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Zoznam príloh: 
1. Charakteristika hlavných znečisťujúcich látok 
 
Zoznam skratiek: 
BTEX – benzén, toluén, etylbenzén, xylén 

C10 – C40 – uhľovodíkový index 

EOCl – extrahovateľný organický uhlík 

EZ - environmentálna záťaž 

HCB - hexachlórbenzénn 

HCH - hexachlórcyklohexán 

HPV – hladina podzemnej vody 

CHKO – chránená krajinná oblasť 

CHSKMn – chemická spotreba kyslíka manganistanom 

CHVO – chránená vodohospodárska oblasť 

CHVÚ – chránené vtáčie územie 

CHZJD – Chemické Závody Juraja Dimitrova 

ClU – chlorované uhľovodíky  

ID – indikačné kritérium 

IR – infračervený  

IT – intervenčné kritérium  

MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

NEL – nepolárne extrahovateľné látky 

NEL UV - analytické stanovenie koncentrácie NEL spektrofotometrickou metódou v ultrafialovej oblasti 
spektra 

PAU – polycyklické aromatické uhľovodíky 

PCB – polychlórované bifenyli 

PCE - tetrachlóretén 

PV – podzemná voda 

SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav 

STN – slovenská technická norma 

ŠPS EZ – Štátny program sanácií environmentálnych záťaží 

TOC – celkový organický uhlík 

TCE – trichlóretén 
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VD – vodné dielo 

VOC – prchavé organické zlúčeniny 

ZS – záverečná správa 

ABS – dermálny absorpčný faktor 

ADD – priemerná denná dávka 

AF – faktor adhézie zeminy k pokožke 

AT – doba, počas ktorej je koncentrácia považovaná za konštantnú 

BW – priemerná váha tela 

CA – koncentrácia znečisťujúcej látky v ovzduší 

CF – konverzný faktor 

CVRK – celoživotná miera vzniku rakoviny pre jednotlivca 

CVRP – celoživotná miera vzniku rakoviny pre populáciu 

Cw – koncentrácia znečisťujúcej látky vo vode 

ET – doba expozície 

EF – doba frekvencie 

ED – doba trvania expozície 

FI – požitá časť zeminy zo znečistených zdrojov 

HCH – hexacyklohexány 

HI – Hazard Index 

HQ  – Hazard Quotient (kvocient nebezpečenstva)  

IARC –  International Agency for Research on Cancer 

ID  – indikačné kritérium 

IT  – intervenčné kritérium 

IUR –  inhalačné jednotkové riziko (karcinogénne účinky) 

IRIS – Integrated Risk Information System 

IR – prijaté množstvo vody 

Kp – koeficient priepustnosti kožou 

LADD – celoživotná priemerná denná dávka 

OSF – orálny faktor smernice 

PCB – polychlórované bifenyly 

RfC – referenčná koncentrácia  

RfD – referenčná dávka 

S – rozpustnosť vo vode 

SA – plocha exponovaného povrchu tela 

SFinhal – inhalačný faktor smernice (karcinogénne účinky) 

SForal – orálny faktor smernice (karcinogénne účinky) 

USEPA – Americká agentúra pre ochranu životného prostredia 
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1. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE O SKÚMANOM ÚZEMÍ    

1.1. EKOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY SKÚMANÉHO ÚZEMIA    

Pedologické pomery 
 
Pôdne typy 
Prevládajúcimi pôdnymi typmi na území hlavného mesta SR Bratislavy sú kambizeme, 
fluvizeme a čiastočne čiernozeme, čiernice a regozeme. 

 Fluvizeme (v starších klasifikáciách - nivné pôdy) sú pôdnym typom, ktorý sa vyskytuje 
len v nivách vodných tokov, ktoré sú alebo donedávna boli ovplyvňované záplavami a 
výrazným kolísaním hladiny podzemnej vody. Majú svetlý humusový horizont. 

