plošných viacprvkových mapách sa viaceré prvky/parametre spájajú do skupín (napr. 

podľa toxicity, podľa pôvodu, podľa príbuznosti geochemických vlastností) a vyjadrujú sa 

spoločne (obr. 3.6, 3.7). 

Syntetické mapy. Predstavujú najkomplexnejšie, ale zároveň aj najkomplikovanejšie 

vyjadrenie chemických prvkov/parametrov. Do značnej miery na rozdiel od prvých dvoch 

skupín máp, ktoré len vyjadrujú určité koncentračné rozpätie prvkov/parametrov sa tieto 

mapy využívajú pre hodnotenie účinku chemických prvkov, resp. skupín prvkov na biotu , 

človeka a ďalších zložky ekosystému. Rozlišujeme dva základné prípady. Môžeme tu spájať 

a znázorňovať jeden prvok vo viacerých médiách alebo spájať a hodnotiť viaceré prvky, 

skupiny prvkov, rôzne environmentálne indexy a pod. vo viacerých médiách (obr. 3.9). 
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Obr. 3.13 Distribúcia hodnôt celkovej mineralizácie na liste mapy 1 :50 000, BREZNO 
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Obr. 3.14 Obsah Fe v podzemných vodách veľkej BRATISLAVY 
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Obr. 3.15 Monitoring aktívnych riečnych sedimentov Slovenskej republiky, distribúcia stopových prvkov rok 1996 
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4. HLAVNÉ ZDROJE KONTAMINÁCIE NA SLOVENSKU 

Kontaminácia životného prostredia sa bežne definuje ako vnášanie takých fyzikálnych, 

chemických alebo biologických činiteľov do životného prostredia, ktoré sú svojou podstatou 

alebo množstvom cudzorodé pre dané prostredie. Geologické prostredie však často krát 

obsahuje primárne viaceré chemické prvky v takých koncentráciách (mineralizované zóny, 

ložiská rúd, aureoly ich rozptylu a pod.), ktoré sú nad zavedené limity pre zdravé neznečistené 

životné prostredie. 

Zdroje kontaminácie geologického prostredia môžeme rozdeliť podľa viacerých kritérií. 

Podľa pôvodu kontaminantov rozlišujeme dve hlavné kategórie zdrojov, a to geogénne 

a antropogénne. Ďalšie členenie sa robí podľa veľkosti, resp. rozsahu pôsobenia (bodové, 

líniové, plošné – difúzne) a v prípade antropogénnych zdrojov najmä podľa vzťahu 

k jednotlivým druhom antropogénnej činnosti.  

Geogénne (geogenic, natural) zdroje kontaminácie sú také, ktoré pochádzajú z 

horninového prostredia, najmä z osobitných typov hornín, mineralizovaných a geochemicky 

zmenených zón v horninovom prostredí alebo emitovaných z prírodných zdrojov, ako sú 

vulkanické exhaláty, popol a pevné a plynné aerosóly. Osobitnými zdrojmi môžu byť 

termálne vody a soľanky.  

Antropogénne (anthropogenic) zdroje kontaminácie sú také, ktoré sú dôsledkom ľudskej 

činnosti a jeho technogénnych aktivít. Do environmentálnych zložiek môžu byť 

kontaminujúce látky vnášané priamo, cez atmosféru alebo prostredníctvom kontaminovaných 

vôd.  

Všetky zdroje kontaminácie podľa  veľkosti môžeme rozdeliť na bodové a difúzne. 

Bodové zdroje kontaminácie (point sources) sú také, kde vstup (prenik) kontaminujúcich 

látok nastáva v dobre definovanom vstupnom bode. Typickým príkladom sú podzemné 

nádrže, miesta presakovania z úložísk, čistiarne vôd a podobne. Bodové zdroje môžu spôsobiť 

priestorovú (plošnú) kontamináciu (pôd, riečnych sedimentov a vôd) v dôsledku rozptylu 

znečisťujúcich látok. Príkladmi toho sú vstup pesticídov a hnojív, prípadne iných chemikálií 

do vôd z poľnohospodárstva, výtoky vody zo štôlní či septikové systémy a splachy z ciest. 

Toto označenie sa najviac používa vo vzťahu ku koncentrovanému zdroju pri znečistení vôd. 

Difúzne zdroje (nebodové – nonpoint sources, diffuse) sú také, ktoré sa dajú ťažko 

identifikovať a kontaminácia je výsledkom uplatnenia rôznych zdrojov v oblasti, pričom 

znečisťujúce látky vstupujú na viacerých miestach a pri rôznych procesoch. Ich výsledkom je 

existencia plošnej kontaminácie prirodzenej (geogénnej) alebo antropogénnej povahy. Úroveň 

kontaminácie presahuje súčasné regionálne pozaďové hodnoty, prípadne nadlimitné 
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koncentrácie rizikových látok. Prejavuje sa nerovnomernou distribúciou kontaminujúcich 

látok, pričom koncentrácia lokálne prekračuje aj najvyššie prípustné limity.  

Pojmy kontaminácia a znečistenie sa v literatúre často používajú ako synonymá. V 

súčasnosti sa to považuje za nesprávne. 

Kontaminácia (contamination) je termín, ktorý by sa mal používať vtedy, ak sa v médiu 

pozoruje zvýšená koncentrácia niektorých prvkov (látok), ale ich skutočné negatívne 

pôsobenie nie je zistené, prípadne sa vôbec nemusí prejaviť [kontaminant – látka, ktorá sa 

prirodzene nevyskytuje, obyčajne taká, ktorá potenciálne môže mať nepriaznivý vplyv na 

organizmy alebo prirodzene sa vyskytujúce látky, ktoré sa jej pôsobením môžu stať toxickými 

(SHEPARD et al., 1992)].  

Naproti tomu, znečistenie (pollution) podľa Holdgatea (1979; In: KABATA-PENDIAS, 

2001) je človekom spôsobený prínos látok (mikroorganizmov, prvkov, toxických látok, 

odpadu a odpadových vôd) alebo energie do environmentálneho systému (vody, ovzdušia, 

pôdy a sedimentov), ktorý ohrozuje ľudské zdravie, zraňuje živé zdroje alebo ekosystémy, 

poškodzuje ich štruktúry alebo možnosti využitia či obmedzuje legitímne využitie životného 

prostredia. Ako termín má vždy negatívnu odozvu.  

Geogénne zdroje kontaminácie. Pochádzajú primárne z geologického prostredia, najmä 

z osobitných typov hornín, ložísk nerastných surovín, mineralizovaných a geochemicky 

zmenených zón, vulkanických exhalátov, popola, plynných exhalátov, ďalej napríklad 

z termálnych a minerálnych vôd a solaniek. Geologické formácie vyskytujúce sa 

bezprostredne na zemskom povrchu vytvárajú zvetraninový pokryv jednotlivých horninových 

komplexov, pokryvné sedimenty a pôdny kryt. Tieto hypergénne útvary majú chemické 

zloženie, ktoré je odvodené od zloženia týchto povrchových útvarov, pokiaľ ide o asociácie, 

ale niekedy aj pokiaľ ide o kvantitatívny obsah prvkov. 

Tento obsah môže byť „zdedený“ pôdami, povrchovými a podzemnými vodami, ako aj 

riečnymi sedimentmi. Charakter ich distribúcie odráža hlavné rozdiely geologickej stavby 

územia. Podzemné vody s rôznym hĺbkovým obehom môžu odrážať aj zvláštnosti 

chemického zloženia horninových komplexov nevystupujúcich na povrch. Napríklad 

rozpúšťanie evaporitov, karbonátov či oxidácia sulfidov môže dotovať vody rozpustenými 

zložkami z týchto komplexov (sírany, chloridy, stopové prvky a pod.). Na území Slovenska sa 

najvyššia koncentrácia potenciálnych toxických prvkov viaže predovšetkým na rozličné typy 

sulfidického zrudnenia, a priestorovo teda na významné historické banské oblasti. 

Antropogénne zdroje kontaminácie. Sú dôsledkom ľudskej činnosti a priamou odozvou 

priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, pri ktorej vždy dochádza k produkcii najrôznejších 

odpadov. Človek v súčasnosti ovplyvňuje vstup prvkov do atmosféry a do vody a 
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premiestňuje aj obrovské masy hornín. Rozptyľuje ich na zemskom povrchu. Preto niekedy 

používané označenie prírodné a antropogénne zdroje kontaminácie sa môže vo vzťahu 

k určitému médiu a k tomu-ktorému prvku použiť len podmienečne. Napríklad prvky 

vyluhované z mineralizovaných zón (prirodzený zdroj) sa dostávajú do aluviálnych pôd 

rovnako ako tie, ktoré sa tam dostávajú z háld tej istej, ale už človekom vyťaženej horninovej 

masy z podložia. Podiel koncentrácie z jedného a druhého zdroja je ťažké odlíšiť, najmä ak sa 

na seba nakladajú. Pretože všetky prvky sa nakoniec stávajú súčasťou biohydrologického a 

geochemického kolobehu látok a podriaďujú sa určitým zákonitostiam geochemickej 

migrácie, poznanie jednotlivých antropogénnych zdrojov má tak teoretický, ako aj praktický 

význam. 

Geogénno-antropogénne (geogenic-anthropogenic) zdroje kontaminácie. Na mnohých 

miestach sa základné genetické typy (geogénne a antropogénne) zdroje kontaminácie 

v rozličnej miere spájajú a prekrývajú. Typickým príkladom sú historické banské oblasti, kde 

geogénna kontaminácia v horninovom prostredí je znásobená banskou a úpravníckou 

činnosťou. Pri banskej činnosti dochádza k prevzdušneniu a oxidácii horninového prostredia a 

následnej intenzívnejšej mobilizácii prvkov. Z pozostatkov banskej činnosti, najmä z háld, 

odpadov z úpravní a odkalísk sú chemické prvky vyluhované a či už gravitačne alebo difúzne 

prenášané do geologického prostredia a nakladajú sa tak na primárnu geogénnu kontamináciu 

takýchto oblastí. 

Kontaminujúce látky antropogénneho pôvodu, podobne ako zložky prirodzeného pôvodu, 

sa do geologických zložiek životného prostredia dostávajú cez atmosféru, priamou 

aplikáciou, alebo vodami (podzemnými a povrchovými). Tým sa jednotlivé zdroje látok na 

seba nakladajú. Pri porovnaní množstva stopových prvkov emitovaných z rôznych zdrojov do 

atmosféry (CAMPBELL et al., 1983; ROSS, 1994) sa dospelo k záveru, že z antropogénnych 

zdrojov pochádza 15-krát viac Cd, 100-krát viac Pb, 13-krát viac Cu a 21-krát viac Zn ako z 

prirodzených zdrojov, čiže v súčasnosti antropogénny pôvod najmä potenciálne toxických 

prvkov výrazne prevyšuje nad prírodným. 

Antropogénne (technogénne) zdroje kontaminácie môžeme klasifikovať rôzne. 

V nasledujúcom texte je prezentovaná klasifikácia podľa druhov ľudskej (technogénnej) 

činnosti (tab. 4.1).  

 

Najdôležitejšie zdroje kontaminácie na Slovensku 

Pri hodnotení zdrojov znečisťovania geologických zložiek životného prostredia na 

celoslovenskej úrovni musíme brať do úvahy, že problémy spojené s kontaminovanými 

lokalitami majú multiodvetvový charakter, i keď niektoré sektory z hľadiska ich celkového  

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie



 29 

vplyvu na stav životného prostredia majú vyššiu a iné nižšiu prioritu. Na Slovensku je 

potrebné uvažovať o nasledujúcich odvetviach ekonomiky, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska 

vplyvu na kontamináciu prostredia, a teda aj z hľadiska riešenia problému kontaminovaných 

území: 

 banská činnosť, 

 hutníctvo kovov, 

 poľnohospodárstvo (farmy, družstvá), 

 odpadové hospodárstvo, 

 rafinérie, čerpacie stanice a produktovody, 

 strojárstvo, stavebníctvo a chemický priemysel, 

 vojenské základne, 

 prevádzky železníc. 

Baníctvo a úprava rúd. Baníctvo spojené s rozličnými sprievodnými aktivitami, ako sú 

haldovanie hlušín, doprava rúd, drvenie, mletie, flotačná úprava, budovanie skládok a 

odkalísk, je aj v podmienkach Slovenska príčinou existencie starých environmentálnych 

záťaží. K tomu sa pridružujú aj pražiarne rúd, sprevádzané  rozptylom prachových aj 

plynných emisií, ktoré spoločne spôsobujú difúznu kontamináciu pôd a ďalších zložiek 

životného prostredia (ČURLÍK, 1999). Zvetrávaním a vymývaním týchto materiálov sa 

značný podiel dostáva do povrchových aj podzemných vôd. Premiestňovanie klastogénnych 

častíc ako aj sorpcia rozpustených foriem na koloidné zložky vo vodných tokoch spôsobuje 

kontamináciu riečnych sedimentov. 

Pri ťažbe neželezných rúd ide väčšinou o sulfidické minerály, ktoré pri zvetrávaní 

uvoľňujú potenciálne toxické stopové prvky. Najmä v minulosti sa ťažili väčšinou bohatšie 

rudy a chudobnejšie partie sa spolu s hlušinou haldovali. Rozplavenie háld po svahoch a do 

aluviálnych oblastí spolu s erodovanými materiálmi odkalísk pri úpravniach rúd predstavovali 

významné zdroje kontaminácie aluviálnych pôd, riečnych sedimentov a prírodných vôd. 

Procesy zvetrávania sulfidických rúd, tzv. kyslé sulfatické  zvetrávanie, sprevádza 

acidifikácia, ktorá sa realizuje rozkladom pyritu (sulfidov) za vzniku kyseliny sírovej. 

Acidifikácia samotná urýchľuje mobilitu potenciálne toxických stopových prvkov v prostredí, 

ktoré sa potom prenášajú perkolujúcimi vodami. 

Hydrologický systém okolo banských oblastí môže byť ovplyvnený kyslými banskými  

vodami z   banských diel. Môžu byť bohaté na síranové a chloridové ióny a  mať zvýšenú 

koncentráciu kovov (RAPANT et al., 1996). Výtoky takýchto vôd sú známe v oblasti Malých 

Karpát, Kremnických a Štiavnických vrchov a Spišsko-gemerského rudohoria. Zistilo sa 

napríklad, že vody zo štôlne v Čučme majú nadlimitný obsah stopových prvkov (Sb, As), 

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie



 30 

pričom sa tieto vody používali na zásobovanie pitnou vodou. Podobná situácia je v oblasti 

Zlatej Idky. 

Pražiarne rúd v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria predstavujú iné prípady difúznej 

kontaminácie veľkého plošného rozsahu. Medzi typické príklady patrí úpravňa rúd v Nižnej 

Slanej, ktorá sa prevádzkuje ešte aj v súčasnosti. Pražia sa tam sideritové rudy s obsahom 

arzénu, ktorý ako prchavá zložka už v minulosti pôsobil veľmi negatívne. Iným známym 

príkladom sú Rudňany na strednom Spiši, kde sa upravovali tetraedritové rudy s obsahom Hg. 

Prchavé zložky ortuti spôsobili rozsiahlu kontamináciu celej východnej časti Spišsko-

gemerského rudohoria. 

Na Slovensku bolo detegovaných spolu vyše 17 000 miest banskej ťažby alebo miest 

úpravníctva a spracovania rúd. Väčšina z nich má historický charakter a často sú už 

stabilizované z hľadiska negatívneho dosahu na životné prostredie. 

Hutníctvo kovov. Metalurgické a kovospracujúce podniky môžu prispievať ku 

kontaminácii rôznym spôsobom: 

 produkciou emisií aerosólov a prachových častíc, ktoré sa ukladajú na pôde a na vegetácii; 

 prostredníctvom odpadových technologických vôd, ktoré sa odvádzajú do prirodzených 

recipientov – tie môžu infiltrovať do podzemných vôd a kontaminovať vody aj pôdy; 

 skladovaním trosky, jej zvetrávaním, rozprášením a vylúhovaním zrážkovými vodami. 

Veľa kovov sa používa pri výrobe ocele (legovacie prvky), zliatin, ako aj pri výrobe 

kovových produktov. Sú to najmä: Mn, Pb, V, W, Mo, Sb, B, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Sn, In, Cd, 

Be, Li, As, Pr, Os a Nb. 

Recyklácia hotových kovových výrobkov, ktoré sa čím ďalej, tým viac hutnícky 

spracúvajú, je ďalším zdrojom mnohých kovov. Oceliarne takto môžu byť významným 

lokálnym zdrojom znečistenia, najmä tvorbou aerosólov. 

Hutníctvo neželezných kovov je príčinou kontaminácie pôd a povrchových a podzemných 

vôd. Napríklad spracovanie Pb-Zn rúd je aj  zdrojom kadmia, medené huty sú zdrojom arzénu 

a iných prímesových prvkov.  

Medzi najviac postihnuté oblasti na Slovensku patrí oblasť Spiša (medená huta 

Krompachy), Vajsková a Podbrezová, hlinikáreň v Žiari nad Hronom a zlievarne na Dolnej 

Orave (Istebné).  
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Tab. 4.1 Antropogénne zdroje potenciálne toxických prvkov (upravené a doplnené podľa: Ross, 1994) 

Ťažobná (banská) a úpravárenská činnosť vrátane pražiarní rúd 

haldy, odkaliská, lomy, zvetrávanie materiálu a roznos po svahoch, zaprášenie (veterná erózia), (rôzne 

prvky) 

vodná erózia a preplavenie – redepozícia materiálu do aluviálnych oblastí pri inundácii, podmývaní 

brehov a pri vodnej erózii (As, Cd, Hg, Pb) 

rozptyl pri doprave rúd (stratou alebo rozprášením) (rôzne prvky) 

drvenie, praženie – rozprášenie vetrom alebo únik prchavých zložiek z pyrometalurgických procesov 

(najmä As, Cd, Hg) 

Hutníctvo kovov 

hutníctvo železných kovov (Fe, Ni, Sb, As, Mn) 

hutníctvo neželezných kovov (rôzne prvky) 

spracovanie a výroba zliatin (najmä Cr, Ni, Zn, Pb, niekde F, Al, Cd – hlinikárne) 

Priemyselná výroba 

energetický priemysel (elektrárne) (As, Se, Pb, Zn, Sb, U, V, Cd, Zn) 

výroba plastov (Co, Cr, Cd, Hg) 

rafinérie ropy (V, Ni, Sn) 

textilný priemysel (Zn, Ti, Sn) 

elektronický priemysel (Cu, Ag, Ni, Cd, Zn, Sb) 

chemický priemysel (rôzne prvky) 

Ostatné technogénne činnosti 

urbanistický odpad, skládky, spaľovne (rôzne prvky) 

doprava (výfukové plyny), Pb, Mo, (V) 

spaľovanie fosílnych (prirodzených) palív (As, Hg, Pb, Sb, Se, U, V, Zn, Cd) 

Poľnohospodárstvo 

priemyselné hnojivá – aplikácie do pôd (Cd, As, Mn, U, V, Zn, SO4, Cl, NO3) 

maštaľný hnoj (Cu, As, Pb, Mn a Zn, NH4, NO3) 

vápnenie pôd (As, Pb) 

aplikácia pesticídov a chemikálií do pôd (Cu, Mn, Zn, As, Pb) 

závlahové vody (rôzne) 

korózia a otery zo zariadení (Pb, Zn, Mn, Cr, Fe a iné) 

Skládky a úložiská 

odpad a kal z čističiek vôd (rôzne prvky) 

presaky do podzemných a povrchových vôd zo skládok (As, Cd, Fe, Pb, NO3, Cl, SO4) 

skrývkový materiál (rôzne prvky) 

skládky nebezpečného odpadu (rôzne prvky) 

skládky popolčeka a škvary (As, Hg, Cd a iné) 

Diaľkový atmosférický prenos látok 

suché spady cez atmosféru (aerosóly) (As, Hg, Cd, Pb, Zn, Ni) 

mokré spady (aerosóly) (As, Hg, Cd, Ni, Pb, Zn) 
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Poľnohospodárske aktivity na pôde. Súčasná poľnohospodárska prax je založená na 

aplikácii prírodných a priemyselných hnojív (maštaľného hnoja, NPK), vápenatých látok, 

pesticídov, rozličných chemikálií a závlahových vôd.  

