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10 Čiastkový monitorovací systém Rádioaktivita životného prostredia 

 

Strediskom čiastkového monitorovacieho systému je od roku 2000 Slovenský hydrometeorologický 

ústav (SHMÚ). Meranie rádioaktivity ústav realizuje už od roku 1962. Sieť včasného varovania 

pred žiarením, ktorá je tiež prevádzkovaná SHMÚ, je stálou zložkou Slovenského ústredia radiačnej 

monitorovacej siete. Táto sieť bola vytvorená pre zabezpečenie radiačnej bezpečnosti Slovenska z 

územia SR a zo zahraničia. Výsledky monitorovania radiácie vytvárajú podklady pre rozhodovanie 

v oblasti hospodárstva, pre rozhodovanie manažmentu v prípade priemyselných havárií, poskytujú 

informácie o špecifickej časti životného prostredia a sú dôležité z pohľadu plnenia medzinárodných 

záväzkov SR.  

Účinky rádioaktivity (ionizačných žiarení) sú faktorom, ktorý vyvoláva kontroverzné diskusie 

širokej verejnosti i odborníkov.  Dôkladná informovanosť o tomto probléme je dôležitá pri 

formovaní správneho vzťahu k tejto otázke, zároveň pomáha formovať správanie verejnosti a 

umožňuje vznik opatrení smerujúcich k ochrane zdravia a zvýšeniu kvality života. Poznáme  umelé 

zdroje žiarenia a žiarenia z prírodných zdrojov. Dôležité je poznať ich intenzitu a kumulatívny 

efekt, aby bolo možné voliť správne rozhodnutia pri hospodárskych aktivitách. Tento ČMS je 

zároveň súčasťou ochrany obyvateľstva v prípade jadrových havárií. Počas takejto havárie sa môžu 

uvoľniť rádioaktívne látky a za špecifických podmienok uniknúť do okolia. Aby bolo možné 

zabezpečiť účinné opatrenia na ochranu obyvateľstva a jeho majetku, sú nevyhnutné operatívne a 

spoľahlivé informácie z monitoringu. Problém rádioaktivity má aj medzinárodný kontext. V praxi 

sa realizuje recipročné poskytovanie údajov, ktoré je základom aktivít v lokálnom, regionálnom a 

globálnom meradle. Okrem toho sa budujú a prevádzkujú medzinárodné systémy, pretože atmosféra 

i hydrosféra sú globálne systémy a nie je možné ich ani z hľadiska problematiky rádioaktivity 

(kontaminácia vzduchu a vody) vnímať len na národnej úrovni. V zmysle Konvencie o včasnom 

oznamovaní jadrovej nehody sú zúčastnené krajiny a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu 

(IAEA) povinné poskytnúť informácie o jadrovej havárii, pri ktorej dochádza alebo môže dôjsť k 

úniku rádioaktívnych látok a ktorá vedie alebo môže viesť k prenosu rádioaktívnych látok za štátne 

hranice v takej miere, že môže byť z hľadiska bezpečnosti pre iný štát významná.  

Sieť sond (tvorená sondami GammaTracer), ktorú prevádzkuje SHMÚ, je súčasťou Monitorovacej 

siete SR pre radiačné havárie. Sondy sú umiestnené v záhradkách profesionálnych 

meteorologických staníc a prenos dát je technicky zabezpečený prostredníctvom ich zariadení. 

Okrem stabilných sond disponuje ČMS aj prenosnými sondami. Ďalej je v rámci ČMS 

prevádzkovaná sieť veľkoobjemových aerosolových zberačov, umiestnených v rôznych častiach 

republiky. Táto sieť bola pôvodne vytvorená v bývalej ČSFR a postupne dopĺňaná a 

modernizovaná. Všetky namerané údaje sú ukladané na serveri Radmon a ďalšom záložnom 
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serveri. Výmena údajov v rámci SR je zabezpečovaná v rámci zmluvných vzťahov pre Úrad 

jadrového dozoru ako podklad pre jeho rozhodovacie aktivity, prijímateľom dát je aj Úrad civilnej 

ochrany ministerstva vnútra SR a Armáda SR. Údaje sa poskytujú aj Slovenským elektrárňam, 

Slovenskému ústrediu radiačnej monitorovacej siete a verejnosti prostredníctvom médií. Opačným 

smerom plynú dáta zo siete Armády SR do ČMS. 