 Kambizeme (v starších klasifikáciách - hnedé pôdy) sú pôdy s rôzne hrubým svetlým 
horizontom, pod ktorým je B horizont zvetrávania skeletnatých substrátov s rôznym, 
väčšinou vyšším obsahom skeletu. 

 Černozeme - sú pôdnym typom s tmavým humusovým horizontom, vyskytujúce sa na 
sprašiach, na starších nivných sedimentoch, kde už veľmi dlhú dobu nedochádzalo k 
záplavám a v niektorých územiach na sprašových hlinách. 

 Čiernice (v starších klasifikáciách lužné pôdy) - sú pôdy s tmavým humusovým 
horizontom, vyskytujúce sa prevažne v nivách vodných tokov, menej na pahorkatinách 
na miestach ovplyvnených vyššou hladinou podzemnej vody. 

 Regozeme (v starších klasifikáciách mačinové pôdy) - sú pôdy s veľmi tenkým svetlým 
humusovým horizontom, ktorý sa vytvoril na viatych pieskoch, na íloch, slieňoch alebo 
sprašiach. 

Značná časť fluvizemí sa nachádza popri rieke Dunaj pod zvyškami lužných lesov. 
Zamokradené fluvizeme sú najmä pri Rači a v depresiách pozdĺž toku Dunaja. Černozeme a 
čiernice sa nachádzajú na starších hlinitých karbonátových aluviálnych náplavoch Dunaja.  

Kambizeme tvoria hlavne pôdny fond Malých Karpát a sú spravidla porastené lesom. 

Regozeme arenické na nekarbonátových viatych a proluviálnych pieskoch sa nachádzajú pri 
Záhorskej Bystrici a Devínskej Novej Vsi. 

V záujmovom území a jeho širšom okolí sa z hľadiska pôdneho typu nachádzajú prevažne 
fluvizeme. 

Pôdne druhy 
Pôdy na dotknutej lokalite sa zaraďujú podľa Novákovej klasifikácie medzi pôdy hlinité tzn. 
pôdy s obsahom častíc < 0,01 mm 30 - 45 %. Tieto pôdy patria medzi pôdy stredne ťažké. 

Svahovitosť pôd 
Študované územie je možno charakterizovať ako rovinu bez prejavu plošnej erózie s 
kategóriou svahu 0 - 1o. 

Skeletovitosť pôd 

Pôdy, ktoré sa nachádzajú na predmetnej lokalite a v širšom okolí sa zaraďujú do kategórie 
skeletovitosti 1 - pôdy bez skeletu (obsah skeletu do hĺbky 0,6 m pod 10 %). 
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Hĺbka pôdy 

Pôdy v širšom okolí lokality sa zaraďujú medzi pôdy hlboké, tzn. ich celková hĺbka je viac 
ako 0,6 m. 

Stupeň kvality poľnohospodárskej pôdy 

Poľnohospodárske pôdy v blízkom okolí navrhovanej činnosti sú zaradené do 2. skupiny 
kvality. 

Pôdy na dotknutej lokalite boli v ÚPN mesta Bratislava určené na nepoľnohospodárske a v 
súčasnosti sú nevyužívané. 

Ochrana prírody a krajiny 

Natura 2000 

Prieskumné územie do Chráneného vtáčie územia (CHVÚ) nezasahuje. Na územie okresu, na 
ktorom sa prieskum realizoval (Bratislava II), zasahuje CHVÚ SKCHVU007 Dunajské luhy. 

Prieskumné územie nezasahuje do žiadneho navrhovaného územia európskeho významu. Na 
územie okresu, na ktorom sa prieskum realizoval (Bratislava II), zasahuje SKUEV0270 
Hrušovská zdrž, SKUEV0295 Biskupické luhy. 

Národná sústava chránených území 

CHKO Dunajské luhy je najbližšou chránenou krajinnou oblasťou k  lokalite, na ktorej 
prebiehali prieskumné práce. CHKO Dunajské luhy boli vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 
81/1998 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy zo dňa 3. marca 1998. 