Aj keď niektoré z týchto látok nedosahujú limitnú koncentráciu potenciálne toxických 

prvkov pri jednorazovej aplikácii, väčšie hodnoty sa môžu dosiahnuť pri mnohonásobnom 

opakovaní. To môže viesť ku kumulatívnej koncentrácii nasledujúcich prvkov: 

 priemyselné hnojivá: Cd, Cr, Mo, Pb, U, V, Zn; 

 maštaľný hnoj (a hnoj z veľkochovov ošípaných): Cu, As, Zn; 

 kaly z čističiek odpadových vôd: Cd, Ni, Cu, Pb, Zn, Cr a mnoho iných prvkov; 

 pesticídy: Cu, As, Hg, Pb, Zn, Mn; 

 komposty: Cd, Cu, Ni, Pb, Zn; 

 desikanty: As; 

 penetračné látky na ochranu dreva: As, Cu, Cr; 

 antikorozívne látky a látky proti oteru strojov: Zn, Cd, Cr; 

 vápnenie pôd: Cd, Zn, Cr, Cu, Mn, Pb. 

Aplikácia priemyselných hnojív, najmä fosfatických, môže byť zdrojom nebezpečných 

ťažkých kovov, najmä Cd, As a Cr, v závislosti od zdrojových surovín použitých na ich 

prípravu. Najviac kadmia obsahujú sedimentárne fosfáty a z nich vyrobené fosforečné hnojivá 

pôvodom z Afriky. 

Aplikácia čistiarenských kalov do pôd u nás nemá dlhšiu históriu. Postupné pribúdanie 

čističiek signalizuje, že problémy, ktoré pri ich aplikácii pociťujú západoeurópske štáty, 

čoskoro doľahnú aj na nás.  

Na Slovensku existuje veľký počet bývalých družstiev, ktoré patria medzi rizikové 

lokality.  Príčinou je nesprávne skladovanie maštaľného hnoja, ochranných rastlinných 

prípravkov, priemyselných hnojív, ale aj pohonných hmôt. Mnoho z nich bolo po roku 1989 

uzavretých, iné zostávajú a sú zdrojom kontaminácie (napr. kontaminácia podzemnej vody 

dusičnanmi). 

Odpad. Podľa registrácie skládok odpadu realizovanej v rokoch 1992  1996 bolo na 

Slovensku v roku 1996 zaregistrovaných vyše 8 000 skládok odpadu (SEGÍŇ et al., 2002). 

Z nich sa v roku 1996 legálne prevádzkovalo len vyše 500. Ostatné boli vytvorené ako 

„divoké“ skládky. Znamená to, že tieto skládky existujú bez ochranných opatrení a 

monitorovania. V uvedenom počte sú zahrnuté aj priemyselné skládky, ktoré sú zdrojom 

kontaminácie ťažkými kovmi, organickými látkami a pod. K 31. 3. 2000 bolo povolené 

ukladať odpad na 350 skládkach. K 31. 12. 2001 je evidovaných 166 legálnych, tzv. 

riadených skládok odpadu, ktoré spĺňajú legislatívne podmienky na ukladanie odpadu. 
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Sklady a nádrže pohonných látok. S nimi sú späté tri druhy potenciálnych stacionárnych 

zdrojov: 1. centrálne sklady benzínu a nafty v niekoľkých lokalitách (štátne rezervy, armáda 

atď.); 2. existujúce čerpacie stanice pohonných látok; 3. uzavreté („skryté“) benzínové stanice 

historického charakteru (tie, ktoré boli napr. súčasťou bývalých JRD, podnikov, štátnych 

dopravných podnikov atď.). Samostatný problém z uvedeného pohľadu predstavujú 

ropovody. V súčasnosti nie sú známe celkové počty uvedených potenciálnych zdrojov 

kontaminácie. 

Priemyselné areály. Kontaminované miesta v areáloch tovární sú spôsobené nesprávnym 

nakladaním s mnohými chemickými látkami a ich nesprávnym skladovaním. Väčšina z nich 

nie je monitorovaná a celkový počet lokalít predstavuje niekoľko tisíc potenciálnych zdrojov 

znečisťovania životného prostredia. 

Vojenské areály. Do tejto kategórie patria objekty bývalej ČSA a terajších ozbrojených síl 

SR, ako aj kontaminované lokality po Sovietskej armáde. Od roku 1990 87 potenciálne 

kontaminovaných oblastí v 18 miestach po bývalej Sovietskej armáde bolo vybraných na 

podrobný prieskum. 14 z nich bolo klasifikovaných ako vysoko kontaminované. 

Kontaminácia bola spôsobená najmä ropnými látkami, rôzne benzény, oleje a mazadlá. 

Prevádzka železníc. Intenzívny rozvoj železničnej siete a hospodárskych činností (napr. 

preprava nebezpečných chemikálií) v dlhom období (od začiatku 20. storočia) viedli k 

významnej, ale dosiaľ neznámej (z hľadiska charakteru, stupňa a rozsahu) kontaminácii 

životného prostredia. 

 

Prenos a vstup kontaminujúcich látok do geologických zložiek životného prostredia 

Do jednotlivých geologických zložiek životného prostredia sa  kontaminujúce látky 

dostávajú:  

 prenosom cez atmosféru, 

 priamou aplikáciou, 

 prostredníctvom kontaminovaných vôd.  

Atmosféra sa očisťuje od prenášaných kontaminujúcich látok prirodzenej alebo 

antropogénnej povahy prostredníctvom prepadových mechanizmov, a to buď vymývaním (pod 

mrakmi), vypršaním (z mrakov), gravitáciou a priamym záchytom o nerovnosti zemského 

povrchu. Toto očisťovanie sa deje prostredníctvom mokrého a suchého spadu práve na úkor 

ich akumulácie v geologických zložkách životného prostredia. Veľkosť častíc a existencia 

mechanizmov prepadu týchto látok sú najdôležitejšími faktormi ich pretrvávania v atmosfére. 

Z antropogénnych (technogénnych) zdrojov sú to najmä emisie z priemyslu, dopravy a zo 

spaľovania fosílnych palív. Niektoré stopové prvky (Se, As, Pb, Sn, Cd, Br a Te) vykazujú 

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie

Lenovo
Zvýraznenie



 34 

trvalý nárast a  môžu až tisícnásobne prekračovať ich fónový obsah v znečistenom ovzduší. 

Najnižší obsah je nad južným pólom a vysoký je nad priemyselnými oblasťami Európy a 

Severnej Ameriky. Všeobecne čistejšie sú oblasti južnej hemisféry v  porovnaní so severnou 

hemisférou. Podľa prepočtov priemerný ročný spad stopových prvkov na pôdu (v g . ha–1 . r–1) 

v Európe predstavuje: 7 As, 0,05 Be, 3 Cd, 20 Cr, 17 Cu, 17 Ni, 156 Pb, 0,5 Se, 38 V, a 45 Zn 

(KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 1992). 

Cez atmosféru sa látky prenášajú na rôzne vzdialenosti. Najčastejšie to býva v blízkosti 

možných zdrojov kontaminácie, ale veľmi často sa spomínajú zdroje cezhraničnej 

kontaminácie (GREGOR et al., 1999, 2000; ČURLÍK et al., 2000). 

Priama aplikácia nastáva pri poľnohospodárskych aktivitách na pôde, pri vypúšťaní 

odpadových vôd a kalov do povrchových vôd, vsakovaním do podzemných vôd, ukladaním 

komunálneho odpadu, resp. odpadu rôzneho druhu (vrátane rádioaktívneho) do pôd a do 

horninového prostredia. Sem možno zarátať všetky možné  dopravné havárie. 

Povrchové a podzemné vody sú roztoky s určitým chemickým zložením, a teda médiom 

migrácie látok. Ich zloženie sa formuje pri hydrogeochemických procesoch v dôsledku 

interakcie medzi pevnými a kvapalnými fázami vo vodonosných horizontoch.  

Vypúšťanie odpadových vôd z priemyslu, poľnohospodárskej výroby, z hnojív, odvádzanie 

komunálneho odpadu, priesaky z rozličných technologických potrubí a v neposlednom rade 

výtoky z banských diel spôsobujú kontamináciu prírodných vôd rozličnými anorganickými 

a organickými polutantmi (sírany, fosfáty, dusičnany, chloridy, toxické prvky, PCB, PAH, 

pesticídy a pod.). 

Kontaminanty prenášané vodou sa môžu viazať na dnové (riečne) sedimenty, a tak 

kontaminovať vodné systémy. Môžu infiltrovať do plytkých rezervoárov podzemných vôd 

a kontaminovať aluviálne sedimenty a pôdy v dosahu kapilárneho zdvihu. Tie zložky, ktoré sa 

nezachytávajú, môžu migrovať na veľké vzdialenosti a dochádza k ich zbernej (kumulatívnej) 

alebo výparnej koncentrácii. Napríklad dusičnany, ktoré migrujú z lesných ekosystémov, sa 

môžu koncentrovať v podzemných vodách agroekosystémov. 

Na znečistenie geologických zložiek životného prostredia majú teda vplyv priemyselné, 

poľnohospodárske i komunálne zdroje znečisťovania s bodovým, líniovým aj plošným 

charakterom. Väčšina geogénnych anomálí je už prekrytá antropogénnymi anomáliami. Na 

území Slovenska aj v súčasnosti ako najvýznamnejší donor ťažkých kovov do hlavných 

zložiek životného prostredia sa javí rudné baníctvo a úpravníctvo. 
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5. ENVIRONMENTÁLNE RIZIKO VYPLÝVAJÚCE 

Z KONTAMINÁCIE 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 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). 

Na hodnotenie environmentálneho, ekologického a zdravotného rizika boli v posledných 

dvadsiatich 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. 

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 

platí táto charakteristika: 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 
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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 atlasu, 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 

podzemných vôd možno použiť medzné hodnoty z vyhlášky MZ SR č. 354/2006 Z. z. 

o požiadavkách pre pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody a pre pôdy a sedimenty „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 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
RC
ACQ

i

i

ERi

 

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. 
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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 spriemerovaním a vyhladením 

primárnych analytických údajov. V geovedných a environmentálnych disciplínách sa z 

interpolačných metód najčastejšie používajú kriging, metóda inverzných vzdialeností 

a metóda kĺzavého priemeru. Na základe uvedených metodických postupov sa z databáz 

Geochemického atlasu Slovenskej republiky pre všetky odobrané vzorky podzemných vôd, 

pôd a riečnych sedimentov vypočítali indexy environmentálneho rizika. Z nich sa potom 

zostavili mapy environmentálneho rizika pre podzemné vody, pôdy 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 pôd, podzemných vôd 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 
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celoslovenských výsledkov pre jednotlivé zložky geologického prostredia bola na 

ohodnotenie úrovne ER odvodená nasledujúca základná škála: 

IER = 0               bez rizika; 

IER  1               nízke riziko; 

IER > 1  3         stredné riziko; 

IER < 3  5         vysoké riziko; 

IER > 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 administratívnych 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 databáz chemických analýz 

z geochemických atlasov. Tým je zaručená rovnomernosť a objektivita získaných výsledkov 

z celého územia Slovenskej republiky. Najmä preto do výpočtu neboli zahrnuté analýzy vôd, 

pôd 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 vôd, pôd 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 vôd, pôd 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 

podzemných vôd sa vychádzalo z vyhlášky MZ SR č. 354/2006 Z. z. o požiadavkách na pitnú 

vodu a kontrolu kvality pitnej vody a v prípade pôd z rozhodnutia MP SR č. 531/1994-540 

o najvyšších prípustných hodnotách škodlivých látok v pôde. Do výpočtov IER boli zahrnuté 
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prvky a zložky z databáz Geochemického atlasu Slovenskej republiky, ktorých obsah je 

limitovaný slovenskými environmentálnymi normatívami. Limitnú rizikovú koncentráciu pre 

podzemné vody predstavujú medzné hodnoty. V prípade pôd a riečnych sedimentov limitnú 

rizikovú koncentráciu predstavujú „A“ referenčné hodnoty. Hodnotené prvky a ich limitné 

rizikové hodnoty sú uvedené v tabuľke 5.1.  

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 celkové obsahy 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 (vody, pôdy, sedimenty) a ich prienik. 

Zhodnotenie environmentálneho rizika z kontaminácie geologických zložiek životného 

prostredia Slovenskej republiky podávame za tri hlavné zložky geologického prostredia – 

podzemné vody (obr. 5.1), pôdy (obr. 5.2) a riečne sedimenty (obr. 5.3) a za tri uvedené 

zložky spoločne (obr. 5.4). 

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). 
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Prehľad charakteru prvkov a zložiek podieľajúcich sa na zvýšenom environmentálnom 

riziku podľa jednotlivých hodnotených zložiek geologického prostredia je v tabuľke 5.2. 

Udáva sa tu počet a percento prekročenia limitných (rizikových) hodnôt koncentrácie zo 

všetkých hodnotených environmentálnych vzoriek. 

 

Tab. 5.1 Hodnotené pvky a zložky a ich limitné hodnoty na posudzovanie environmentálneho 

rizika 

Pôdy („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 

Podzemné vody (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] 1000 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. 5.2 Počet a percento prekročenia limitných rizikových hodnôt z údajov  Geochemického 

atlasu SR za hodnotené geologické zložky 

Podzemné vody n = 16 359 Pôdy 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 

Zn 269 1.64 
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Obr. 5.1 Hodnotenie environmentálneho rizika z kontaminácie podzemných vôd 
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Obr. 5.2 Hodnotenie environmentálneho rizika z kontaminácie pôd 
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Obr. 5.3 Hodnotenie environmentálneho rizika z kontaminácie riečnych sedimentov 
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Obr. 5.4 Hodnotenie environmentálneho rizika z kontaminácie geologických zložiek 
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Indexy environmentálneho rizika pre jednotlivé územnosprávne celky Slovenskej 

republiky – obce a okresy sú uvedené na obrázkoch 5.5 a 5.6. V tabuľkovej forme sú podané 

pre úroveň okresov (tab. 5.3). Príklady najviac kontaminovaných a najmenej 

kontaminovaných obcí Slovenskej republiky sú podané v tab. 5.4. 

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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Tab. 5.3 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 podzemné vody, pôdy, riečne sedimenty a geologické zložky spolu. 
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Tab. 5.4 Úroveň kontaminácie geologickej zložky životného prostredia v obciach  Slovenskej 

republiky (vyjadrené pomocou indexu environmentálneho rizika z kontaminácie geologického 

prostredia) 

 

20 najmenej kontaminovaných obcí 

Názov obce Názov okresu IER IERpv IERp IERrs 

Ruská Bystrá Sobrance 0.06 0.03 0.08 0.06 

Nová Sedlica Snina 0.06 0.04 0.10 0.03 

Obručné Stará Ľubovňa 0.06 0.01 0.04 0.13 

Ivanovce Trenčín 0.07 0.16 0.06 0.00 

Inovce Sobrance 0.08 0.03 0.11 0.09 

Sulín Stará Ľubovňa 0.08 0.07 0.07 0.09 

Mníšek nad Popradom Stará Ľubovňa 0.09 0.08 0.14 0.05 

Petrovce Sobrance 0.09 0.02 0.06 0.20 

Nová Bošáca Nové Mesto nad Váhom 0.10 0.05 0.12 0.13 

Ľutov Bánovce nad Bebravou 0.11 0.26 0.04 0.02 

Vojnatina Sobrance 0.12 0.25 0.00 0.09 

Ležiachov Martin 0.14 0.13 0.18 0.10 

Ruská Voľa nad Popradom Stará Ľubovňa 0.14 0.20 0.11 0.10 

Lednica Púchov 0.14 0.14 0.18 0.10 

Kolibabovce Sobrance 0.15 0.25 0.01 0.18 

Krivoklát Ilava 0.15 0.03 0.30 0.11 

Daletice Sabinov 0.15 0.23 0.19 0.04 

Šiatorská Bukovinka Lučenec 0.16 0.38 0.06 0.04 

Štvrtok Trenčín 0.16 0.38 0.02 0.09 

Haluzice Nové Mesto nad Váhom 0.17 0.41 0.03 0.06 

20 najviac kontaminovaných obcí 

Názov obce Názov okresu IER IERpv IERp IERrs 

Závadka Gelnica 439.24 1.08 296.12 1020.53 

Markušovce Spišská Nová Ves 357.36 1.79 162.75 907.55 

Rudník Košice-okolie 156.74 2.07 4.18 463.97 

Rudňany Spišská Nová Ves 156.68 2.60 41.85 425.59 

Zlatá Idka Košice-okolie 150.26 2.15 11.96 436.68 

Smolník Gelnica 146.18 30.01 15.53 393.00 

Matejovce Spišská Nová Ves 136.84 2.65 30.50 377.38 

Poproč Košice-okolie 131.13 7.57 10.53 375.31 

Smolnícka Huta Gelnica 118.97 24.32 17.97 314.62 

Švedlár Gelnica 100.71 8.12 33.05 260.95 

Teplička Spišská Nová Ves 99.79 0.02 278.08 21.28 

Hnilčík Spišská Nová Ves 98.12 0.44 270.35 23.56 

Dúbrava Liptovský Mikuláš 91.98 146.34 4.69 124.92 

Lazisko Liptovský Mikuláš 90.95 136.83 4.70 131.33 

Liptovská Štiavnica Ružomberok 86.38 245.73 2.20 11.21 

Červenica Prešov 79.64 53.88 0.26 184.78 

Odorín Spišská Nová ves 72.02 0.46 12.28 203.33 

Malachov Banská Bystrica 70.61 0.86 126.37 84.60 

Ľubela Liptovský Mikuláš 64.93 86.86 1.72 106.23 

Bystričany Prievidza 64.53 152.06 2.19 30.34 

Poznámka: IERpv, IERp, IERrs, IER – indexy environmentálneho rizika pre podzemné vody, pôdy, 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 podzemné vody, pôdy a riečne sedimenty (pozri 

tab. 5.1), na druhej strane rozdielnou mobilitou a migráciou chemických prvkov 
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v hodnotených zložkách geologického prostredia. Veľkú úlohu (najmä v prípade podzemných 

vôd) však zohráva aj regionálne rozdielny antropogénne podmienený podiel kontaminácie v 

jednotlivých hodnotených geologických zložkách. 

 

 



 49 

Obr. 5.5 Hodnotenie environmentálneho rizika z kontaminácie geologických zložiek – obce 
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Obr. 5.6 Hodnotenie environmentálneho rizika z kontaminácie geologických zložiek – okresy 
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V prípade pôd 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 pôd). 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 podzemných vôd. 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 podzemných 

vodách oveľa menej prejavujú rizikové prvky než v pôdach a riečnych sedimentoch (pozri 

napr. územie Spišsko-gemerského rudohoria). V prípade podzemných vôd 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. 5.1) 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 podzemných vôd (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 
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(RAPANT et al., 2008). Uvedené zákonitosti distribúcie kontaminovaných podzemných vôd, 

pôd 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. 
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6. ENVIRONMENTÁLNOGEOCHEMICKÁ REGIONALIZÁCIA 

Geochemické pozadie krajiny je na území Slovenskej republiky relatívne veľmi rôznorodé. 

