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Kto sme? 
 jediným pracoviskom v Slovenskej republike, ktoré si technicky 

zabezpec ̌ilo podmienky pre prácu so zdrojmi ionizujúceho 
žiarenia výstavbou HORÚCEJ KOMORY, umožn ̌ujúcej práce s 
izotopmi 60Co, 137Cs, 192Ir, 75Se a d ̌alšími nad limit aktivít, 
používaných v technickej praxi 

 máme vybudované gamaspektrometrické laboratórium s 
možnost ̌ou merania vysokých aktivít 

 pre svojich klientov máme k dispozícii tranzitný sklad pre 
preskladnenie rádioaktívnych izotopov s aktivitou do desiatok 
Tbq 

 riešime havarijné a mimoriadne situácie spôsobené stratou 
kontroly nad rádioaktívnym žiaričom 

 sme súčasťou medzinárodných bezpečnostných programov pre 
znižovanie rizík globálnych ohrození v spolupráci s 
Ministerstvom energetiky USA 

  



...a sme tu pre vás už 19 rokov. 



Legislatíva - teória 
Zákon č. 355/2007 Z.z. - o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Nariadenie vlády SR č.345/2006 Z.z. - o základných 
bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a 
obyvateľov pred ionizujúcim žiarením 

Nariadenie vlády SR č.346/2006 Z.z. - o požiadavkách na 
zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov vystavených riziku 
ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovanom pásme 

Nariadenie vlády SR č.348/2006 Z.z. - o požiadavkách na 
zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov 

Vyhláška 545/2007 Z.z. - ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich 
k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany 

Nariadenie vlády SR č.349/2006 Z.z. - podrobnosti požiadaviek na 
zebezpečenie radiačnej ochrany pri preprave rádioaktívnych žiaričov a 
rádioaktívnych látok 

Zákon č. 56/2012 Z.z. - o cestnej doprave, ktorý implementuje 
medzinárodnú dohodu ADR o preprave nebezpečných vecí 



Ostatné predpisy - teória 

Slovenské technické normy – STN : podľa § 3 zákona č. 264/1999 Z. z. o 

technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody technickou 

normou je: 

 medzinárodná norma, ktorú prijala medzinárodná organizácia pre 

normalizáciu a ktorá je verejne prístupná, 

 európska norma, ktorú prijala európska organizácia pre normalizáciu 

a ktorá je verejne prístupná, 

 slovenská technická norma, ktorá je verejne prístupná, 

 zahraničná norma, ktorú prijala zahraničná národná normalizačná 

organizácia a ktorá je verejne prístupná. 

 
Certifikáty – platné certifikáty transportných a pracovných krytov, kapsúl 

uzavretých rádioaktívnych žiaričov – väčšinou zahraničné 
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Ako to je v praxi 

1)Zanedbávanie pravidelnej servisnej údržby 
2)Úmyselná činnosť (vedomá alebo nevedomá), 

ktorá môže viesť k strate administratívnej aj 
fyzickej kontroly nad žiaričom alebo k poškodeniu 
tieniaceho krytu z jadrového materiálu (JM) 

3)Nedodržiavanie platnej legislatívy 
– Preprava bez platného povolenia v zmysle 

zákona č. 355/2007  
– Preprava v neoznačených vozidlách, 

prípadne vozidlá bez náležitej výbavy v 
zmysle ADR 

– Neohlasovanie prepravy v zmysle N.V. 
číslo 349/2006 



Zanedbávanie pravidelnej servisnej 
údržby – rádiografické kryty 

Celkové počty registrovaných/dovezených 
rádiografických krytov a vykonané povinné servisy 

týchto krytov za rok 



Zanedbávanie pravidelnej servisnej 
údržby – rádiografické kryty 

Percentuálny podiel všetkých registrovaných krytov k 
celkovému ročnému počtu servisovaných 



Ochudobnený urán a jeho oxidy: 
- karcinogénne účinky na organizmus, skúmali 

sa v rámci prešetrovania tvz. Balkánskeho 
syndrómu 

- väčšina starších výskumov iba o vplyve 
rádioaktívneho žiarenia uránu 

- nové štúdie genotoxicity poukázali na 
významný vplyv chemických vlastností uránu 
- karcinogén 

Zanedbávanie pravidelnej servisnej 
údržby – rádiografické kryty 



Zanedbávanie pravidelnej servisnej 
údržby – rádiografické kryty 

Zoxidované uránové tienenie - oxidy uránu 
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Havarijná udalosť 

Mechanické poškodenie krytu, článkového nosiča a 
kapsule žiariča 



Havarijná udalosť 
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Preprava v súlade s legislatívou 

1. povolenie na prepravu v zmysle platnej legislatívy, 
školenie ADR 
 
2. technické zabezpečenie prepravy  
- vhodný transportný obalový súbor (napr. rádiografický 
  kryt)  
-  platný certifikát, schválený na prepravu 
- vhodné vozidlo v zmysle legislatívy (platné STK atď.), 
 označenie podľa medzinárodnej dohody ADR 
- ohlásenie prepravy dozorným orgánom 
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Informačný systém TRAM7 

 špecializovaný informačný systém 
 evidencia prepravy nebezpečných vecí triedy 7 
 automatické nahlasovanie prepravy príslušným 

orgánom v rámci SR v zmysle platnej legislatívy 
na území SR (vyhláška 545/2007, nariadenie 
vlády SR č.349/2006 Z.z.) 

 tlač oznámení o preprave, prehľad vykonaných aj 
plánovaných prepráv 

 správa kontaktných osôb, vodičov aj vozidiel 
daného prepravcu 

 kontrolné orgány majú prehľad o všetkých 
prepravách všetkých prepravcov 



Informačný systém TRAM7 
rýchla navigácia 



Informačný systém TRAM7 
zoznam prepráv 



Informačný systém TRAM7 



Informačný systém TRAM7 
hlásenie o preprave 



Informačný systém používaný pri 
nálezoch rádioaktívnych materiálov 
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Ďakujem za pozornosť 

 
martin.dobias@apeko.sk 
marek.polak@apeko.sk 

...a takto radšej nie, priatelia.. 