Územie CHKO Dunajské Luhy sa nedotýka katastrálneho územia Vrakuňa.  

Vodohospodársky chránené územia 

Prieskumná lokalita nezasahuje do žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti ani do 
vyhlásených ochranných pásiem vodárenských zdrojov. 

Chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) Žitný ostrov sa nachádza cca 1,3 km južne 
študovanej lokality. Tok Malého Dunaja prechádza juhovýchodne od dotknutého územia. Na 
predmetnom území nebolo vyhlásené pásmo hygienickej ochrany vodných zdrojov. 

Chemický stav útvaru podzemných vôd 
Územie mesta Bratislavy patrí do dvoch čiastkových povodí Dunaja 4-20 a to do čiastkového 
povodia Dunaj od ústia Moravy po ústie Váhu č. 4-20-01 a do čiastkového povodia Dunaj od 
ústia Váhu po ústie Ipľa 4-20-02. 

Záujmové územie (Bratislava – Vrakuňa – oblasť skládky CHZJD) patrí do čiastkového 
povodia Dunaja od ústia Váhu po ústie Ipľa č. 4-20-02, v jeho základnom povodí Malý Dunaj 
pod Čiernu vodu (4-21-15).  

V čiastkovom povodí Váhu je vymedzených 39 útvarov podzemných vôd. Z toho 3 útvary 
podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch, 24 útvarov podzemných vôd v predkvartérnych 
horninách a 12 útvarov geotermálnych vôd. 

Plán manažmentu čiastkového povodia Váhu (MŽP SR, 2009) uvádza, že 4 vodné útvary 
nedosahujú ciele dobrého chemického stavu a 2 vodné útvary podzemných vôd nedosahujú 
dobrý kvantitatívny stav. Pri hodnotení chemického stavu boli zohľadnené i možné dopady 
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potenciálnych zdrojov znečistenia na chemický stav podzemných vôd na základe rizikovej 
analýzy. Potenciálnymi znečisťujúcimi látkami vodných útvarov v zlom chemickom stave sú: 
SO4, Cl, As, TCE, PCE, Cd. 

Plán manažmentu čiastkového povodia Váhu ďalej uvádza, že aj napriek skutočnosti že 
v povodí sa nachádza 23 útvarov podzemných vôd v dobrom chemickom stave, na základe 
výsledkov aktualizovanej rizikovej analýzy zdrojov znečistenia boli v nich zistené 
potenciálne zdroje bodového znečistenia (kontaminácie alebo znečistené územia (napr. 
environmentálne záťaže) a preto, aby nedošlo k zhoršeniu ich dobrého chemického stavu je 
potrebné zabrániť alebo obmedziť vstupu znečisťujúcich látok do podzemných vôd v týchto 
útvaroch (Obrázok 1). Prieskum a následná sanácia environmentálnej záťaže v záujmovom 
území výrazne prispeje k naplneniu vyššie stanoveného Environmentálneho cieľa (postupné 
znižovanie znečisťovania podzemnej vody spôsobeného ľudskou činnosťou).  

 
Obrázok 1: Plán manažmentu čiastkového povodia Váhu 

(zdroj: Plánu manažmentu čiastkového povodia Váhu (MŽP SR, 2009)) 

Záujmové územie je v kvartérnom útvare podzemných vôd klasifikované v tabuľke 1. 

Tabuľka 1: Klasifikácia podzemných vôd v záujmovom území 

Kód útvaru Názov útvaru Oblasť 
povodia 

Plocha 
(km2) 

Dominantné 
zastúpenie kolektora 

Priepustnosť 
kolektora 

Chemický 
stav útvaru 
podzemnej 

vody 

SK1000300P 

Medzizrnové podzemné 
vody kvartérnych 

náplavov centrálnej časti 
Podunajskej panvy 

Váh 1668,112 Fluviálne štrky, piesčité 
štrky, piesky Pórová Dobrý 

 