Podmieňuje tak rôznorodý obsah chemických prvkov v podzemných vodách, pôdach 

i sedimentoch a následne rôznorodý prestup chemických prvkov do pitných vôd, potravového 

reťazca a následne do ľudského organizmu, teda aj rozdielnu vhodnosť geologického 

prostredia pre život ľudí. Odozva geologickej stavby, najmä mineralogicko-petrografického 

charakteru horninového prostredia na obsahy chemických prvkov je však na značnej časti 

územia Slovenskej republiky výrazne modifikovaná (zhoršená) antropogénnou 

kontamináciou. 

Na základe obsahov chemických prvkov v jednotlivých geologických zložkách životného 

prostredia členíme územie Slovenskej republiky z environmentálneho hľadiska v súlade 

s environmentálnou regionalizáciou Slovenska (BOHUŠ et al., 2002) do piatich tried úrovní 

životného prostredia: 

 vysoká, 

 vyhovujúca, 

 mierne narušená, 

 narušená, 

 silne narušená. 

Vysokou úrovňou životného prostredia sa vyznačujú oblasti s priaznivým geogénnym 

obsahom prvkov v geologickom prostredí a prakticky neovplyvnené činnosťou človeka. 

Všetky ďalšie úrovne životného prostredia môžu byť limitované buď obsahmi chemických 

prvkov v geologickom podloží – geogénnym prestupom chemických prvkov alebo úrovňou 

kontaminácie – prínosom chemických prvkov z ľudskej činnosti. Z environmentálno-

geochemického hľadiska teda úroveň geologickej zložky životného prostredia závisí od 

obsahu prvkov geogénneho aj antropogénneho pôvodu. 

Na mnohých územiach Slovenska, ktoré možno súhrnne nazvať historickými banskými 

oblasťami, je už primárne, geogénne podmienený obsah viacerých potenciálne toxických 

prvkov v pôde, vode a pod. v koncentrácii, ktorá môže ohrozovať ľudské zdravie, 

poškodzovať ekosystémy a tým obmedzovať využívanie životného prostredia. 

Z environmentálno-geochemického hľadiska sa teda musí rozlišovať pôvod kontaminácie 

látok, keďže napr. Spišsko-gemerskéhom rudohorí je životné prostredie silne narušené najmä 

pre vysoký obsah potenciálne toxických prvkov prírodného pôvodu, kým v galantsko-

seredskej oblasti prvkami/látkami antropogénneho pôvodu, aj keď celková úroveň 

„narušenia“ je približne rovnaká. Z toho je zrejmé, že v rámci environmentálnogeochemickej 
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regionalizácie treba okrem stupňa znečistenia geologických zložiek životného prostredia 

a kategorizácie územia definovať aj pôvod kontaminácie, lebo súbor opatrení na zlepšenie 

životného prostredia sa nevyhnutne musí modifikovať v závislosti od pôvodu kontaminácie 

regiónu. 

Základom pre zostavenie environmentálnogeochemickej regionalizácie Slovenskej 

republiky boli národné bázy dát z Geochemických atlasov Slovenskej republiky, časti 

Podzemné vody, Pôdy a Riečne sedimenty. Tie boli spracované v zmysle analýz 

environmentálneho rizika (kap. 5). Prostredníctvom environmentálneho rizika (IER) bola 

vyjadrená úroveň kontaminácie geologických zložiek životného prostredia, ktoré recipročne 

predstavujú úroveň životného prostredia. 

Na základe výpočtov a priestorovej syntézy distribúcie sumarizujúceho rizikového faktora 

– indexu environmentálneho rizika – možno územie Slovenskej republiky z hľadiska 

kontaminácie geologických zložiek životného prostredia v zmysle environmentálnej 

regionalizácie Slovenska rozdeliť do piatich základných úrovní (pozri legendu pri obr. 6.1). 

V oblastiach s narušenou a silne narušenou úrovňou životného prostredia (IER>5) sa 

vyčlenili a charakterizovali najvýznamnejšie kontaminované regióny Slovenska (obr. 6.1), 

a to na základe priestorovej syntézy máp hodnotenia ER z podzemných vôd, pôd a riečnych 

sedimentov (RAPANT, 2005). Vyčlenené regióny sa vyznačujú vnútornou podobnosťou resp. 

vzájomnou odlišnosťou s okolitým územím. Do úvahy sa nebrali len prezentované 

a vypočítané výsledky sumárneho rizikového faktora (IER), ale aj vonkajšie a vnútorné 

vlastnosti kontaminantov zúčastňujúcich sa na IER (toxicita resp. nebezpečnosť hodnotených 

kontaminantov, schopnosť migrácie a pod.), ako aj fakt, že sa rizikové faktory (kontaminanty) 

museli výraznejšie prejaviť aspoň v dvoch z troch hodnotených médií. V tabuľke 6.1 je 

v prehľadnej forme podaná základná charakteristika vyčlenených kontaminovaných regiónov 

s narušenou až silne narušenou úrovňou životného prostredia, uvedená je priemerná hodnota 

IER, prevažujúci pôvod kontaminácie, ako aj najdôležitejšie kontaminanty a úroveň 

kontaminácie v jednotlivých geologických zložkách životného prostredia. 

Na území Slovenskej republiky sa na kontaminácii geologických zložiek životného 

prostredia na jednej strane zúčastňuje obsah prvkov, zložiek a látok produkovaných ľudskou 

činnosťou – to je antropogénna kontaminácia – a na druhej je zvýšený obsah kontaminantov 

odrazom primárneho geologického prostredia – to je geogénna kontaminácia. Antropogénna 

kontaminácia sa na Slovensku najväčšmi viaže na husto osídlené, spriemyselnené 

a poľnohospodársky využívané oblasti. Vyskytuje sa hlavne v nížinách a v medzihorských 

kotlinách s vysokým potenciálom pre sociálnu a ekonomickú činnosť človeka. Geogénna 
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kontaminácia sa vyskytuje najmä v horských oblastiach na územiach historickej banskej 

ťažby a úpravníctva nerastných surovín. 

Na Slovensku sa vyčleňujú nasledujúce antropogénne kontaminované regióny: galantsko-

seredský, nitriansko-šuriansky, levicko-želiezovský, trebišovsko-kráľovsko-chlmecký, 

juhokošický, severokošický a stupavsko-malacký. Antropogénna kontaminácia sa v nich 

prejavuje hlavne v podzemnej vode a v riečnych sedimentoch. V týchto regiónoch možno 

v podzemnej vode pozorovať najmä extrémne zvýšený obsah chloridov, dusičnanov, síranov, 

K, NH4 iónov, Fe, Mn, fosforečnanov a zriedkavejšie potenciálne toxických prvkov. Do riek, 

potokov a kanálov sa v týchto oblastiach desaťročia dostával rozličný odpad a ústila aj 

kanalizácia. Pre relatívne veľmi silnú sorpčnú schopnosť a vysokú sorpčnú kapacitu riečnych 

sedimentov sa v nich zachytávajú a pretrvávajú kontaminanty rôzneho druhu a genézy, ktoré 

iba v obmedzenej miere odrážajú náhodné a krátkodobé vplyvy, a preto sú riečne sedimenty 

dlhodobým indikátorom stupňa znečistenia geologickej zložky životného prostredia (BODIŠ 

& RAPANT eds., 1999). Podľa toho možno konštatovať, že v týchto antropogénnych 

oblastiach budú kumulované kontaminanty v riečnych sedimentoch (v našom prípade hlavne 

potenciálne toxických kovov) ešte desaťročia environmentálnou záťažou, ktorá sa bude iba 

postupne uvoľňovať a odstraňovať. Časť kontaminantov v riečnych sedimentoch je aj 

geogénneho pôvodu a do nížinných oblastí sa dostala z horských banských oblastí, často 

vzdialených aj desiatky kilometrov. Tieto prevažne antropogénne kontaminované regióny sú 

kontaminované tzv. koncentračným typom znečistenia, pri ktorom v regionálnom meradle 

nemožno presne rozlíšiť a určiť podiel priemyselného, poľnohospodárskeho, komunálneho 

a iného znečistenia. Ich účinok sa vzájomne v rôznej miere ovplyvňuje a prekrýva. 

V uvedených regiónoch, charakteristických hlavne antropogénnym znečistením, je veľmi 

nízka až prakticky žiadna kontaminácia pôdy, čo je veľmi priaznivé konštatovanie, lebo ide 

o vysoko produkčne oblasti s najkvalitnejšou poľnohospodárskou pôdou na Slovensku. 

V prevažne horských, historicky známych banských oblastiach sa vyčlenili tieto geogénne 

kontaminované regióny: spišsko-gemerský, mikulášsko-breznianský a štiavnicko-krupinský. 

Vyznačujú sa najmä prírodne podmieneným zvýšeným obsahom potenciálne toxických 

prvkov, hlavne As, Sb, Hg, Cd, Zn, Cu a Pb. Stáročia trvajúca banská činnosť narušila 

geologické prostredie a veľmi zintenzívnila mobilizáciu i výnos potenciálne toxických 

prvkov. Azda ešte výraznejšie ako ona sa na súčasnom stave životného prostredia negatívne 

prejavila úpravnícka a hutnícka činnosť a spracovanie kovov. Mechanická, chemická, no aj 

gravitačná vodná a veterná, ale aj antropogénna migrácia podmienili transport kontaminantov 

často aj desiatky kilometrov od baní, háld a odkalísk. V týchto regiónoch je obsah 

kontaminantov v geologických zložkách (v pôde, vode a v sedimentoch) v súčasnosti už 
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vlastne geogénno-antropogénneho pôvodu, ale primárnym zdrojom kontaminantov je 

geologické prostredie, a preto sa pokladajú za geogénne kontaminované. Najväčšmi je v nich 

kontaminovaná pôda a tá vytvára aj najkontrastnejšie a najvýraznejšie ohraničené anomálie 

potenciálne toxických kovov. Tieto kontaminanty sa veľmi výrazne kumulujú aj v riečnych 

sedimentoch a najmenej kontrastne sa prejavuje kontaminácia v podzemnej vode, čo vyplýva 

z rozdielnej schopnosti a nerovnakého dosahu migrácie stopových prvkov v rozdielnych 

zložkách geologického prostredia. Z geogénne kontaminovaných regiónov je nesporne 

najviac kontaminovaný spišsko-gemerský, ktorý je – hlavne pokiaľ ide o pôdu a riečne 

sedimenty – celoplošne kontaminovaný širokou škálou potenciálne toxických prvkov, najmä 

As, Sb, Cu, Pb, Zn a iných prvkov. 

Medzi antropogénno-geogénne kontaminované patrí hornonitriansky, bratislavsko-

senecko-pezinský, moldavský a banskobystricko-zvolenský. Úroveň životného prostredia 

v nich lokálne ovplyvňuje geologické prostredie (geogénna kontaminácia), ako aj 

antropogénna kontaminácia ako dôsledok intenzívneho využívania krajiny. V dôsledku 

kontaminácie uvedených zdrojov znečistenia je v týchto antropogénno-geogénne 

kontaminovaných regiónoch väčšinou zvýšená úroveň kontaminácie vo všetkých hlavných 

geologických zložkách životného prostredia – vo vode, pôde i riečnych sedimentoch. 

Kontaminácia vody a pôdy je nižšieho stupňa a má aj nižšie plošné zastúpenie. 

Z prehľadu je zrejmé, že prevažne geogénne kontaminované oblasti na Slovensku sú 

v horských oblastiach a vyznačujú sa najmä vysokou kontamináciou pôdy, kým antropogénne 

kontaminované regióny sú v nížinných oblastiach a je pre ne charakteristická najmä vysoká 

kontaminácia vôd. Uvedená environmentálno-geochemická regionalizácia je v podstatnom  

súlade s environmentálnou regionalizáciou Slovenskej republiky (BOHUŠ et al., 2002). 

Vychádza však z oveľa rozsiahlejšieho súboru dát (750 tisíc analýz) v geologických zložkách 

životného prostredia a z jednotného postupu pri spracovaní výsledkov, a preto prezentované 

mapové vyjadrenie predstavuje podstatnú objektivizáciu a spresnenie environmentálnej 

regionalizácie Slovenska, a to z hľadiska typu, povahy a rozsahu znečistenia území Slovenska 

pre geologickú zložku životného prostredia. 

Lenovo
Zvýraznenie



 57 

Tab. 6.1  Základná charakteristika kontaminovaných regiónov Slovenska 

KONTAMINOVANÉ  REGIÓNY 
Rozloha 

[km2] 
IER 

Prevažujúci 

pôvod 

kontaminácie 

IER 
NAJDÔLEŽITEJŠIE  KONTAMINANTY ÚROVEŇ  KONTAMINÁCIE 

podzemné 

vody 
pôdy 

riečne 

sedimenty 

podzemné 

vody 
pôdy 

riečne 

sedimenty 

  1. spišsko-gemerský 910 20,7 G 20.7 As, Sb, Fe, Mn Hg, Sb, As Cu, As, Hg, Pb, Sb ++ ++++ ++++ 

  2. mikulášsko-brezniansky 650 14.5 G 14.5 As, Sb, SO4 As, Sb, Cu As, Sb, Cu, Hg +++ ++++ ++++ 

  3. štiavnicko-krupinský 400 9.0 G 9.0 Fe, Mn, SO4, NO3 Pb, Cu, Mo Cd, Cu, Zn ++ +++ ++++ 

  4. hornonitriansky 320 8.1 G-A 8.1 As, Fe, Mn, NO3 Hg, As As, Hg +++ + +++ 

  5. moldavský 150 20.3 G-A 20.3 Mn, NO3, Fe Ni, Cr, Sb, As Sb, Ni, Cu ++ +++ ++++ 

  6. banskobystricko-zvolenský 280 13.8 G-A 13.8 Sb, Cd, As Cu, Sb, Hg Cu, Hg + +++ ++++ 

  7. bratislavsko-senecko-pezinský 220 7.1 G-A 7.1 NO3, SO4, Fe, Mn Ba, Sb, Cu Sb, As, Cu, Hg +++ + +++ 

  8. galantsko-seredský 1 100 6.9 A 6.9 NO3, SO4, Mn, Fe Ni, Cu Hg, Cu, Cd, Zn, Cr ++++ + ++ 

  9. nitriansko-šuriansky 290 7.0 A 7.0 NO3, Mn, NH4, Fe Mo, Ba Hg, Cd, Cr ++++ + ++++ 

10. levicko-želiezovský 350 4.3 A 4.3 NO3, Mn, Fe Cu, Sb, Hg Zn, Cu, Hg ++++ + ++ 

11. trebišovsko-kráľovskochlmecký 1 100 4.3 A 4.3 NO3, TDS, Cl, Mn Ni, Cu, Cr Cu, Pb, Se, Ni ++++ + + 

12. juhokošický 150 8.2 A 8.2 NO3, Mn, Sb, As, Ni Sb, As, Cd ++ ++ ++++ 

13. severokošický 140 6.5 A 6.5 Mn, Fe, NO3 Cu, Sb, Hg Cu, Ba +++ ++ + 

14. stupavsko-malacký 300 6.8 A 6.8 Fe, Mn, NO3, SO4 Hg, Ni Hg, Sb, Zn, Cu ++++ + ++ 

Poznámka: úroveň kontaminácie: ++++  veľmi vysoká, +++  vysoká, ++  stredná, +  nízka,  
  A – antropogénny, G – geogénny, G-A – geogénno-antropogénny prevažujúci pôvod kontaminácie. 
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Obr. 6.1 Environmentálnogeochemická regionalizácia Slovenska 
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7. ENVIRONMENTÁLNY MONITORING 

Monitoring životného prostredia predstavuje systematické, v čase a priestore definované 

pozorovanie presne určených charakteristík (atribútov) zložiek životného prostredia alebo 

vplyvov naň pôsobiacich. Spravidla sa vykonáva v bodoch tvoriacich monitorovaciu sieť, 

ktoré s určitou mierou výpovednej schopnosti reprezentujú sledovanú oblasť.  

Hlavným cieľom monitoringu je teda sledovanie určitého javu alebo parametra v presne 

definovanom čase a priestore. Monitoring slúži na objektívne poznanie stavu životného 

prostredia a následné hodnotenie časových zmien v hodnotenom území. V zmysle zákona 

o životnom prostredí Slovenskej republiky (17/1992 Zb.) zložkami životného prostredia sú: 

ovzdušie, voda, horniny, pôda a organizmy. Monitorovací systém životného prostredia 

v súčinnosti pozostáva z nasledovných čiastkových systémov (tab. 7.1). 

 

Tab. 7.1 Čiastkové systémy monitoringu životného prostredia Slovenskej republiky 

Čiastkový systém Garant Riešiteľské pracovisko 

Ovzdušie MŽP SR SHMÚ Bratislava 

Meteorológia a klimatológia MŽP SR SHMÚ Bratislava 

Voda MŽP SR SHMÚ Bratislava 

Geologické faktory MŽP SR ŠGÚDŠ Bratislava 

Pôda MP SR VÚPOP 

Biota (fauna a flóra) MŽP SR SAŽP Bratislava 

Lesy MP SR LVÚ Zvolen 

Odpad MŽP SR SASŽP B. Bystrica 

Cudzorodé látky v požívatinách a krmivách MP SR VÚP Bratislava 

Rádioaktivita životného prostredia MŽP SR SHMÚ Bratislava 

 

Čiastkový systém: geologické faktory. Monitorovací systém geologických faktorov je 

zameraný hlavne na monitorovanie geologických procesov, ktoré ohrozujú (môžu ohrozovať) 

životné prostredie, biotu a človeka (KLUKANOVÁ, 2002). Slúži teda na sledovanie 

a vyhodnocovanie mechanizmov negatívnych zmien v geologickom prostredí a ich možných 

dopadov na ďalšie zložky ekosystémov.  

Monitorovanie geologických faktorov významne prispieva k úrovni poznania aktuálneho 

stavu životného prostredia a predstavuje významný prvok pre včasnú identifikáciu zmien 

prostredia, ktoré môžu v niektorých prípadoch vyvolať vážne mimoriadne udalosti 

s rozsiahlymi ekonomickými dôsledkami. Predvídanie týchto udalostí a včasné preventívne 

opatrenia sú ekonomicky výhodnejšou formou riešenia, ako následné odstraňovanie ich škôd 

(KLUKANOVÁ, 2005).  

 

 Pravodelné sledovanie zmien a závislostí pozorovaných charakteristík, prognózovanie 

vývoja aktivity procesov, overovanie hodnovernosti prognóz v praxi, stanovenie 

kritických varovných úrovní a ich overovanie. 
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 Zovšeobecnenie týchto poznatkov na územie s rovnakou geologickou stavbou 

i podmienkami krajinného prostredia a overenie paltnosti takéhoto zovšeobecnenia. 

 

V súčasnosti monitoring geologických faktorov pozostáva z 13 subsystémov (tab. 7.2). Ich 

priestorové rozloženie na území Slovenskej republiky je uvedená na obr. 7.1. 