1.2.  MATERIÁLOVÁ BILANCIA ZNEČISTENÝCH ZEMÍN A ZNEČISTENÝCH 
PODZEMNÝCH VÔD 

Materiálová bilancia znečistenia bola vyhodnotená v rámci záverečnej správy prieskumu 
predmetnej lokality (ako kapitola 7.1.6). 
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Horninové prostredie 
Vzhľadom k špecifickému charakteru lokality je materiálová bilancia hlavných 
znečisťujúcich látok v zeminách realizovaná na základe výsledkov geofyzikálneho merania, 
ktorým bol stanovený objem skládkového materiálu a to nasledovne: 

• prekrytie skládky: 156 430 m3; 

• teleso skládky nad hladinou podzemnej vody (HPV): 104 334 m3; 

• teleso skládky pod HPV: 16 612,8 m3.  
Z jednotlivých vybraných hlavných kontaminantov (vzhľadom k zistenému množstvu a 
charakteru jednotlivých kontaminantov) boli pre materiálovú bilanciu vybrané len tie 
kontaminanty, v ktorých bola prítomnosť plošného charakteru. Pri zvolenom výpočte sa teda 
neuvažovalo s vyčlenením jednotlivých plôch kontaminantov presahujúcich príslušné 
hodnoty kritérií ID a IT (mrakov), ale do úvahy bola vzatá celá plocha, resp. objem skládky, 
ktorý možno z pohľadu charakteru odpadov považovať za kontaminovaný v celom rozsahu. 

Materiálová bilancia je vypracovaná pre pásmo prevzdušnenia, resp. navážka a uložený 
odpad (rozdelené na hĺbkový interval 0 - 3 m p. t. (pripovrchová zóna) a hĺbkový interval od 
3,0 - 5,0 m p. t. (prechodná zóna), tzn. po hladinu podzemnej vody) a pásmo nasýtenia (5,0 – 
8,0 m p. t.), zvlášť pre každú znečisťujúcu látku.  

Priemerná hrúbka pásma prevzdušnenia bola stanovená na 5,0 m a pásma nasýtenia na 3,0 m. 
Pre výpočet hmotnosti kontaminantu bola použitá objemová hmotnosť zeminy a uloženého 
odpadu určených na základe geotechnických testov vykonaných v rámci prieskumu lokality t. 
j. 1 484 kg/m3.  

Takto vypočítaná bilancia znečistenia zemín je zhrnutá v tabuľke 2. 

Tabuľka 2: Bilancia znečistenia v zeminách 
Množstvo znečisťujúcej látky v zeminách 

Územie s koncentráciami znečisťujúcej látky nad ID a nad IT hodnotu 

Kontaminant Kritérium 
(mg/kg) 

Priemerná 
hrúbka 

vrstvy (m) 

Priemerná 
koncentrácia 
znečisťujúcej 
látky (mg/kg) 

Rozloha 
znečistenej 

plochy 
(m2)* 

Objem znečistenej zeminy 
(m3)** 

Hmotnosť znečistenej 
zeminy (t) 

Hmotnosť 
znečisťujúcej 

látky (t) 

Arzén                           
(0,0-3,0 m p. 

t.) 

65 (ID) 
3 m 

453,00 

64 661 m2 
 

(0,0-3,0 m p. t.): 156 430 m3 

 
(3,0-5,0 m p. t.): 104334 m3 

 
(5,0-8,0 m p. t.): 16612,8m3 

(0,0-3,0 m p. t.): 232 142,12 t 
 

(3,0-5,0 m p. t.): 154 831,66 t 
 

(5,0-8,0 m p. t.): 24 653,4 t 

105,16 

140 (IT) 536,25 124,49 

Arzén                           
(3,0-5,0 m p. 

t.) 

65 (ID) 
2 m 

2879,50 445,84 

140 (IT) 3929,13 608,35 

Arzén                           
(5,0-8,0 m p. 

t.) 

65 (ID) 
3 m 

412,48 10,17 

140 (IT) 458,29 11,30 

Arzén celkom 744,14 

m, p - xylény       
(0,0-3,0 m p. 

t.) 