 

Tab. 7.2 Štruktúra jednotlivých subsystémov (ČMS – geologické faktory) 

Názov subsystému Riešiteľská organizácia 

Zosuvy a iné svahové deformácie ŠGÚDŠ Bratislava 

Erózne procesy ŠGÚDŠ Bratislava 

Procesy zvetrávania ŠGÚDŠ Bratislava 

Objemovo nestále zeminy ŠGÚDŠ Bratislava 

Vplyv ťažby nerastov na životné prostredie 
ŠGÚDŠ Bratislava, od 31. 12. 1997 preberanie údajov od 

GEOKOMPLEXU, a.s. Bratislava 

Zmeny antropogénnych sedimentov PriF UK Bratislava, Katedra inžinierskej geológie 

Stabilita horninových masívov pod historickými objektmi PriF UK Bratislava, Katedra inžinierskej geológie 

Pochované antropogénne sedimenty ŠGÚDŠ Bratislava 

Tektonická a seizmická aktivita PriF UK Bratislava, Katedra inžinierskej geológie 

Monitorovanie seizmických javov na území Slovenskej 

republiky 

Geofyzikálny ústav SAV Bratislava 

Monitorovanie aktívnych riečnych sedimentov ŠGÚDŠ Bratislava 

Monitoring objemovej aktivity radónu v geologickom 

prostredí na území Slovenskej republiky 

ŠGÚDŠ, Regionálne centrum Spišská Nová Ves 
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Obr. 7.1 Monitorované lokality a objekty na území Slovenskej republiky 
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8. HYDROGEOCHEMICKÉ 

VYHODNOCOVANIE ENVIRONMENTÁLNEHO MONITORINGU 

Environmentálno-geochemický monitoring a najmä hydrogeochemický monitoring 

predstavuje najdôležitejší nástroj pre posudzovanie všetkých možných negatívnych vplyvov 

ľudskej činnosti na životné prostredie, ktorých možným dopadom je kontaminácia životného 

(geologického) prostredia najrôznejšími kontaminantmi, či už chemického, fyzikálno-

chemického, biologického alebo rádioaktívneho pôvodu. Je to najdôležitejší nástroj na 

posudzovanie negatívnych vplyvov napr. skládok odpadov, činnosti fabrík, 

poľnohospodárskych odpadov a pod. 

Takmer výhradne (okrem monitorovania dopadov znečisteného ovzdušia) sa 

environmentálny monitoring vykonáva vo vodnom prostredí to znamená, že na sledovanie 

najrôznejších negatívnych antropogénnych impaktov sa využíva voda a vyhodnotenie jej 

analýz. 

Podzemné a povrchové vody patria medzi tie zložky životného prostredia, ktoré pomerne 

veľmi rýchlo a veľmi indikatívne odrážajú všetky negatívne impakty ľudskej činnosti, teda aj 

možné impakty monitorovaných lokalít. Transport hmoty, teda aj najrôznejších 

kontaminantov z najrôznejších zdrojov znečistenia sprostredkovaný prúdiacou vodou 

predurčuje hlavne podzemnú vodu, za najvhodnejšie médium pri environmentálnom 

monitoringu a pri posudzovaní a hodnotení vplyvu najrôznejších zdrojov znečistenia na 

životné prostredie. Voda však nie je len základným transportným médiom, pohybom ktorého 

dochádza k premiestňovaniu kontaminantov. Je aj základným reakčným činiteľom prakticky 

všetkých geochemických procesov – hydrogeochemických interakcií, ktoré modifikujú 

množstvo a formy prestupujúcich kontaminantov. Hlavne táto skutočnosť – zmeny 

chemického zloženia podzemných vôd hydrogeochemickými interakciami je veľmi často 

zanedbávaná pri hydrogeochemických vyhodnoteniach environmentálnych monitoringov. 

Legislatívne požiadavky environmentálneho monitoringu a hodnotenia negatívnych 

vplyvov a stupňa najrôznejších zdrojov potenciálnej antropogénnej kontaminácie na životné 

prostredie sú u nás zakotvené vo viacerých legislatívnych normách (napr.; zákon 127/1994 Z. 

z. o hodnotení vplyvov na životné prostredie; MP MŽP SR č. 549/1998-2 na hodnotenie rizík 

zo znečistených sedimentov tokov a vodných nádrží, zákon 409/2006 Z. z. o odpadoch). Tieto 

legislatívne normy upravujú hlavne dizajn environmentálneho monitoringu a rôzne limitné 

hodnoty a prípustné ukazovatele znečistenia v geologickej zložke životného prostredia. 

Vplyvom hydrogeochemických interakcií však v monitorovacích systémoch môže dochádzať 

k výrazným zmenám, ktoré môžu zásadne meniť – zvyšovať, ale aj znižovať množstvo 

kontaminantov v podzemných vodách monitorovacieho systému, a preto hydrogeochemické 
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vyhodnocovania environmentálneho monitoringu porovnaním vstup – výstup, resp. 

porovnaním k limitným hodnotám nemusia byť vždy dostatočné. Pre komplexné 

hydrogeochemické vyhodnotenie monitorovacích prác, podľa špecifických prírodných a 

technických podmienok jednotlivých lokalít je preto potrebné aplikovať nasledovné tri 

základné princípy hydrogeochemického vyhodnotenia a to: monitorovací, legislatívny a 

geochemický. 

Prvé dva prístupy sú v súčasnej praxi u nás bežne používané. Monitorovací prístup je 

najbežnejší a spočíva v jednoduchom porovnaní výsledkov chemických analýz vôd z 

referenčných a monitorovacích bodov hodnotenej lokality. Pri legislatívnom prístupe sú 

výsledky chemického zloženia indikačných objektov monitorovaného objektu porovnávané s 

rôznymi limitnými ukazovateľmi prípustného stupňa znečistenia, resp. s environmentálnymi 

štandardmi. Tento postup sa v súčasnosti aplikuje najmä v prípade komplikovaných 

prírodných pomerov hodnotených lokalít, s existenciou viacerých genetických typov 

podzemných vôd a s nevyrovnaným alebo premenlivým prúdením podzemných vôd.  

Geochemický prístup vychádza z detailnej analýzy možných geochemických procesov a 

interakcií, ktoré môžu ovplyvňovať chemické zloženie podzemných vôd v monitorovaných 

systémoch. Musí byť pri ňom predikovaný pravdepodobný priebeh, smer, intenzita a reakčné 

produkty geochemických procesov, ktoré môžu v daných, hlavne termodynamických 

podmienkach hodnotených lokalít prebiehať. Bežným príkladom môže byť napríklad rozklad 

a degradácia organických látok, premeny oxi-senzitívnych zložiek v podzemných vodách a 

nitrifikačné, resp. denitrifikačné procesy. Napríklad nárast dusičnanov v podzemných vodách 

v monitorovacom vrte v porovnaní s referenčným vrtom môže byť podmienený zastavením 

procesov denitrifikácie a nemusí mať súvis s vymývaním a transportom dusičnanov zo 

skládkovaného odpadu. Naopak zvýšené obsahy NO2
- a NH4

+ iónov naopak môžu byť 

výsledkom intenzívne prebiehajúcich procesov denitrifikácie. Taktiež treba vziať do úvahy 

schopnosť jednotlivých polutantov prechádzať do roztoku a ich migračný dosah. Napríklad v 

horninovom prostredí ílov pri hodnotách pH v alkalickej oblasti je migračná schopnosť 

toxických kovov veľmi obmedzená. Retardačné faktory potenciálne toxických prvkov sa 

pohybujú pre ílovité prostredie väčšinou v rozmedzí 100300. Ako stopovače potenciálneho 

prestupu/úniku kontaminácie je vhodné vyhodnocovať hydrogeochemicky konzervatívne 

látky – napr. chloridy, ktorých koncentrácie sú hydrogeochemickými procesmi prakticky 

nemenné. Ich retardačný faktor je rovný jeden. To znamená, že chloridy migrujú v podzemnej 

vode gravitačne spolu s vodou a nie sú sorbované v geologickom prostredí. Treba tu uvažovať 

s takzvanými retardačnými faktormi, čiže schopnosťou geologického prostredia sorbovať 

a viazať rozlične chemické prvky. Len takýmto komplexným hydrogeochemickým 
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hodnotením môžeme správne a objektívne posúdiť potenciálny negatívny impakt 

monitorovanej lokality. 

Ďalej je v práci problematika hydrogeochemického vyhodnocovania monitoringu 

rozvedená na príklade lokality PASTUCHOV (roky 19952000), ktorá predstavuje klasický 

príklad monitorovania skládky odpadov, v ktorej boli brané do úvahy všetky tri prístupy 

hydrogeochemického vyhodnocovania, monitorovací, legislatívny a geochemický. 

 

Hydrogeochemické vyhodnotenie skládky neaktívnych vážskych kalov, lokalita 

PASTUCHOV  

Charakteristika prírodných pomerov. Skládka neaktívnych (v zmysle rádioaktívnych 

kritérií) vážskych kalov sa nachádza v oblasti Podunajskej nížiny, celku Podunajskej 

pahorkatiny (obr. 8.1). Priemerná ročná teplota oblasti je 9.4 ºC. Priemerné ročné zrážky sú tu 

564 mm a priemerný ročný výpar je tu 700 mm. Z uvedeného je zrejmé, keďže výpar je vyšší 

ako zrážky, že je to oblasť veľmi vhodná na založenie skládky odpadov. Na geologickej 

stavbe (obr. 8.2) sa tu podieľajú hlavne neogénne sedimenty, stredného miocénu a pliocénu 

tzv. Rišnovskej priehlbiny. Jedná sa hlavne o íly s vložkami piesčitých ílov, pieskov a štrkov. 

Neogénne sedimenty sú prekryté sprašmi s mocnosťou do 10 m. Z hľadiska geologického 

prostredia je územie vhodné na budovanie skládok, keďže sa jedná o prakticky nepriepustné 

geologické prostredie (koeficienty filtrácie na úrovni 10-7 až 10-9). 

Začiatok skládkovania na lokalite PASTUCHOV bol v roku 1982. Kapacita skládky je 

približne 500 000 m3. Skládkovaný materiál predstavoval neaktívny vážsky kal zo 

sedimentačných nádrží vôd rieky Váh, používaných do chladiarenských veží v jadrovej 

elektrárni Bohunice. Ako tesniaci systém skládky funguje nepriepustné geologické podložie – 

íly. Monitoring skládky začal v roku 1995. Monitorovací systém, skládky (obr. 8.3) 

pozostával z monitorovacieho vrtu PS-1, ktorý slúžil ako referenčný, umiestnený nad 

skládkou v smere prúdenia podzemných vôd a z monitorovacieho vrtu PS-2, ktorý slúžil ako 

indikačný, v ktorom bolo možné sledovať potenciálny negatívny impakt skládky (umiestnený 

bol pod skládkou).  

Dizajn monitoringu, indikačný systém skládky (vrty) interval monitoringu a odber vzoriek, 

chemické analýzy, terénne merania a pod bol realizovaný v zmysle v tom čase platnej 

legislatívy(zákon č. 606/1992 Zb.) 
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Obr. 8.1 Lokalizácia neaktívnych vážskych kalov skládky PASTUCHOV 

 

 



 66 

Obr. 8.2 Schematická geologická mapa oblasti skládky PASTUCHOV (podľa Maglaj, J. 

et al., 1996) 

 

 

 

 

Obr. 8.3 Skládka neaktívnych vážskych kalov PASTUCHOV 
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Výsledky a vyhodnotenie monitoringu za rok 1995. V roku 1995 boli realizované 4 

monitorovacie cykly. Vybrané výsledky chemického zloženia výsledkov chemických analýz 

vôd sú uvedené v tabuľke 8.1. Z porovnania výsledkov medzi monitorovanými vrtmi a taktiež 

medzi jednotlivými vrtmi v čase vyplývajú nasledovné uzávery: 

 referenčný vrt PS-1 vykazuje rozdiely v chemickom zložení vôd v prvom cykle 

v porovnaní s ostatnými troma cyklami. Bol to dôsledok prečistenia vrtu vodou z potoka, 

ktorej relikty boli pozorované v prvom cykle. 

 indikačný vrt PS-2 vykazuje zásadné rozdielne chemické zloženie podzemných vôd 

v prvom a ďalších troch cykloch. Zatiaľ čo v prvom cykle boli zachytené relikty vôd po 

prečistení vrtu v ďalších troch cykloch bolo zachytené výrazné antropogénne znečistenie, 

hlavne v hodnotách celkovej mineralizácie, ďalej napr. v obsahoch chloridov, síranov 

a dusičnanov. Výsledky z monitoringu jednoznačne potvrdili antropogénnu záťaž na 

skládke. V zmysle monitorovacieho prístupu (porovnanie vstup → výstup)skládka 

jednoznačne uvoľňuje kontamináciu do životného prostredia. V zmysle legislatívneho 

prístupu (porovnanie voči normám) znečistenie v monitorovacom vrte vysoko prekračuje 

prípustné limitné hodnoty a teda skládka jednoznačne negatívne vplýva na životné 

prostredie. V zmysle geochemického prístupu: smere a intenzite geochemických reakcií so 

skládkovaným neaktívnym vážskym kalom sa však nedalo predpokladať znečistenie vôd 

v referenčnom vrte (chloridy, dusičnany, sírany). Toto znečistenie sa však nedalo 

predpokladať od skládkovaného materiálu – sedimenty rieky Váh. Bol vyslovený 

predpoklad, že na skládke existuje „stará záťaž“. Miestni obyvatelia potvrdili, že 

v minulosti boli na skládku uložené technologické kaly zo závodu SLOVLIK, 

nedefinovaného chemického zloženia. 

Keďže však predmetná skládka je situovaná v geologicky priaznivom prostredí – íly a v jej 

okolí sa nenachádzali žiadne vodné zdroje ani iné významné environmentálne fenomény, pri 

ktorých by sa dalo predpokladať akútne ohrozenie bolo doporučené: 

 skládku naďalej monitorovať v doterajšom dizajne monitoringu a zbierať ďalšie poznatky 

o skládke, 

 realizovať na skládke geochemické prieskumné práce za účelom zistenia rozsahu 

a charakteru kontaminácie na skládke, 

 riešiť otázku, či kontaminácia zo skládky sa šíri do okolia, alebo či je uzavretá v telese 

skládky. 
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Tab. 8.1 Chemické zloženie podzemných vôd z vrtov PS-1 a PS-2 za rok 1995 

Dátum odberov/Zložka 13.2.1995 7.7.1995 20.10.1995 15.12.1995 
PS-1 

pH 7,6 7,35 7,55 7,43 
Min 437,2 672,9 640,0 650,6 
Na 52,66 30,64 30,67 31,45 
K 2,34 1,05 0,73 0,90 
NH4 0,20 0,14 0,25 0,001 
Mg 15,19 37,1 24,15 32,04 
Ca 45,11 80,96 89,8 77,11 
Fe 0,20 0,05 0,24 0,34 
Mn 0,59 0,33 0,29 0,50 
Cl 38,9 7,1 13,0 7,6 
NO2 2,67 0,01 0,01 <0,001 
NO3 25,40 3,95 5,4 5,35 
SO4 28,77 4,1 7,0 7,80 
HCO3 228,8 494,4 445,9 463,7 
A2 59,42 83,65 81,95 81,56 
S2 0 0 0 0 
CHSKMn 8,5 2,97 0,57 0,49 

PS-2 
pH 8,1   6,83 
Min 529,61 3 879,0 4 883 5 094 
Na 51,52 56,0 83,6 98,0 
K 1,706 1,1 1,4 1,5 
NH4 0,25 0,4 0,69 0,13 
Mg 20,83 220 293,1 222,0 
Ca 48,69 765 923,0 1 129 
Fe 0,14 0,10 0,59 0,14 
Mn 0,14 0,13 0,17 0,03 
Cl 62,4 452 732 984,6 
NO2 0,28 0,02 0,06 0,12 
NO3 38,40 184,0 251 246 
SO4 64,25 1574 1 937 1758 
HCO3 241,0 624 639 628,5 
A2 51,32 17,38 13,67 13,1 
S2 12,82 78,4 81,2 81,4 
CHSKMn 5,27 1,15 5,33 4,63 

Poznámka : Údaje v mg.l-1, Palmerove charakteristiky v eq%. 

 

Výsledky a vyhodnotenie monitoringu za rok 1996. V roku 1996 boli realizované štyri 

monitorovacie cykly (tab. 8.2). Hydrogeochemický režim vo vrte PS-1 je mimoriadne stabilný 

a podzemné vody z tohto vrtu sa vyznačujú chemickým zložením a stupňom antropogénneho 

ovplyvnenia na úrovni regionálneho fónu širšieho okolia (RAPANT et al., 1996). Úroveň 

znečistenia pozorovaná vo vrte PS-2 sa stabilizovala. Jedná sa o vysokú úroveň (pozri obsahy 

MIN., Cl, SO4, NO3). Na základe stability hydrogeochemického režimu vo vrte PS-2 možno 

vysloviť predpoklad, že tu nedochádza k riedeniu, teda k prenosu znečistenia mimo telesa 

skládky. V roku 1996 boli realizované prieskumné geochemické práce za účelom zistenia 

rozsahu znečistenia na skládke. Bolo odobratých 7 vzoriek z uloženého odpadu (vzorky PF-1, 

PF-2, PF-3, PF-4 a P-1, P-2, P-3) a vzorky ukladaného odpadu (odkalisko). Výsledky sú 

uvedené v tabuľke 8.3. Z nich jednoznačne vyplýva chemický nesúlad medzi v súčasnosti 

ukladaným odpadom a odpadom zo skládky. Výluhy zo súčasného odpadu nepredstavujú 

žiadne nebezpečenstvo, keďže spĺňajú aj medzné kritériá pre pitnú vodu. Naopak výluhy 

z odpadu zo skládky sa vyznačujú vysokým stupňom znečistenia: hodnôt pH, vodivosti, OH, 

NO3 a Ca. Geochemickými prieskumnými prácami sa potvrdilo, že na skládke existuje stará 

záťaž. Základnou otázkou ostalo: “Či je kontaminácia uzavretá v telese skládky 

(polopriepustné prstencovité polohy piesčitých ílov až pieskov), alebo či sa šíri znečistenie do 

okolia.“ Za účelom vyriešenia tejto otázky bolo navrhnuté v roku 1997 odvŕtať druhý 
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monitorovací vrt, cca 100 m od skládky, keďže monitorovací vrt PS-2 bol umiestnený 

prakticky v telese skládky na jej okraji. 

 

Tab. 8.2 Chemické zloženie podzemných vôd z vrtov PS-1 a PS-2 za rok 1996 

Dátum odberu/Zložka 11.9.1996 16.10.1996 18.11.1996 12.12.1996 
PS-1 

pH 7,39 7,21 7,3 7,2 
MIN 664,12 721,2 708,5 695,53 
Na 32,75 31,4 31,6 32,32 
K 0,81 0,74 0,71 0,75 
NH4 0,18 0,012 0,022 0,16 
Mg 33,39 47,09 39,13 32,15 
Ca 87,25 72,7 87,90 89,35 
Fe 0,082 0,11 0,06 0,058 
Mn 0,12 0,024 0,021 0,031 
Cl 11,13 13,7 14,13 9,71 
NO2 0,025 0,025 0,005 <0,003 
NO3 1,15 7,0 5,2 7,75 
SO4 5,35 9,9 15,65 8,65 
HCO3 488,1 512,5 494,25 491,2 
A2 82,75 84,3 84,37 83,12 
S2 0 0 0 0 
CHSKMn 1,85 0,67 1,68 1,08 

PS-2 
pH 6,83 6,8 6,65 6,56 
MIN 5 008 5 060 4 760 4 879 
Na 110,4 111,2 114,6 117,2 
K 1,27 1,46 1,39 1,26 
NH4 0,4 0,015 0,27 0,66 
Mg 296,7 304,0 268,0 270,0 
Ca 981,9 998,0 937,87 967,5 
Fe 0,15 0,34 0,029 0,3 
Mn 0,066 0,04 0,036 0,025 
Cl 784,6 825,3 847,5 837,3 
NO2 0,035 0,055 0,45 <0,003 
NO3 216,6 214,0 201 143,0 
SO4 1971 1922,3 1882,6 1922,1 
HCO3 640,7 655,95 665,1 698,7 
A2 13,6 13,84 14,6 15,09 
S2 80,18 80,01 78,522 78,05 
CHSKMn 7,73 3,86 7,56 6,64 

Poznámka : Údaje v mg.l-1, Palmerove charakteristiky v eq%. 

 

 

Tab. 8.3 Chemické zloženie výluhov zo skládky PASTUCHOV (24 hod. výluhy zo 100 g 

vzorky) 

 
 jednotka PF1 PF2 PF3 PF4 P1 P2 P3 odkalisko 
pH  12,37 9,16 11,95 9,23 8,78 9,07 8,84 9,12 
vod. S/cm 7430 728 2530 956 1069 453 425 378 
HC

O3 

mg.l-1 0,00 91,55 0,00 85,45 48,80 103,75 103,75 61,00 
CO3 mg.l-1 102,00 24,00 48,00 18,00 12,00 15,00 18,00 12,00 
OH mg.l-1 500,00 0,00 129,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Li mg.l-1 0,04 0,008 0,005 0,013 0,018 0,015 0,020 0,019 
Na mg.l-1 0,36 1,86 0,21 2,30 5,52 0,80 0,54 1,33 
K mg.l-1 1,02 1,61 0,79 2,57 4,23 4,84 1,46 2,37 
Mg mg.l-1 0,09 78,80 0,30 123,80 111,80 53,80 48,00 32,00 
Ca mg.l-1 729,6 6,20 188,80 13,20 37,00 13,20 16,80 44,00 
SO4 mg.l-1 18,95 114,40 40,75 360,05 454,30 109,85 107,80 99,6 
Cl mg.l-1 31,12 87,79 2,20 22,42 15,28 10,67 4,59 2,28 
NO3 mg.l-1 3,35 54,25 10,35 70,00 60,00 30,75 7,50 4,35 
oxid. mg.l-1 11,10 8,05 10,40 10,60 11,60 9,4 8,05 18,00 
Cu mg.l-1 0,043 0,023 0,0165 0,041 0,034 0,037 0,033 0,031 
Zn mg.l-1 0,021 0,027 1,720 0,031 0,028 0,073 0,022 0,026 
Cr mg.l-1 <0,01 <0,01 0,01 0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 
Mn mg.l-1 0,008 0,005 0,003 0,002 0,007 0,019 0,019 0,024 
Fe mg.l-1 0,075 0,042 0,234 0,118 0,108 0,360 0,233 0,212 
Al mg.l-1 0,0287 0,0492 0,0398 0,0222 0,0582 0,1208 0,0392 0,0484 
Pb mg.l-1 0,0003 <0,0001 <0,0001 0,0001 <0,0001 0,0001 <0,0001 <0,0001 
Cd mg.l-1 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001 <0,0001 0,0002 <0,0001 <0,0001 
Ag mg.l-1 0,0001 0,0002 <0,0001 0,0002 <0,0001 0,0006 0,0003 0,0002 
As mg.l-1 0,00108 0,00038 0,00112 0,00064 0,00089 0,01346 0,00136 0,00118 
Se mg.l-1 0,00014 0,00011 0,00020 0,00007 0,00008 0,00007 0,00005 0,00002 
Sb mg.l-1 0,00124 0,00330 0,00102 0,00090 0,00372 0,00192 0,00114 0,00266 
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Výsledky a vyhodnotenie monitoringu za rok 1997. V roku 1997 bol monitorovací systém 

doplnený o vrt PS-3, cca 100 m od skládky. Výsledky monitoringu za rok 1997 sú uvedené 

v tabuľke 8.4. Výsledky poukázali pretrvávanie obdobných hydrogeochemických režimov vo 

vrtoch PS-1 a PS-2. Vo vrte PS-3 bola zaznamenaná podzemná voda príbuzného chemického 

zloženia ako vo vrte PS-1. Najlepším prvkom – indikátorom znečistenia v našom prípade sú 

chloridy, ktoré majú retardačný faktor 1. Obsahy chloridov vo vrte PS-1 a PS-3 sú prakticky 

rovnaké. Potvrdilo sa, že znečistenie je zrejme viazané na teleso skládky a nešíri sa mimo 

skládku. Bolo doporučené monitorovať skládku naďalej v troch vrtoch vdoterajšej skládke 

analýz. 

 

Tab. 8.4 Vybrané parametre chemického zloženia podzemných vôd z vrtov PS-1, PS-2 a PS- 3 

za rok 1997 

 
cyklus       MIN Na NH4 Mn Fe Cl NO2 NO3 SO4 HCO3 CHSKMn 

PS-1 
I.       684 30 0 0,02 0,16 13 0 9,2 4,75 482 1,5 
II.      697 30 0,45 0,002 0,006 20,5 0,15 0,23 5,15 488 – 
III.      700 28 0 0,004 0,05 13,6 0,16 5,87 12,7 485 0,7 
IV.      679 28 0 0,015 0,13 14,2 0 5,55 5,35 482 0,7 

PS-2 
I. 5 018 106 0 0,03 0,15 1 032 0,04 174 1 705 677 4,6 
II. 4 883 100 0,5 0,001 0,09 1 058 0,1 154 1 611 673 – 
III. 4 855 99 0 0,003 0,18 1 176 0,13 154 1 490 659 3,7 
IV. 4 985 104 0 0,019 0,16 1 146 0 132 1 637 646 4,6 

PS-3 
II. 984 7,1 5,8 0,65 0,18 25,7 3,5 1,15 121 585 – 
III. 1 071 7,4 6,65 5,5 0,63 20 0,16 0 162 619 7,4 
IV. 910 6,5 3,4 5,3 0,93 22 <0,01 <0,05 103 555 3,2 

Poznámka: Údaje sú v mg.l-1. 

 

Výsledky a vyhodnotenie monitoringu za rok 1998. Výsledky monitoringu za rok 1998 sú 

uvedené v tabuľke 8.5. Hydrogeochemické režimy vo vrte PS-1 a PS-2 sú stabilné a prakticky 

nemenné. Hydrogeochemický režim vo vrte PS-3 zaznamenáva čiastočné zmeny. Pozorovaný 

bol mierny pokles celkovej mineralizácie, ďalej pokles obsahov NH4 (z 2.02 na 0.68 mg.l-1), 

pokles síranov (zo 126 na 86 mg.l-1) a nárast dusičnanov. Všetky uvedené zmeny možno 

vysvetliť geochemickými procesmi a úrovňou miestneho regionálneho znečistenia. Opäť ako 

najdôležitejší indikátor sa tu prejavili chloridy. Ich úroveň je stabilná (od 19 až 24 mg.l-1). Za 

rok 1998 bolo z výsledkov monitoringu skonštatované, že nedochádza k prestupu znečistenia 

a bolo doporučené pokračovať v doterajšom dizajne monitoringu. 

 

Výsledky vyhodnotenia monitoringu za rok 1999. Výsledky monitoringu za rok 1999 sú 

uvedené v tabuľke 8.6. Z dosiahnutých výsledkov je zrejme, že hydrogeochemický režim vo 

vrtoch PS-1 a PS-2 je stabilný a nemenný. Vo vrte PS-3 došlo k určitým nasledovným 

zmenám. Došlo k ďalšiemu poklesu hodnôt celkovej mineralizácie (blíži sa už k vrtu PS-1). 

Ďalej bol pozorovaný mierny nárast chloridov (na 38 mg.l-1, čo je však neporovnateľné 

s chloridmi vo vrte PS-2: 8501 000 mg.l-1), možnosť prejavenia sa regionálneho fónu 
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znečistenia. Mierne poklesli obsahy síranov (z 83 na 40 mg.l-1), čo môže byť dôsledok 

zníženej oxidačnej degradácie sulfidov z geologického prostredia. Pri nulových obsahoch 

NH4 iónov možno predpokladať zastavenie poklesu denitrifikácie. Všetky zmeny 

v chemickom zložení vôd vo vrte PS-3 sú geochemicky odôvodniteľné prírodnými 

geochemickými procesmi a nie sú podmienené prestupom a šírením znečistenia zo skládky. 

 

Tab. 8.5 Vybrané parametre chemického zloženia podzemných vôd z vrtov PS-1, PS-2 a PS- 3 

za rok 1998 

 
cyklus MIN Na NH4 Mn Fe Cl NO2 NO3 SO4 HCO3 CHSKMn 

PS-1 
I. 657 30,17 <0,001 0,029 0,587 18,3 0,068 6,0 8,65 466,8 2,42 
II. 652 32,84 <0,01 0,011 0,131 20,2 0,01 5,9 7,6 463,7 0,08 
III. 695 31,54 0 0,014 0,064 21,3 0,05 14,4 6,8 491,2 0,42 
IV. 689 31 <0,001 0,006 0,03 22,7 0,014 6,6 8,0 482,0 0,08 

PS-2 
I. 5 075 103,5 <0,001 0,049 0,515 1 315 0,047 112 1 574 628,5 8,08 
II. 5 186 102,3 0 0,02 0,092 1 383 0,01 126 1 551 652,9 6,08 
III. 5 002 106,8 0,01 0,029 0,122 1 282 0,013 102 1 525 659 4,83 
IV. 4 978 111 <0,001 <0,001 0,04 1 104 0,02 129 1 707 640,7 6,6 

PS-3 
I. 986 7,27 2,02 2,81 0,7 18,9 0,385 1,06 126,5 540,05 1,33 
II. 907 6,54 1,32 1,67 0,212 18,0 0,01 21,4 99,1 555,3 1,27 
III. 887 6,1 0,87 1,43 0,129 21,3 0,136 36,9 93,6 530,85 1,33 
IV. 849 6,6 0,68 1,07 0,05 24,1 1,12 47,8 85,8 482 0,36 
Poznámka : Údaje v mg.l-1. 

 

Tab. 8.6 Vybrané parametre chemického zloženia podzemných vôd z vrtov PS-1, PS-2 a PS- 3 

za rok 1999 

 

Cyklus 

MIN Na NH4 Mn Fe Cl NO2 NO3 SO4 HCO3 CHSKMn 

PS-1 
I. 734 30,9 0 0,038 0,04 19 <0,01 7,7 5,2 512 0,07 
II. 713 33,4 0,24 0,015 0,05 24,3 <0,01 0 8,6 518 13,39 
III. 668 21,23 0 <0,01 0,067 20,5 <0,01 6,7 11,8 457 0,26 
IV. 663 31,1 0,26 0,02 0,22 20,2 0,02 3,5 3,5 470 15,5 

PS-2 
I. 4 880 111 <0,01 0,013 0,055 840 0,012 132 1 858 628 4,29 
II. 5 091 111 <0,01 0,022 0,058 856 0,008 145 1 907 784 5,64 
III. 4 918 111 <0,01 <0,001 0,135 859 0,009 134 1 949 659 6,20 
IV. 4 899 135 <0,01 0,026 0,14 976 0,05 133 1 766 647 4,6 

PS-3 
I. 911 6,09 <0,01 0,62 0,12 20,0 0,039 82,9 83 494 1,9 
II. 858 6,18 <0,01 0,18 0,021 30,4 0,142 106,1 70,1 436 0,25 
III. 834 6,21 <0,01 <0,001 0,08 34,0 0,02 129,9 43,8 417 0,09 
IV. 793 6,8 <0,01 0,03 0,14 38,2 0,004 104,8 39,9 412 0,09 

Poznámka : Údaje v mg.l-1. 

 

Výsledky a vyhodnotenie monitoringu za rok 2000. Výsledky monitoringu za rok 2000 sú 

uvedené v tabuľke 8.7 spolu s porovnaním od roku 1997. Výsledky za rok potvrdili doterajšie 

uzávery. Hydrogeochemické režimy vo vrtoch PS-1 a PS-2 sú stabilné a nemenné. Vo vrte 

PS-3 došlo k miernemu nárastu chloridov, k miernemu poklesu síranov a k stabilizácii 

obsahov dusičnanov. Všetky pozorované zmeny odpovedajú pravdepodobným a možným 

geochemickým procesom. Kontaminácia je viazaná v telese skládky a nešíri sa do prostredia. 
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Záverečné zhodnotenie 

Vyššie sú uvedené zhromaždené a zhrnuté výsledky monitoringu skládky neaktívnych 

vážskych kalov – PASTUCHOV za roky 1995–2000 spolu s ďalšími geochemickými 

prieskumnými prácami realizovanými za účelom zistenia rozsahu, charakteru a distribúcie 

starej záťaže na skládke. Komplikované prírodné pomery, stará záťaž skládky a poznatky 

zistené v prvých dvoch rokoch monitoringu podmienili potrebu doplnenia monitorovacieho 

systému o druhý monitorovací vrt, ktorý bol zavedený do monitoringu od roku 1997. 

 

Tab. 8.7 Vybrané parametre chemického zloženia podzemných vôd z vrtov PS-1, PS-2 a PS- 3 

za roky 19972000 

 
cyklus MIN NH4 Cl SO4 NO3 

PS-1 
1/1997 687 0 13 4,75 9,2 
2/1997 697 0,45 20,5 5,15 0,23 
3/1997 700 0 13,6 12,7 5,87 
4/1997 679 0 14,2 5,35 5,55 
1/1998 657 0 18,3 8,65 5,99 
2/1998 652 0 20,16 7,6 5,94 
3/1998 695 0 21,3 6,8 14,38 
4/1998 689 0 22,7 8,0 6,6 
1/1999 734 <0,01 19,15 5,25 7,68 
2/1999 713 0,242 24,3 8,65 <0,05 
3/1999 668 <0,01 20,49 11,85 6,71 
4/1999 663 0,261 20,2 3,5 3,51 
1/2000 712 0,019 26,33 8,45 7,53 
2/2000 704 <0,01 24,55 2,7 7,82 
3/2000 683 <0,01 23,25 5,75 7,55 
4/2000 703 <0,01 22 4,3 1,55 

PS-2 
1/1997 5 018 0 1 032 1 705 174 
2/1997 4 883 0,5 1 058 1 611 154 
3/1997 4 885 0 1 176 1 490 154 
4/1997 4 985 0 1 146 1 637 132 
1/1998 5 075 0 1 315 1 574 112 
2/1998 5 186 0,011 1 383 1 551 126 
3/1998 5 002 0 1 282 1 525 102 
4/1998 4 978 0 1 104 1 707 129 
1/1999 4 880 <0,01 840 1 858 132 
2/1999 5 091 <0,01 856 1 907 145 
319/99 4 918 <0,01 859 1 949 134 
4/1999 4 899 0 976 1 766 133 
1/2000 4 986  0,015 1 114 1 632 119,9 
2/2000 4 958 0,082 1 049 1 689 138,69 
3/2000 5 025 <0,01 989 1 844 126 
4/2000 4 998 0,983 1 070 1 698 118,1 

PS-3 
1/1997      
2/1997 984 5,8 25,7 121 1,15 
3/1997 1 071 6,65 20 162 0 
4/1997 910 3,4 22 103 0 
1/198 986 2,02 18,97 126,5 1,06 
2/1998 907 1,32 18 99,1 21,4 
3/1998 887 0,87 21,3 93,6 36,9 
4/1998 849 0,677 24,1 85,8 47,8 
1/199 911 <0,01 20 83 82,9 
2/1999 858 <0,01 30,42 70,55 106,16 
3/1999 834 <0,01 34,07 43,8 129,9 
4/1999 793 <0,01 38,23 39,9 104,87 
1/2000 872 <0,01 43,88 49,15 135,66 
2/2000 812 1,004 49,87 47,3 70,76 
3/2000 827 0,114 48,71 25,3 133 
4/2000 883 0,016 59,85 51,05 123 

Poznámka: Údaje sú v mg.l-1. 

 

Z dosiahnutých výsledkov šesťročného monitorovania a výsledkov ďalších geochemických 

prác uvedených pri vyhodnotení jednotlivých ročných etáp monitorovania možno vysloviť o 
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danom monitorovacom a geochemickom reakčnom systéme skládky nasledovné závery, 

dôležité pre potenciálny negatívny impakt skládky na okolité podzemné vody. 

 V súčasnosti skládkovaný materiál – sedimentačné vážske kaly nepredstavujú ani 

potenciálne zdroj kontaminácie pre okolité podzemné vody. Ich výluhy spĺňajú kritéria I. 

triedy vyluhovateľnosti odpadov v zmysle zákona č. 409/2006 Zb. z. 

 V minulosti bol uložený na skládke vysokokontaminovaný odpad – hlavne obsahy 

chloridov, síranov, alkálií, a alkalických kovov, ktorý sa nachádza v spodnej časti skládky.  

 V podzemných vodách monitorovacieho vrtu PS-2 vo všetkých etapách monitoringu boli 

zdokumentované vysoké obsahy chloridov a síranov a ďalších prvkov, ktoré sú plne 

konformné s ich obsahmi zo starej záťaže zo skládky. 

 Zo sledovania podzemných vôd indikačného systému skládky na obsahy toxických kovov 

vo vodách a skládkovanom materiály, bolo potvrdené, že toxické kovy nepredstavujú 

nebezpečenstvo pre životné prostredie okolia skládky.  

 Neboli zaznamenané zvýšené obsahy organických polutantov v podzemných vodách 

monitorovacieho systému. 

 Hydrogeochemický režim podzemnej vody z referenčného vrtu PS-1 bol počas piatich 

monitorovacích rokov stabilný. Neboli v ňom zaznamenané lokálne vplyvy 

antropogénneho znečistenia okolia skládky. 

 Hydrogeochemický režim podzemnej vody z monitorovacieho vrtu PS-2 sa vyznačuje 

vysokou stabilitou, čo zrejme nasvedčuje o skutočnosti, že kontaminácia zo starej záťaže 

zo skládky je viazaná v telese skládky, resp. v jej podloží a nedochádza k jej 

rozptyľovaniu do okolitých podzemných vôd. 

 Hydrogeochemický režim podzemnej vody nového monitorovacieho vrtu PS-3 sa 

vyznačuje zmenami, hlavne nárastom dusičnanov a poklesom síranov, ktoré sú zrejme 

podmienené prírodnými geochemickými procesmi a nie transportom kontaminácie zo 

skládky. 

 Najdôležitejším prvkom, indikátorom možného transportu a šírenia sa kontaminácie zo 

starej záťaže skládky sú chloridy. Vďaka retardačnému faktoru 1, ich transport v 

horninovom prostredí nie je spomaľovaný. V prípade šírenia sa kontaminácie zo skládky 

do okolia budú musieť byť zaznamenané ich zvýšené obsahy. 