25 (ID) 
3 m 

124,93 29,00 

75 (IT) 124,93 29,00 

m, p - xylény       
(3,0-5,0 m p. 

t.) 

25 (ID) 
2 m 

166,81 25,83 

75 (IT) 224,58 34,77 

Xylény celkom 63,77 

C10-C40                           
(0,0-3,0 m p. 

t.) 

200 (ID) 
3 m 

5046,46 1171,50 

500 (IT) 5904,18 1370,61 

C10-C40                                             200 (ID) 2 m 4772,16 738,88 
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Množstvo znečisťujúcej látky v zeminách 

Územie s koncentráciami znečisťujúcej látky nad ID a nad IT hodnotu 

Kontaminant Kritérium 
(mg/kg) 

Priemerná 
hrúbka 

vrstvy (m) 

Priemerná 
koncentrácia 
znečisťujúcej 
látky (mg/kg) 

Rozloha 
znečistenej 

plochy 
(m2)* 

Objem znečistenej zeminy 
(m3)** 

Hmotnosť znečistenej 
zeminy (t) 

Hmotnosť 
znečisťujúcej 

látky (t) 

(3,0-5,0 m p. 
t.) 500 (IT) 5327,50 824,87 

C10-C40                                             
(5,0-8,0 m p. 

t.) 

200 (ID) 
3 m 

1601,57 39,48 

500 (IT) 3242,66 79,94 

C10-C40 2 275 

Chlórbenzén                          
(0,0-3,0 m p. 

t.) 

2,5 (ID) 
3 m 

5120,86 1188,77 

10 (IT) 7680,00 1782,85 

Chlórbenzén                           
(3,0-5,0 m p. 

t.) 

2,5 (ID) 
2 m 

54,24 8,40 

10 (IT) 87,96 13,62 

Chlórbenzén celkom 1 796 

EOCL                          
(0,0-3,0 m 

p.t.) 

8,0 (ID) 
3 m 

667,82 155,03 

80 (IT) 1405,80 326,35 

EOCL                           
(3,0-5,0 m 

p.t.) 

8,0 (ID) 
2 m 

296,76 45,95 

80 (IT) 592,86 91,79 

EOCL                           
(5,0-8,0 m 

p.t.) 

8,0 (ID) 
3 m 

44,98 1,11 

80 (IT) 178,00 4,39 

EOCl celkom 422,5 

HCH alfa                          
(0,0-3,0 m 

p.t.) 

2,0 (ID) 
3 m 

778,06 180,62 

10 (IT) 1035,90 240,48 

HCH alfa                             
(3,0-5,0 m 

p.t.) 

2,0 (ID) 
2 m 

119,44 18,49 

10 (IT) 189,65 29,36 

HCH alfa                             
(5,0-8,0 m 

p.t.) 

2,0 (ID) 
3 m 

20,57 0,51 

10 (IT) 36,96 0,91 

α HCH celkom 270,8 

HCH gama                          
(0,0-3,0 m 

p.t.) 

2,0 (ID) 
3 m 

109,78 25,49 

10 (IT) 109,78 25,49 

HCH gama                               
(3,0-5,0 m 

p.t.) 

2,0 (ID) 
2 m 

47,44 7,35 

10 (IT) 78,80 12,20 

HCH gama                              
(5,0-8,0 m 

p.t.) 

2,0 (ID) 
3 m 

14,49 0,36 

10 (IT) 46,30 1,14 

γ HCH celkom 38,83 

NEL-IČ                 
(0,0-3,0 m 

p.t.) 

400 (ID) 
3 

11537,69 2678,38 

1000 (IT) 14797,00 3435,01 

NEL-IČ                           
(3,0-5,0 m 

p.t.) 

400 (ID) 
2 

10606,44 1642,21 

1000 (IT) 12045,00 1864,95 

NEL-IČ                       
(5,0-8,0 m p. 

t.) 