 Výsledky monitoringu skládky neaktívnych vážskych kalov za roky 1995–2000 potvrdili, 

že stará záťaž zo skládky je viazaná v telese skládky a v jej podloží a nedochádza k 

znečisťovaniu okolitých podzemných vôd okolia skládky.  
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9. ENVIRONMENTÁLNE VÝZNAMNÉ OBSAHY PRVKOV 

A SPÔSOBY ICH VYČLEŇOVANIA 

Z hľadiska distribúcie prvkov sú v geochémii vyčleňované pre rôzne účely pozitívne a 

negatívne anomálie prvkov, rôzne vyhľadávacie prospekčné príznaky, koeficienty, indexy, 

kritériá a pod. Jedným zo základných atribútov environmentálnej geochémie je stanovenie 

environmentálne významných koncentrácií prvkov/zložiek, ich pozaďových a kritických 

hodnôt, ktoré môžu mať vplyv na biotu a človeka. V prevažnej miere sa udávajú z rôznych 

hľadísk maximálne prípustné obsahy, ktoré sú aj po stránke legislatívnej kontrolovateľné a 

záväzné. Na druhej strane sú dôležité aj deficitné environmentálne koncentrácie a kritériá 

(rôzne sumy a pomery prvkov), ako napr. obsah F, I, alebo kritické záťaže a ich prekročenia a 

pod. V mnohých prípadoch sú tieto obsahy veľmi nízke a približujú sa hodnotám detekčných 

limitov bežne používaných analytických techník a metód. Tu zohráva významnú úlohu 

analytická chémia, rozvoj analytických techník a v nemalej miere aj nový prístup k 

analytickým postupom, ktoré významnou mierou prispievajú k stanoveniu foriem výskytu 

prvkov, ich biodostupnej koncentrácii pomocou sekvenčných výluhov hlavne v pôdach, 

riečnych sedimentoch, ale aj iných negeologických materiáloch (úlety, kaly, rôzne druhy 

odpadov a pod.).  

Z hľadiska stanovenia environmentálne významných obsahov prvkov/zložiek pre 

hodnotenie zdrojov kontaminácie a ich intenzity existuje v súčasnosti niekoľko prístupov, ich 

určovanie a to:  

 legislatívny, 

 určenie pozaďovej (predindustriálnej) koncentrácie, 

 aplikácia štatistickej analýzy, 

 kombinovaný, 

 geochemický. 

Pri legislatívnom prístupe sa vychádza z porovnania nameraných reálnych celkových 

koncentrácií sledovaných parametrov voči medzným (limitným) hodnotám v príslušných 

normách, určených pre jednotlivé zložky geologického prostredia (napr. NV SR č. 354/2006 

Z. z.  pre podzemné vody; Rozhodnutie MP SR č. 581/94-540 – pre pôdy a pod.). Ako 

environmentálne významné obsahy sa vyčleňujú obsahy prevyšujúce, prípadne dosahujúce 

medzné hodnoty. Určitou nevýhodou tohto postupu je, že v súčasnosti analyticky sledovaná 

škála prvkov a zložiek býva často rozsiahlejšia ako je ich škála v jednotlivých normách. 

Taktiež v niektorých prípadoch normované hodnoty (ktoré sú väčšinou nepriamo, alebo 

experimentálne odvodené od referenčnej a dennej dávky na priemernú hmotnosť človeka, 

letálnej dávky, doby expozície, resp. koncentráciu pri ktorej dochádza k úhynu, alebo 
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deformáciám rastlín a živočíchov) nevystihujú vždy problematiku antropogénneho 

znečistenia. Príkladom sú napríklad normované hodnoty zinku 3 mg.l-1 a chloridov 100 mg.l-1 

v NV SR č. 354/2006 Z. z.. V prípade zinku je problém vodu s takýmto vysokým obsahom na 

Slovensku nájsť a v prípade chloridov sú v našich podmienkach obsahy nad 10 mg.l-1, s 

výnimkou hlbších obehov vôd v terciérnych sedimentoch vždy indikátorom sekundárneho 

znečistenia. Treba podotknúť, že legislatívny prístup má viac – menej charakter základnej 

environmentálnej informácie a nehovorí napríklad o bioprístupnosti prvkov uvádzaných v 

príslušných normách, ktorá dáva impulz k podrobnejšiemu environmentálnogeochemickému 

výskumu a hodnoteniu. 

Určenie pozaďových koncentrácií, resp. predindustriálnych obsahov prvkov je jedným z 

dôležitých krokov v environmentálnogeochemickom výskume, pretože vytvára dobré 

porovnávacie hodnoty v ďalšom postupe. Pri určovaní týchto hodnôt môžu byť využívané 

postupy zhrnuté napr. FöRSTNEROM & WITTMANOM (1979) na základe, ktorých sa pre 

určenie predindustriálnych obsahov využívajú najmä: 

 priemerné zloženie ílovitých bridlíc, použité ako globálna štandardná hodnota, 

 fosilné vodné sedimenty z definovaného prostredia, pri aplikácii podmienok autochtonity 

a alochtonity a mechanizmov regionálnych vplyvov, 

 recentné sedimenty z relatívne nekontaminovaných regiónov, 

 datované jadrá sedimentov, ktoré poskytujú historický záznam o vplyvoch a zmenách, 

ktoré sa vyskytli v sledovanom povodí a sú inventarizované v sedimente. 

Uvedené štyri postupy majú svoje výhody, nevýhody  a ich aplikácia závisí od 

konkrétnych prírodných pomerov a cieľa výskumu. Výsledné pozaďové hodnoty sú často 

ovplyvnené prevahou určitého horninového typu, výskytom rudných a minerálnych asociácií 

a pod.  

Aplikácia rôznych štatistických analýz sa používa na určenie pozaďových (fónových) 

hodnôt (lokálny, resp. regionálny fón) a tiež na stanovenie vplyvu prírodného prostredia na 

pozaďové koncentrácie, t.j. do istej miery rozlíšenie geogénnych a antropogénnych vplyvov. 

Matematicko-štatistický prístup vyčleňovania environmentálno-geochemicky významných 

obsahov a anomálií je obdobný ako bol a je využívaný v prospekčnej geochémii. Spočíva v 

určení stredných, resp. upravených stredných hodnôt a smerodajnej odchýlky. V prospekčnej 

geochémii sa ako fónová (clarková) hodnota väčšinou vyčlenila určitá priemerná hodnota 

(aritmetický priemer, medián, geometrický priemer). Ako anomálna (v prospekčnej 

geochémii) sa väčšinou vyčlenila hodnota ± 3. Tento postup je vhodné použiť hlavne v 

prípade prvkov a zložiek, pre ktoré nie sú definované medzné hodnoty v príslušných normách 
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(napr. Sb v sedimentoch a pôdach) a v prípadoch hodnotenia takých zložiek geologického 

prostredia, pre ktoré nie sú k dispozícií legislatívne normy (napr. horniny, snehy a pod.). 

Pre odlíšenie geogénneho a antropogénneho vplyvu na pozaďovú hodnotu sa z metód 

štatistickej analýzy používa najčastejšie: 

 výpočet korelačných koeficientov, naznačuje na spoločný zdroj prvkov, napr. ak Zn, Pb, 

Cd a Hg vykazujú koreláciu s organickým uhlíkom, naznačuje to na ich antropogénny 

pôvod. Nutný je však prísne odborný prístup, pretože napr. v prípade čiernych bridlíc 

uvažovaná korelácia nadobúda úplne iný význam, 

 clustrová analýza, 

 multivariačné štatistické metódy, napr. faktorová analýza a pod. 

 

Kombinovaný prístup vychádza v prevažnej miere z legislatívnych a štatistických 

postupov, kde sú v matematickej forme spojené limitné hodnoty s absolútnymi 

koncentráciami sledovaných prvkov. Jedným z takýchto parametrov je aj index kontaminácie 

(BACKMAN et al., 1997). 
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kde Cd - stupeň kontaminácie vzorky 
Cfi - faktor kontaminácie i-tej zložky 

CAi - analytická hodnota i-tej zložky 

CNi - normatívna hodnota i-tej zložky 

 

Ďalším príkladom kombinovaného prístupu môže byť tzv. Index geoakumulácie, ktorý 

zaviedol MüLLER (1979) ako kvantitatívne vyjadrenie miery kontaminácie ťažkými kovmi v 

riečnych sedimentoch: 
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kde Cn je nameraná koncentrácia prvku n v pelitickej frakcii sedimentu (<2m) a Bn je 

hodnota geochemického pozadia v ílovitej bridlici, alebo namerané pozadie v ílovitej frakcii 

predcivilizačných sedimentov oblasti, ktorá sa hodnotí. Faktor 1,5 je použitý z dôvodov 

možnej variácie hodnôt pozadia v dôsledku litogénnych efektov. Hodnoty indexov 

geoakumulácie sú rozdelené do 6-stupňovej škály kontaminácie sledovaných ťažkých kovov 

v pelitickej frakcii dnového riečneho sedimentu. V prípade kombinovaných prístupov už 

možno hovoriť aj o hodnotení miery kontaminácie prostredia. 

Jednou z ďalších kategórií metód je tzv. geochemický prístup. Tento spôsob hodnotenia 

environmentálne významných obsahov  vychádza z ohodnotenia koncentrácií prvkov v 

skúmanej zložke geologického prostredia (vody, pôdy, sedimenty a pod.) z hľadiska toho či 

sú ich obsahy adekvátne daným prírodným podmienkam ich vzniku, teda či zodpovedajú 
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prírodným geochemickým procesom tvorby chemického zloženia v daných podmienkach. 

Tento prístup si vyžaduje podrobnú analýzu geochemických procesov jednotlivých zložiek 

geologického prostredia s predpokladaným kvantitatívnym účinkom geochemických 

procesov. Je veľmi vhodný najmä pre rozlíšenie podielu antropogénne podmienených 

obsahov kontaminantov a umožňuje najvhodnejšie ohodnotiť podiel antropogénneho 

znečistenia geologického prostredia. Tento prístup je vhodné používať hlavne v prípadoch, 

keď obsahy kontaminantov nedosahujú limitné hodnoty legislatívnych noriem, avšak ich 

obsahy zjavne prevyšujú koncentrácie, ktoré možno predpokladať v danom geologickom 

prostredí. Často sa aplikuje pri rozlíšení stupňa antropogénneho ovplyvnenia prírodných vôd. 

V súčasnosti sa environmentálnogeochemickej praxi, hlavne na rozlíšenie stupňa 

antropogénneho ovplyvnenia určujú a stanovujú tzv. pozaďové (bez ovplyvnenia) a prahové 

(maximálny prípustný stupeň ovplyvnenia) hodnoty. 

 

Pozaďové a  prahové hodnoty. V Európskej únii a teda aj v Slovenskej republike ako 

environmentálne významné hodnoty sa v súčasnosti rozpracováva problematika stanovenia 

pozaďových a prahových hodnôt. V súčasnosti, hlavne v zmysle rámcovej smernice o vodách 

(2000/60/ES) sme povinní pre jednotlivé útvary podzemných vôd stanoviť prahové 

a pozaďové hodnoty. Pripravuje sa obdobná legislatíva aj pre pôdy. 

Pozaďová hodnota (background value) alebo prírodná pozaďová hodnota (natural 

backround value) je obsah prvku/zložky zodpovedajúca nenarušeným (antropogénne 

neovplyvneným) podmienkam (nijaký alebo veľmi malý stupeň antropogénneho ovplyvnenia). 

Čiže pozaďová hodnota v environmentálnom médiu (voda, pôda, ovzdušie) predstavuje 

úroveň dosahu prvku/zložky, ktorá sa v ňom prirodzene vyskytuje a nie je výsledkom ľudskej 

činnosti. 

Prahová hodnota upozorňuje na určité ovplyvnenie vody (alebo iného geologického 

média) a po jej prekročení treba vykonať nápravné opatrenia. Je to hodnota pri ktorej sa mení 

koncentrácia, ktorá sa bežne ignoruje na hodnotu s určitým environmentálnym významom. 

Prahová hodnota z hľadiska pôvodu zdroja prvku/zložky môže mať prírodný, antropogénny 

a zmiešaný pôvod. Nápravné opatrenia sú potrebné, keď sa jedná o antropogénny prípadne 

zmiešaný pôvod. 

V súvislosti s problematikou pozaďových a prahových hodnôt je doležitý termín 

referenčná (limitná) hodnota. Predstavuje limitnú hodnotu z rôznych noriem a legislatívnych 

nariadení. Je to napr. hodnota prvku z normy pre pitnú vodu, hodnota odvodená 

z ekotoxikologického testovania a pod.  
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Možno teda zhrnúť, že pozaďová hodnota predstavuje prírodnú hodnotu (odvodená 

prírodnými geochemickými procesmi) prvku/zložky v geologickom prostredí. Refernečná 

hodnota udáva maximálne prípustný obsah prvku v geologickom prostredí a prahová hodnota 

prvku predstavuje hraničnú koncentráciu, pri ktorej sa musí uvažovať, resp. zahájiť nápravné 

opatrenia. 

Stanovenie pozaďových hodnôt. Pre stanovenie pozaďových hodnôt na Slovensku bol 

Bodišom (In: RAPANT et al., 2008) vyvinutý tzv. štatistický alebo geochemický prístup. 

Stanovenie pozaďových hodnôt väčšinou komplikuje skutočnosť, že obsahy kontaminujúcich 

prvkov v podzemných vodách sú veľmi často väčšinou pod medzou dôkazu schopnosti 

analytickej metódy. Často sa vyskytujú prípady, hlavne v prípade potenciálne toxických 

stopových prvkov, že v súbore je viac než polovica stanovení pod detekčný limit. 

Štatistický prístup k stanoveniu pozaďových hodnôt. Rozlišujú sa tri rôzne prípady podľa 

počtu vzoriek so stanovením prvku pod detekčný limit. a to viac 60 % vzoriek pod detekčný 

limit, 4060 % pod detekčný limit a menej ako 40 % pod detekčný limit: 

 pre vzorky, v ktorých je viac ako 60 % stanovení pod detekčný limit predstavuje 

pozaďová hodnota hodnotu detekčného limitu, 

 pre vzorky, v ktorých je 4060 % stanovení pod detekčný limit pomocou Kaplan-

Mayerovou analýzou dopočítame koncentrácie pod detekčný limit. Pozaďová hodnota 

tohto upraveného súboru je potom hodnota jeho 75-teho percentilu, 

 pre vzorky, v ktorých je menej ako 40 % stanovení pod detekčný limit nahradíme 

hodnotu detekčného limitu polovičnou hodnotou detekčného limitu a pozaďová hodnota 

reprezentuje hodnotu mediánu + 2MED, prípadne mediánu +2. 

Geochemický prístup. V geochemickom prístupe hľadáme najprv kritéria pre vyčlenenie 

a odstránenie antropogénne ovplyvnených vôd. Sledujeme najmä klasické polutanty: As, 

NO2, NO3, NH4, SO4, ... . Zo súboru potom vyradíme všetky vzorky vôd, ktoré vykazujú 

zjavné znaky antropogénneho ovplyvnenia. Z takto očisteného súboru potom počítame 

pozaďové hodnoty rovnako ako v štatistickom prístupe. 

Stanovenie prahovej hodnoty. Je zrejmé, že prahová hodnota (určovanie sanačných 

opatrení) by sa mala stanoviť v intervale medzi pozaďovou  a referenčnou (limitnou) 

hodnotou. V súčasnosti sa pre stanovenie prahovej hodnoty (BRIDGE) prijal nasledovný 

vzorec: 

 

     pozaďová hodnota + referenčná hodnota 

prahová hodnota =       

       2 
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Z vyššie uvedeného je zrejmé, že neovplyvnené (geogénne a antropogénne) vody majú 

pozaďovú hodnotu prvkov nižšiu ako prahovú hodnotu a tá býva taktiež nižia ako referenčná 

(limitná) hodnota. 

Ovplyvnené vody (geogénne aj antropogénne) väčšinou mávajú prahovú hodnotu často 

krát vyššiu ako referenčnú hodnotu. V prípade geogénneho pôvodu prvkov je to 

akceptovateľné. Veď napríklad nemožno upravovať podzemné vody Spišsko-gemerského 

Rudohoria, ktoré sa vyznačujú zvýšenými obsahmi stopových prvkov. V prípade 

antropogénneho ovplyvnenia však treba uvažovať so zahájením sanačných opatrení. 

Pri stanovení prahových hodnôt je veľmi dôležité z akých dát vychádzame. Najsprávnejšie 

je vychádzať v závislosti od geologickej stavby a stupňa znečistenia len z dát pre hodnotený 

útvar podzemných vôd. Na obrázku 9.1 (podľa RAPANT et al., 2008) je uvedený výpočet 

pozaďových hodnôt pre útvar podzemnej vody Hornád. Keď by sme stanovovali pozaďovä 

hodnotu z celoslovenských dát dostaneme hodnotu 4.78 mg.l-1 chloridov (výpočet zo 16 358 

analýz z Geochemického atlasu SR, Podzemné vody). Takto určená pozaďová hodnota je 

nesprávna, lebo nezohľadňuje prírodné a iné danosti územia. Pozaďová hodnota takto 

stanovená je mnohonásobne nižšia ako sú obsahy chloridov v danom území. Keď počítame 

pozaďovú hodnotu len zo vzoriek vôd z útvaru podzemných vôd Hornád (434 vzoriek) je 

takto stanovená pozaďová hodnota v tomto útvare oveľa vyššia (76.26 mg.l-1) a to indikuje, že 

nie je nutnosť zahájiť sanačné opatrenia, keďže daný útvar sa vyznačuje zvýšenými obsahmi 

chloridov prírodného pôvodu. 
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Obr. 9.1 Distribúcia obsahov chloridov v podzemných vodách Slovenska vo vzťahu k pozaďovej hodnote 
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10. ODHAD ZDRAVOTNÉHO RIZIKA VYPLÝVAJÚCEHO 

Z KONTAMINÁCIE GEOLOGICKÉHO PROSTREDIA 

Kontaminácia životného prostredia predstavuje potenciálne zdravotné riziká 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 kontaminovanými vodami, pôdami, 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. 

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, a to vo vzťahu k dvom 

základným druhom toxických účinkov prvkov/látok, chronickým aj karcinogénnym.  

Metodika hodnotenia zdravotného rizika bola sformulovaná v 80- tych rokoch 20. storočia 

Agentúrou USA pre ochranu životného prostredia US EPA (United States Environmental 

Protection Agency) – tzv- metóda Risk Assessment (US EPA 1989a). 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…). 
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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 

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. 10.1):  

 zber a vyhodnotenie dát, 

 hodnotenie expozície, 

 hodnotenie toxicity 

- identifikácia nebezpečenstva, 

- hodnotenie vzťahu dávka – odpoveď, 

 charakterizácia rizika. 

 

Obr. 10.1 Proces hodnotenia zdravotného rizika (podľa US EPA, 1989a) 
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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) hodnôt 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, 

1989a; 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  – 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 (-).  

 

 
 MFUF

LOAELNOAEL 
RfD
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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.  

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 
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metodika umožňuje hodnotiť potenciálne riziko pre geologické prostredie a pre regionálne 

mierky. Na základe obsahov rizikových prvkov/látok v geologickom prostredí (podzemné 

vody, pôdy) bol realizovaný výpočet odhadov zdravotného rizika pre územie Slovenskej 

republiky a jeho územno-správne 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 podzemných vôd a pôd 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 vypočítané priemerné 

obsahy prvkov/zložiek v podzemných vodách a pôdach 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 podzemných vodách aj pôdach; B, Be, Mo a Ni v pôdach a NO3 

v podzemných vodách. 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 obsahov prvkov/zložiek v podzemných vodách a pôdach predstavujú 

modelové expozičné koncentrácie, na základe ktorých boli v 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 podzemných vodách a pôdach prostredníctvom orálnej 

expozície (ingescie). Výpočet priemerných 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. 10.1 pre 

dospelú populáciu a v tab. 10.2 pre detskú populáciu. 
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Tab. 10.1 Vstupné expozičné dáta pre odhad zdravotného rizika z kontaminácie podzemných 

vôd a pôd pre dospelú populáciu 

Analyzovaná 

zložka prostredia 
Parameter Hodnota Jednotka Zdroj 

 BW Telesná hmotnosť 70 kg US EPA, 1991 

AT* Spriemerovávaná doba expozície    

 - karcinogénne riziko 25 550 deň US EPA, 1989a 

Podzemné vody 

AT* Spriemerovávaná 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 

EF Frekvencia expozície 365 deň.rok-1 US EPA, 1989a 

ED Trvanie expozície 70 rok US EPA, 1989a 

Pôdy 

AT* Spriemerovávaná 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. 10.2 Vstupné expozičné dáta pre odhad zdravotného rizika z kontaminácie pôd pre 

detskú populáciu 

 

Analyzovaná 

zložka prostredia 
Parameter Hodnota Jednotka Zdroj 

 BW Telesná hmotnosť 15 kg US EPA, 1991 

AT* Spriemerovávaná doba expozície    

 - chronické riziko 2190 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 podzemných vôd bola ako potenciálne exponovaná populácia uvažovaná 

dospelá populácia. V prípade pôd 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. 
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Pre výpočet dávok boli použité nasledovné vzťahy: 

Ingescia podzemnej vody: 

(L)ADDdospelí (mg/kg-deň) 
ATBW

EFEDIRCW




              

Ingescia pôdy: 

 ADDdeti / dospelí (mg/kg-deň) 
ATBW

CFEFEDFIIRCS




                                 

                            LADDadit (mg/kg-deň) = ADDdeti + ADDdospelí 

 

Z pohľadu toxicity hodnotených chemických prvkov/látok na ľudský organizmus bol 

odhad zdravotného rizika z kontaminácie podzemných vôd a pôd 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. 

10.3. 

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  – koeficient nebezpečenstva (-),      
ADD – priemerná denná dávka (mg/kg-deň),                         

RfD – referenčná dávka (mg/kg-deň). 

 

Celkové riziko vzniku chronických ochorení pre expozíciu viacerým prvkom / látkam 

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. 

 

RfD

ADD
HQ 
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Tab. 10.3 Charakteristika definovaných referenčných dávok (RfD) pre hodnotené 

kontaminanty 

 

Prvok RfD 
Spoľahlivosť  

RfD 
Kritický účinok Zdroj 

As 0.0003 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 0.0005 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 0.0003 - - 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 0.0036 - nervový systém Spence & Walden, 2001 

Sb 0.0004 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. 10.4). 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. 10.4 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 podzemných vodách a 

pôdach 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). 
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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 – 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. 10.5. 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 podzemných vôd 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. 10.5 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 

 

Vzhľadom na tento fakt bola v interpretačnej fáze výsledkov v prípade karcinogénneho 

rizika u podzemných vôd 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 administratívne 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 podzemných vodách a pôdach, s použitím softvéru 

RISC Workbench 4.0. Pixelové mapy zdravotných rizík a mapy zdravotného rizika pre 

administratívne celky boli skonštruované v prostredí GIS (MapInfo Professional 9.0), 

CSFLADDCR 
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rovnakou metodikou aká bola použitá v prípade mapového zobrazenia environmentálneho 

rizika (viď kap. 5). 

 

Odhad zdravotného rizika z kontaminácie podzemných vôd 

Chronické riziko. Riziko vzniku chronických ochorení vplyvom ingescie podzemných vôd 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 javia byť zvýšené 

obsahy prvkov As a Sb v podzemných vodách, 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-tich obciach 

(obr. 10.2a,b) a pre Sb v 6-tich obciach z celkového počtu 2883 hodnotených obcí. Prírodne 

zvýšené obsahy As v podzemných vodách sú 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 podzemných vodách bolo tiež stanovené 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 podzemných vodách v 29-tich obciach a pre 

Sb v 15-tich obciach. Ide najmä o obce s výskytom rudných ložísk z oblasti Spišsko-

gemerského rudohoria a okolia Brezna, Liptovského Mikuláša a Banskej Bystrice. 
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Obr. 10. 2a Odhad zdravotného rizika z kontaminácie podzemných vôd arzénom pre dospelú populáciu Slovenskej republiky, chronické riziko 
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Obr. 10.2b Odhad zdravotného rizika z kontaminácie podzemných vôd arzénom pre dospelú populáciu Slovenskej republiky, rakovinové riziko 
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Z pohľadu celkového rizika vzniku chronických ochorení, vyjadreným formou indexu 

nebezpečenstva resp. maximálnym koeficientom nebezpečenstva (obr. 10.3a,b) možno 

skonštatovať vysokú úroveň rizika približne v 20-tich obciach Slovenska. Distribúcia 

celkového chronického rizika na úrovni obcí je podmienená najmä obsahmi arzénu 

a antimónu v podzemných vodách, 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. 10.6 a pre celkové riziko v tab. 10.7. 

Vysoká úroveň chronického rizika nebola stanovená ani pre jeden okres Slovenska. Stredné 

riziko je dokumentované pre arzén v podzemných vodách v okresoch Prievidza a Partizánske 

a pre celkové riziko z kontaminácie podzemných vôd v okresoch Liptovský Mikuláš, 

Prievidza, Partizánske a Bratislava. 

Na základe dosiahnutých výsledkov odhadu chronického rizika z kontaminácie 

podzemných vôd 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 zvýšených obsahov 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 podzemných vôd 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 

podzemných vôd, ktoré bolo hodnotené pre arzén, sú znázornené na obr. 10.2. Veľmi vysoké 

riziko, viac ako 1 prípad ochorenia na 1000 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). 
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Výsledky výpočtov rizika vzniku rakovinových ochorení z arzénu v podzemných vodách 

pre okresy a kraje, ako aj pre celé územie Slovenskej republiky sú uvedené v tab. 10.6. 

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. 
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Obr. 10.3a   Odhad rizika vzniku chronických ochorení z celkovej kontaminácie podzemných vôd (As, Ba, Cd, Cu, F, Hg, Mn, NO3, Pb, Se, Zn) 

pre dospelú populáciu Slovenskej republiky, HI(HQ) 
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Obr. 10.3b   Odhad rizika vzniku chronických ochorení z celkovej kontaminácie podzemných vôd (As, Ba, Cd, Cu, F, Hg, Mn, NO3, Pb, Se, Zn) 

pre dospelú populáciu Slovenskej republiky, HQmax 
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Tab. 10.6 Odhad rizika vzniku chronických a rakovinových ochorení pre arzén v podzemných 

vodách Slovenskej republiky – OKRESY/VÚC 
 

názov okresu/VÚC CAs HQdosp ELCR názov okresu/VÚC CAs HQdosp ELCR 

Bratislavský 0.0025 2.32E-01 1.04E-04 Banskobystrický 0.0023 2.19E-01 9.86E-05 

Bratislava I 0.0011 1.01E-01 4.55E-05 Banská Bystrica 0.0033 3.14E-01 1.41E-04 

Bratislava II 0.0009 8.68E-02 3.90E-05 Banská Štiavnica 0.0013 1.28E-01 5.74E-05 

Bratislava III 0.0015 1.41E-01 6.36E-05 Brezno 0.0066 6.12E-01 2.75E-04 

Bratislava IV 0.0012 1.12E-01 5.02E-05 Detva 0.0007 6.85E-02 3.08E-05 

Bratislava V 0.0009 8.14E-02 3.66E-05 Krupina 0.0016 1.49E-01 6.71E-05 

Malacky 0.0031 2.89E-01 1.30E-04 Lučenec 0.0010 9.70E-02 4.36E-05 

Pezinok 0.0024 2.26E-01 1.02E-04 Poltár 0.0012 1.13E-01 5.08E-05 

Senec 0.0022 2.05E-01 9.23E-05 Revúca 0.0008 7.64E-02 3.44E-05 

Trnavský 0.0012 1.11E-01 5.00E-05 Rimavská Sobota 0.0010 9.47E-02 4.26E-05 

Dunajská Streda 0.0012 1.12E-01 5.04E-05 Veľký Krtíš 0.0013 1.23E-01 5.53E-05 

Galanta 0.0014 1.36E-01 6.13E-05 Zvolen 0.0011 1.05E-01 4.72E-05 

Hlohovec 0.0007 6.71E-02 3.02E-05 Žarnovica 0.0021 2.05E-01 9.22E-05 

Piešťany 0.0008 7.16E-02 3.22E-05 Žiar nad Hronom 0.0052 4.94E-01 2.22E-04 

Senica 0.0015 1.40E-01 6.30E-05 Prešovský 0.0008 7.58E-02 3.41E-05 

Skalica 0.0015 1.38E-01 6.21E-05 Bardejov 0.0013 1.25E-01 5.62E-05 

Trnava 0.0008 8.09E-02 3.64E-05 Humenné 0.0007 6.21E-02 2.79E-05 

Trenčiansky 0.0044 4.22E-01 1.90E-04 Kežmarok 0.0005 5.20E-02 2.34E-05 

Bánovce nad Bebravou 0.0011 9.99E-02 4.49E-05 Levoča 0.0007 6.29E-02 2.83E-05 

Ilava 0.0005 5.19E-02 2.33E-05 Medzilaborce 0.0005 4.95E-02 2.23E-05 

Myjava 0.0006 5.80E-02 2.61E-05 Poprad 0.0008 7.17E-02 3.22E-05 

Nové Mesto nad Váhom 0.0011 1.03E-01 4.64E-05 Prešov 0.0010 9.71E-02 4.37E-05 

Partizánske 0.0152 1.51E+00 6.78E-04 Sabinov 0.0006 6.16E-02 2.77E-05 

Považská Bystrica 0.0006 5.53E-02 2.48E-05 Snina 0.0008 7.64E-02 3.43E-05 

Prievidza 0.0154 1.50E+00 6.75E-04 Stará Ľubovňa 0.0006 5.30E-02 2.38E-05 

Púchov 0.0005 4.94E-02 2.22E-05 Stropkov 0.0005 5.16E-02 2.32E-05 

Trenčín 0.0014 1.28E-01 5.77E-05 Svidník 0.0012 1.10E-01 4.94E-05 

Nitriansky 0.0019 1.81E-01 8.14E-05 Vranov nad Topľou 0.0010 9.21E-02 4.14E-05 

Komárno 0.0014 1.31E-01 5.90E-05 Košický 0.0033 3.07E-01 1.38E-04 

Levice 0.0031 2.97E-01 1.33E-04 Gelnica 0.0042 3.83E-01 1.73E-04 

Nitra 0.0016 1.50E-01 6.76E-05 Košice I 0.0011 1.04E-01 4.66E-05 

Nové Zámky 0.0017 1.57E-01 7.04E-05 Košice II 0.0017 1.65E-01 7.40E-05 

Šaľa 0.0012 1.17E-01 5.24E-05 Košice III 0.0007 6.61E-02 2.97E-05 

Topoľčany 0.0011 1.08E-01 4.84E-05 Košice IV 0.0013 1.31E-01 5.88E-05 

Zlaté Moravce 0.0019 1.77E-01 7.98E-05 Košice - okolie 0.0044 4.07E-01 1.83E-04 

Žilinský 0.0012 1.15E-01 5.18E-05 Michalovce 0.0011 1.05E-01 4.73E-05 

Bytča 0.0005 5.12E-02 2.30E-05 Rožňava 0.0056 5.24E-01 2.36E-04 

Čadca 0.0005 5.06E-02 2.28E-05 Sobrance 0.0009 9.03E-02 4.06E-05 

Dolný Kubín 0.0008 7.44E-02 3.35E-05 Spišská Nová Ves 0.0058 5.24E-01 2.36E-04 

Kysucké Nové Mesto 0.0008 7.58E-02 3.41E-05 Trebišov 0.0015 1.52E-01 6.84E-05 

Liptovský Mikuláš 0.0028 2.59E-01 1.17E-04 SR 0.0021 1.97E-01 8.86E-05 

Martin 0.0014 1.35E-01 6.06E-05 

Pozn. CAs - priemerná koncentrácia arzénu v podzemných vodách 

okresu, HQdosp - koeficient nebezpečenstva pre dospelých, ELCR - 

celoživotné riziko prírastku rakovinových ochorení 

Námestovo 0.0005 5.15E-02 2.31E-05 

Ružomberok 0.0008 7.44E-02 3.34E-05 

Turčianske Teplice 0.0012 1.15E-01 5.18E-05 

Tvrdošín 0.0006 5.55E-02 2.50E-05 

Žilina 0.0010 9.37E-02 4.21E-05 
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Tab. 10.7  Odhad rizika vzniku chronických ochorení pre potenciálne toxické prvky (As, Ba, 

Cd, Cu, F, Hg, Mn, Pb, Sb, Se, Zn) v podzemných vodách 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 SR 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 

 

Odhad zdravotného rizika z kontaminácie pôd 

Chronické riziko. Riziko vzniku chronických ochorení vplyvom ingescie pôd bolo 

dokumentované iba v prípade detskej populácie. Nebolo dokumentované prakticky žiadne 

riziko z ingescie pôd pre dospelú populáciu. 

Z hodnotenej skupiny rizikových prvkov bola zvýšená úroveň rizika z ingescie 

kontaminovanej pôdy deťmi stanovená pre As (obr. 10.4a,b) a Sb. Vysoké chronické riziko 

pre arzén v pôdach je dokumentované v 1 obci, a to v Zlatej Idke (okres Košice-okolie), ktorá 

je známa výskytom prírodne zvýšených obsahov As a Sb v geologickom prostredí. Stredná 
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úroveň rizika bola zistená pre As celkovo v 10-tich obciach a pre Sb v 6-tich obciach 

Slovenska, z celkového počtu 2883 hodnotených obcí. Prírodne zvýšené obsahy As v pôdach 

sú 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 pôdach obcí Slovenska bolo dokumentované pre detskú populáciu nízke 

riziko vzniku chronických ochorení, a to v 20-tich 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. 10.5a,b) možno 

skonštatovať vysokú úroveň rizika v 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 podzemných vôd podmienená  

najmä obsahmi arzénu a antimónu v pôdach, 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 pôd pre okresy 

a kraje, ako aj pre celé územie Slovenskej republiky sú uvedené pre As v tab. 10.8 a pre 

celkové riziko v tab. 10.9. 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 pôdach, v 3 okresoch pre Sb v pôdach, v 42 okresoch v prípade 

sumárneho celkového rizika a v 14-tich okresoch v prípade maximálneho koeficientu 

nebezpečenstva.  

Na základe dosiahnutých výsledkov odhadu chronického rizika z kontaminácie pôd možno 

skonštatovať, že väčšina obcí Slovenska je bez rizika resp. spadá do kategórie nízkeho rizika. 
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Obr. 10.4a   Odhad zdravotného rizika z kontaminácie pôd arzénom pre detskú populáciu Slovenskej republiky, chronické riziko 
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Obr. 10.4b   Odhad zdravotného rizika z kontaminácie pôd arzénom pre detskú populáciu Slovenskej republiky, chronické riziko, rakovinové 

riziko 
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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 pôdach, a to pre detskú populáciu v obci Zlatá Idka. Stredná úroveň rizika 

bola okrem arzénu stanovená pre detskú populáciu aj v prípade antimónu v pôdach 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 pôd ostatnými hodnotenými rizikovými prvkami / látkami charakterizovať ako 

bezrizikové. 

 

Rakovinové riziko. Výsledky odhadu rizika vzniku rakovinových ochorení vplyvom 

ingescie pôd, ktoré bolo hodnotené pre arzén, sú znázornené na obr. 10.4a,b. Veľmi vysoké 

riziko, viac ako 1 prípad ochorenia na 1000 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 pôdach pre okresy 

a kraje, ako aj pre celé územie Slovenskej republiky sú uvedené v tab. 10.8.  

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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Obr. 10.5a Odhad rizika vzniku chronických ochorení z celkovej kontaminácie pôd (As, Ba, Cd, Cu, F, Hg, Mn, NO3, Pb, Se, Zn) pre detskú 

populáciu Slovenskej republiky, HI(HQ) 
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Obr. 10.5b Odhad rizika vzniku chronických ochorení z celkovej kontaminácie pôd (As, Ba, Cd, Cu, F, Hg, Mn, NO3, Pb, Se, Zn) pre detskú 

populáciu Slovenskej republiky, HQmax 
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Tab. 10.8   Odhad rizika vzniku chronických a rakovinových ochorení pre arzén v pôdach 

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 SR 13.06 9.54E-02 5.11E-06 

Martin 12.61 1.04E-01 4.92E-06 

Pozn. CAs - 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. 10.9   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 pôdach 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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11. BIOPRÍSTUPNOSŤ A BIOAKUMULÁCIA POTENCIÁLNE 

TOXICKÝCH PRVKOV A ICH VÝZNAM PRE HODNOTENIE 

ZDRAVOTNÝCH RIZÍK 

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 pôdach, sedimentoch, vodách 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). 

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 špecifická pre formy výskytu a veľkosť častíc, receptor a 

jeho patofyziologické vlastnosti a expozičné podmienky (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 

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 obsahov 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 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 
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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 troch 

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 väčšinou 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 

napr. v kombinácii s extrakčnými alebo sorpčnými metódami, plynová a kvapalinová 

chromatografia (KOPLÍK et al., 1997). Na analýzu špeciácie potenciálne toxických prvkov 

v pôdach a sedimentoch sa využívajú hlavne extrakčné metódy. Extrakcia pôd 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), 
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redukčných činidiel (NH2OH.HCl), silné kyseliny a oxidačné činidlá (HCl, HNO3, HClO4, 

HF, H2O2) alebo roztoky alkálií (NaOH, Na2CO3). 

Najčastejšie používaný postup sekvenčnej extrakcie pôd a sedimentov podľa Tessiera 

(TESSIER et al., 1979) je založený na analýze 5-tich 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 pôdach 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- tich 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. 

 

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 celkových obsahov 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., 2000). 
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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 pôdach, resp. na prachové čiastočky sú často 

v dôsledku redukovanej bioprístupnosti organizmom absorbované v menšej miere ako prvky 

prítomné v rozpustenej forme vo vodách. Teda orálna expozícia prostredníctvom pravidelnej 

konzumácie kontaminovanej pitnej vody má väčšinou 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 obsahov 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). 
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obsah prvku v rastline 

obsah prvku v pôde 

Hodnotenie bioakumulácie prvkov z geologického prostredia v potravovom reťazci 

vychádza z analýzy prestupu potenciálne toxických prvkov z pôd 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 obsahov prvku v rastline s jeho 

celkovými obsahmi v pôde: 

 

     Koeficient bioakumulácie (BK) =   

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 intenzita akumulácie, 

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 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 obsahov 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 

obsahov 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 
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niekoľko mesiacov) a v moči, ktorý odráža krátkodobú / súčasnú expozíciu človeka danému 

prvku (niekoľko dní). Najčastejšie používané analytické metódy pre stanovenie obsahov 

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 znečistenia 

(pozri kapitolu 6, obr. 6.1),  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 zvýšenými obsahmi 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 sú preto dokumentované zvýšené obsahy tohto prvku v pôdach 

a riečnych sedimentoch miestnych tokov. Plošná distribúcia vybraných rizikových 

kontaminantov  v pôdach oboch regiónov, ktorá bola mapovo spracovaná na základe 

dostupných archívnych dát (Geochemický atlas, Geofaktory ŽP), je znázornená na obr. 11.1 

a 11.2. 

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 založený na: 

- analýze špeciácie vybraných najviac rizikových prvkov v pôdach záhrad, 
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- stanovenia 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. 11.3. 

 

 

Obr. 11.1 Plošná distribúcia As, Hg, Pb a Sb v pôdach v obci Zlatá Idka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky sekvenčnej extrakcie sú znázornené na obr. 11.4. 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 predstavujú 2-4 % 

z celkových obsahov arzénu v záhradných pôdach v oboch študovaných oblastiach. Napriek 

malému zastúpeniu prvých dvoch bioprístupných frakcií, boli vo viacerých vzorkách 

zaznamenané zvýšené obsahy arzénu v týchto frakciách nad limitnou hodnotou pre 

nekontaminované pôdy (29 mg.kg-1).  
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Obr. 11.2 Plošná distribúcia As, Hg, Pb a Sb v pôdach Hornej Nitry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z pohľadu možného prestupu arzénu z pôd 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 pôdach 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 nekontaminované pôdy. V prípade 
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Obr. 11.3 Schéma sekvenčnej extrakcie pôd záhrad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hg dominovala väzba na štvrtú organicko-sulfidickú frakciu, v prípade viacerých vzoriek s 

obsahmi 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 pôd 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 boli 

porovnané celkové obsahy hodnotených prvkov v zelenine s celkovými obsahmi prvkov, 

ktoré boli stanovené v pôdach záhrad. Výsledky výpočtov boli následne vyhodnotené 

v zmysle klasifikácie podľa Allowaya in Selinus et al., 2005.  

Vstupné údaje o hodnotených prvkoch, ich obsahoch v pôdach a v zelenine ako aj 

vypočítané koeficienty bioakumulácie sú uvedené v tab. 11.1.  

Z tab. 11.1 je zrejmé, že celkové obsahy hodnotených prvkov v pôdach záhrad prekračujú 

v prípade Zlatej Idky až niekoľko násobne prípustné limitné hodnoty pre nekontaminované 

pôdy. Pre arzén je táto limitná hodnota stanovená v zmysle Rozhodnutia MP SR č. 541/1994-

540 na úrovni 29 mg.kg-1, pre olovo na úrovni 85 mg.kg-1 a pre antimón 3 mg.kg-1. Z pohľadu 

celkových obsahov týchto prvkov v zelenine bolo zistené prekročenie prípustných hodnôt 

1 g pôdy

destilovaná voda, 50 ml

0,11 mol/l kyselina octová, 40 ml

0,1 mol/l hydroxylamín hydrochlorid, 40 ml

8,8 mol/l peroxid vodíka, 2 x 10 ml
1 mol/l octan amónny, 50 ml

tot. rozklad - HNO , HF, HClO
3 4

zvyšok

zvyšok

zvyšok

zvyšok

roztok FRAKCIA 1

roztok FRAKCIA 2

roztok FRAKCIA 3

roztok FRAKCIA 4

roztok FRAKCIA 5
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Tab. 11.1 Priemerné hodnoty obsahov prvkov v pôdach záhrad, koreňovej zelenine a 

koeficientov bioakumulácie 
 

Oblasť Prvok 
Priemerný obsah 

BK 
Miera 

bioakumulácie Pôda Zelenina 

Zlatá Idka 

(n=13) 

As 2547.4 0.77 0.0006 zanedbateľná 

Cd 6.8 0.03 0.006 slabá 

Cu 262.5 1.04 0.005 slabá 

Hg 1.9 0.0007 0.0007 zanedbateľná 

Pb 2492.8 0.8 0.0006 zanedbateľná 

Sb 1930.9 0.22 0.0002 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  - 
Pozn. n počet vzoriek 

 

Obr. 11.4 Priemerné obsahy As, Sb, Cd, Hg a Pb v jednotlivých frakciách v pôdach záhrad 
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v zmysle 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 

vysokými obsahmi týchto prvkov v pôdach, a tieto sa odrážajú napriek celkovej 

zanedbateľnej akumulácii na zvýšených nadlimitných a zdraviu škodlivých celkových 

obsahoch As, Pb a Sb v zelenine. V prípade ostatných prvkov ich zvýšené nadlimitné obsahy 

v pôdach záhrad stanovené pre kadmium nad 0.8 mg.kg-1, pre meď nad 36 mg.kg-1 a ortuť nad 

0.3 mg.kg-1 sa neodrážajú na ich obsahoch v zelenine a nachádzajú sa pod prípustnými 

hodnotami definovanými v Potravinovom kódexe SR. Koeficienty bioakumulácie týchto 

prvkov sú nízke, na úrovni zanedbateľnej až slabej bioakumulácie. 

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. Celkové obsahy v zelenine nad úrovňou prípustných hodnôt v zmysle Potravinového 

kódexu SR boli zistené 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 prípustných obsahov 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 pôd 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 obsahov 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. 11.2. 

Z dosiahnutých výsledkov sú zrejmé zvýšené obsahy arzénu vo vlasoch obyvateľov Zlatej 

Idky, ktoré v niektorých prípadoch výrazne prekračujú (pozri Asmax vo vlasoch) referenčné 
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hodnoty stanovené pre normálny výskyt arzénu v ľudských vlasoch (1000 µg.kg-1). Tieto 

výsledky preukázali dlhodobejšiu expozíciu miestnych obyvateľov arzénu v ich životnom 

prostredí.  

 

Tab. 11.2 Obsah arzénu vo vlasoch a moči obyvateľov Zlatej Idky a vybraných obcí na Hornej 

Nitre (v µg.kg-1) 

 

 

 

 

 

 

 

*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 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). 

 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 17.3-3051.5 0.8-59.2 19.5-980.0 1.95-12.7 

Referenčná hodnota* <1000 100 <1000 100 
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12. VYBRANÉ PRÍKLADY LIMITNÝCH HODNÔT 

Z ENVIRONMENTÁLNYCH NORIEM 

 

Tab. 12.1 Prehľad vybraných limitných hodnôt pre podzemné (pitné) vody v rôznych 

dokumentoch 

Pitná voda (limity nariadenia vlády (č. 354/2006 Z. z) 

Parameter 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 

Parameter Pb Sb Zn 
 

Limit [mg.l–1] 0,01 0,005 3,0 

Cieľové sanačné limity  pre podzemné vody Holandska (1995) 

Parameter MIN NO3 Cl SO4 F NH4 Na Fe Mn Al As Cd Cr Cu Hg 

Limit [mg.l–1]           0,01 0,0004 0,001 0,015 0,00005 

Parameter Pb Sb Zn 
 

Limit [mg.l–1] 0,015  0,065 

Sanačné limity pre podzemné vody Holandska (1995) 

Parameter MIN NO3 Cl SO4 F NH4 Na Fe Mn Al As Cd Cr Cu Hg 

Limit [mg.l–1]           0,06 0,006 0,03 0,075 0,0003 

Parameter Pb Sb Zn 
 

Limit [mg.l–1] 0,075  0,8 

Podzemné vody –fónové hodnoty A podľa pokynu MpSaPNM SR a MŽP SR č. 1617/97-min. z 15. decembra 1997 

Parameter MIN NO3 Cl SO4 F NH4 Na Fe Mn Al As Cd Cr Cu Hg 

Limit [mg.l–1]      0,2     0,005 0,0015 0,003 0,02 0,0001 

Parameter Pb Sb Zn 
 

Limit [mg.l–1] 0,02  0,15 

Podzemné vody –limity B znečistenia podzemných vôd podľa pokynu MpSaPNM SR a MŽP SR č. 1617/97-min. z 15. decembra 1997 

Parameter MIN NO3 Cl SO4 F NH4 Na Fe Mn Al As Cd Cr Cu Hg 

Limit [mg.l–1]      1     0,05 0,005 0,05 0,05 0,001 

Parameter Pb Sb Zn 
 

Limit [mg.l–1] 0,05  0,5 

Podzemné vody – limity C vyžadujúce asanačný zásah pre znečistenie podzemných vôd podľa pokynu MpSaPNM SR a MŽP SR č. 1617/97-min.z 15. decembra 1997 

Parameter MIN NO3 Cl SO4 F NH4 Na Fe Mn Al As Cd Cr Cu Hg 

Limit [mg.l–1]      3     0,2 0,02 0,3 0,2 0,005 

Parameter Pb Sb Zn 
 

Limit [mg.l–1] 0,2  1 

Podzemné vody – limity A1 metodického pokynu MŽP SR č. 796/1993 – OOV/rozhodn. a rozhodnutia MP SR č. 531/1117-540 

Parameter MIN NO3 Cl SO4 F NH4 Na Fe Mn Al As Cd Cr Cu Hg 

Limit [mg.l–1]     0,5 0,2     0,005 0,0015 0,003 0,02 0,0001 

Parameter Pb Sb Zn 
 

Limit [mg.l–1] 0,02  0,15 

Environmentálne kritériá kvality podzemných vôd – Dánska EPA (DEPA) 

Parameter MIN NO3 Cl SO4 F NH4 Na Fe Mn Al As Cd Cr Cu Hg 

Limit [mg.l–1]           0,008 0,0005 0,025 0,1  

Parameter Pb Sb Zn 
 

Limit [mg.l–1] 0,001  0,1 

Smernica EÚ 98/83/ES – kvalita pitnej vody (január 2000) 

Parameter MIN NO3 Cl SO4 F NH4 Na Fe Mn Al As Cd Cr Cu Hg 

Limit [mg.l–1]  50 250 250 1,5 0,5 200 0,2 0,05 0,2 0,01 0,005 0,05 0,002 0,001 

Parameter Pb Sb Zn 
 

Limit [mg.l–1] 0,01 0,005  

Smernice na posudzovanie kvality pitnej vody – WHO (2008) 

Parameter MIN NO3 Cl SO4 F NH4 Na Fe Mn Al As Cd Cr Cu Hg 

Limit [mg.l–1]  50   1,5    0,4  0,01 0,003 0,05 2 0,006 

Parameter Pb Sb Zn 
 

Limit [mg.l–1] 0,01 0,02        

STN 56 7858 Kojenecká voda 

Parameter MIN NO3 Cl SO4 F NH4 Na Fe Mn Al As Cd Cr Cu Hg 

Limit [mg.l–1] 1 000 15 100 250 1,5 0,25  0,3 0,1 0,05 0,005 0,0025 0,025 0,1 0,0005 

Parameter Pb Sb Zn 
 

Limit [mg.l–1] 0,012  3 

STN 75 7111 Pitná voda 

Parameter 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  0,3 0,1 0,2 0,01 0,003 0,05 0,5 0,001 

Parameter Pb Sb Zn 
 

Limit [mg.l–1] 0,01 0,005 3 

Pitná voda US EPA štandard – maximálne prípustný obsah kontaminantu 

Parameter MIN NO3 Cl SO4 F NH4 Na Fe Mn Al As Cd Cr Cu Hg 

Limit [mg.l–1]     4      0,01 0,005 0,1 1,3 0,002 

Parameter Pb Sb Zn 
 

Limit [mg.l–1] 0,015 0,006  

Pitná voda US EPA štandard – maximálny cieľový obsah kontaminantu 

Parameter MIN NO3 Cl SO4 F NH4 Na Fe Mn Al As Cd Cr Cu Hg 

Limit [mg.l–1]     4      0 0,005 0,1 1,3 0,002 

Parameter Pb Sb Zn 
 

Limit [mg.l–1] 0 0,006  

 

pokračovanie tab. 12.1 
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Pitná voda US EPA štandard – smernica pre sekundárnu pitnú vodu 

Parameter MIN NO3 Cl SO4 F NH4 Na Fe Mn Al As Cd Cr Cu Hg 

Limit [mg.l–1] 500  250 250 2,0   0,3 0,05 0,05 až 

0,2 

   1,0  

Parameter Pb Sb Zn 
 

Limit [mg.l–1]   5 

Pitná voda US EPA štandard – odporúčané hodnoty zo zdravotného hľadiska/prahové hodnoty z hľadiska chuti 

Parameter MIN NO3 Cl SO4 F NH4 Na Fe Mn Al As Cd Cr Cu Hg 

Limit [mg.l–1]    500/2

50 

 /30 20/30 – 

60 

        

Parameter Pb Sb Zn  

Limit [mg.l–1]     

Maximálne prípustné koncentrácie v pitnej vode (Kanada) 

Parameter MIN NO3 Cl SO4 F NH4 Na Fe Mn Al As Cd Cr Cu Hg 

Limit [mg.l–1]  45  ≤500 1,5  ≤200 ≤0,3   0,01 0,005 0,05  0,001 

Parameter Pb Sb Zn 
 

Limit [mg.l–1] 0,01 0,006 ≤5 
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Tab. 12.2 Prehľad vybraných limitných hodnôt v pôdach, zeminách a riečnych sedimentoch 

v rôznych dokumentoch 

Pôdy a riečne sedimenty 

(„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 

Pôdy a riečne sedimenty 

(„A” hodnoty podľa metodického pokynu MŽP SR č. 796/1993 – OOV/rozhodn.) Prvok As Ba Be Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Se Sn V Zn 

Limit [mg.kg–1] 20 600 3 0,4 25 130 70 0,4 0,6 60 70  20 120 150 

Cieľové limity pre teoretické pôdy v Holandsku (2000) 

(10 % organickej hmoty a 25 % ílu) prvok As Ba Be Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Se Sn V Zn 

Limit [mg.kg–1] 29 160 1,1 0,8 9 100 36 0,3 3 35 85 0,7  42 140 

Sanačné limity pre teoretické pôdy v Holandsku (2000) 

(10 % organickej hmoty a 25 % ílu)  Prvok As Ba Be Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Se Sn V Zn 

Limit [mg.kg–1] 55 625 30 12 240 380 190 10 200 210 530 100  250 720 

Zeminy  

(„A“ fónové hodnoty podľa pokynu MpSaPNM SR a MŽP SR č. 1617/97-min. z 15. decembra 1997) Prvok As Ba Be Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Se Sn V Zn 

Limit [mg.kg–1] 20 600 3 0,4 25 130 70 0,4 0,6 60 70  20 120 150 

Zeminy  

Limity B pre znečistené zeminy podľa pokynu MpSaPNM SR a MŽP SR č. 1617/97-min. z 15. decembra 1997 Prvok As Ba Be Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Se Sn V Zn 

Limit [mg.kg–1] 50 1000 20 5 50 250 100 3 40 100 150  100 200 500 

Zeminy 

Limity C – sanačné – pre znečistené zeminy podľa pokynu MpSaPNM SR a MŽP SR č. 1617/97-min. z 15. decembra 1997) Prvok As Ba Be Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Se Sn V Zn 

Limit [mg.kg–1] 100 2 000 30 20 300 800 500 10 200 500 600  500 500 3 000 

Environmentálne kritériá kvality pôd – Dánska EPA (DEPA) 

Prvok As Ba Be Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Se Sn V Zn 

Limit [mg.kg–1] 20   0,5  500 500 1 5 30 40  500   

Maximálne prípustná koncentrácia prvkov v zeminách a pôdach – Dánska EPA (DEPA) 

Prvok As Ba Be Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Se Sn V Zn 

Limit [mg.kg–1] 20   5  1 000 500 3  30 400    1 000 

Ekotoxikologické kritériá kvality zemín, hornín a pôd – Dánska EPA  (DEPA) 

Prvok As Ba Be Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Se Sn V Zn 

Limit [mg.kg–1] 10   0,3  50 30 0,1 2 10 50 1 20  100 

Limity obsahu bez náznakov negatívnych dosahov – riečne sedimenty 

Kanadská smernica pre kvalitu sedimentov, 2002 Prvok As Ba Be Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Se Sn V Zn 

Limit [mg.kg–1 

sušiny]  

5,9   0,6  37,3 35,7 0,17   35    123 

Limitné obsahy s pravdepodobným nepriaznivým účinkom  – riečne sedimenty 

Kanadská smernica pre kvalitu sedimentov, 2002 prvok As Ba Be Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Se Sn V Zn 

Limit [mg.kg–1 

sušiny] 

17   3,5  90 197 0,486   91,3    315 

Limity obsahu bez náznakov negatívnych dosahov – riečne sedimenty 

ANZECC & ARMCANZ 2000 Prvok As Ba Be Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Se Sn V Zn 

Limit [mg.kg–1 

sušiny] 

20   1,5  80 65 0,15  21 50    200 

Limitné obsahy so známym nepriaznivým účinkom na niektoré živočíchy – riečne sedimenty 

ANZECC & ARMCANZ 2000 Prvok As Ba Be Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Se Sn V Zn 

Limit [mg.kg–1 

sušiny] 

70   10  370 270 1  52 220    410 

Maximálne tolerovateľný obsah prvkov v riečnych sedimentoch 

(EC  MENVIQ 1992) – US Geological Survey (June 2000) Prvok As Ba Be Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Se Sn V Zn 

Limit [mg.kg–1 

sušiny] 

17   3  100 86 1  61 170    540 

Mediánové hodnoty indikujúce negatívne vplyvy – riečne sedimenty 

(Long and Morgan 1991) – US Geological Survey (June 2000) Prvok As Ba Be Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Se Sn V Zn 

Limit [mg.kg–1 

sušiny] 

85   9  145 390 1,3  50 110    270 

Hodnoty indikujúce pravdepodobný vplyv na bentické organizmy Hyalella azteca, 

28-dňový test – riečne sedimenty (US EPA 1996) Prvok As Ba Be Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Se Sn V Zn 

Limit [mg.kg–1 

sušiny] 

48   3,2  120 100   33 82    540 

Limity založené na predpoklade pravdepodobného výskytu negatívnych vplyvov – riečne sedimenty 

(PEC – MacDonald et al., 2000) Prvok As Ba Be Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Se Sn V Zn 

Limit [mg.kg–1 

sušiny] 

33   4,98  111 149 1,06  48,6 128    459 
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13. KONTROLNÉ OTÁZKY 

 Aká je definícia environmentálnej geochémie? 

 V akých dvoch základných úrovniach prebieha environemntálno-geochemické 

mapovanie Slovenskej republiky? 

 Vymenujte diely Geochemických atlasov Slovenskej republiky. 

 Aké sú základné (povinné) environemntálno-geochemické mapy v súbore máp 

Geofaktorov životného prostredia? 

 Akou formou môžeme vyjadrovať chemické analýzy v geochemických mapách? 

 Charakterizujte tri základné druhy znečistenia Slovenskej republiky podľa pôvodu. 

 Ako môžeme rozdeliť zdroje kontaminácie podľa veľkosti? 

 Uvedte hlavné zdroje znečistenia na Slovensku podľa pôvodu. 

 Čo je to environmentálne riziko a ako sa vyjadruje? 

 Vymenujte tri najviac a najmenej znečistené okresy Slovenskej republiky. 

 Vymenujte tri geogénne, tri antropogénne a tri geogénno-antropogénne regióny 

Slovenskej republiky. 

 Aké sú hlavné čiastkové systémy monitoringu životného prostredia? 

 Vymenujte aspoň päť subsystémov monitoringu geologických faktorov. 

 Aké sú tri základné proncípy vyhodnotenia hydrogeochemického monitoringu a stručne 

ich charakterizujte. 

 Ktoré prvky/zložky sú vhodné sledovať pri hydrogeochemickom monitoringu a ktoré 

nie? 

 Aký je retardačný faktor chloridov? 

 Čo sú to environmentálne významné obsahy prvkov? 

 Akým spôsobom sa určujú environmentálne význané obsahy prvkov? 

 Definujte pozaďovú a prahovú hodnotu. 

 Čo je to zdravotné riziko? 

 Čo je to referenčná dávka? 

 Aké dva základné druhy zdravotných rizík hodnotíme? 

 Ako sa stanovuje úroveň chronického rizika? 

 Ćim sa vyjadruje úroveň karcinogénneho rizika? 

 Ktoré oblasti Slovenskej republiky sa vyznačujú najvyšším zdravotným rizikom? 

 Čo je to bioprístupnosť? 

 Čo je to koeficient bioakumulácie a ako sa počíta? 

 Uveďte päť základných spôsobov sekvenčnej analýzy 
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