400 (ID) 
3 

2502,17 61,69 

1000 (IT) 4236,67 104,45 

NEL celkom 5 404 

PCB              
(0,0-3,0 m p. 

t.) 

2,5 (ID) 
3 

58,04 13,47 

30 (IT) 130,16 30,22 

PCB celkom    30,22 
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* Rozloha celej skládky (kazety + Smradľavka) 
**Objem vypočítaný pomocou geofyzikálnych meraní 

Podzemná voda 

Odhad bilancie výskytu vybraných kontaminantov v podzemnej vode bol realizovaný taktiež 
na základe výsledkov laboratórnych analýz a znalosti geometrických parametrov lokality.  

Jednotlivé kontaminačné mraky boli plošne obmedzené hodnotou príslušného 
koncentračného limitu znečistenia. Pre potreby základnej bilancie boli použité ID a IT 
kritéria vychádzajúce z platnej legislatívy.  

Vertikálne je zvodnená vrstva zdola ohraničená izolátorom tvoreným ílovito-prachovitými a 
piesčitými sedimentmi. Horné ohraničenie je určené narazenou hladinou podzemnej vody 
identifikovanou počas vrtných prác. Priemerná hrúbka zvodnenej vrstvy sa na študovanom 
území pohybovala v nasledovných rozmedziach: 

 severná časť skládky – 7,5 m, 

 stredná časť skládky – 11,4 m, 

 južná časť skládky -  13,0 m, 

 priemerná hodnota v priestore skládky – 10,88 m, 

 priemerná hodnota medzi skládkou  a Malým Dunajom – 14,47 m. 

Hmotnosť kontaminantu bola vypočítaná ako súčin plochy nad ID a IT kritérium, hrúbky 
zvodnenej vrstvy v danej časti plochy, efektívnej pórovitosti (ne  - 0,28; piesčitý až ílovitý 
štrk) a priemernej koncentrácie vybraného kontaminantu. Priemerná koncentrácia pre 
jednotlivé kontaminanty bola určená ako priemerná koncentrácia nameraných hodnôt nad ID 
kritérium a IT kritériom. Rovnako aj v tomto prípade boli pre bilanciu vybrané len hlavné 
kontaminanty s výrazným plošným rozsahom, ostatné kontaminanty (hoci prekračujú 
príslušné hodnoty kritérií ID a IT), ktorých prítomnosť bola indikovaná len ako bodový 
charakter, nie sú do bilancie zahrnuté (s výnimkou súhrnných parametrov ako je EOCl, suma 
herbicídov, sulfidická síra a celkový organický uhlík TOC, ktoré samozrejme zohľadňujú aj 
prítomnosť týchto polutantov). 

Uvedená bilancia v sebe zahŕňa vždy celú oblasť kontaminačného mraku, vrátane oblastí 
mimo ohraničenia skládky (v juhovýchodnom smere až po Malý Dunaj), v ktorých 
dosiahnuté hodnoty prevýšili úrovne znečistenia nad ID a IT kritéria.  

 

Tabuľka 3: Bilancia znečistenia podzemnej vody 
Množstvo znečisťujúcej látky v podzemných vodách 

Územie s koncentráciami znečisťujúcej látky nad ID a nad IT hodnotu 

Kontaminant Kritérium  Ohnisko 
znečistenia 

Priemerná 
hrúbka 

vrstvy (m) 

Priemerná 
koncentrácia 

znečisťujúcej látky 
(mg/l) 

Rozloha 
znečistenej 
plochy (m2) 

Objem 
znečistenej 
zvodnenej 
vrstvy (m3) 

Objem 
znečistenej 
vody (m3) 

Hmotnosť 
znečisťujúcej 

látky (kg) 

Arzén 

0,05 mg/l (ID) 

1 7,5 0,40 31781,64 238362,33 66741,45 26,66 

2 11,4 0,70 12567,70 143271,83 40116,11 27,92 

3 13 0,14 1147,21 14913,78 4175,86 0,58 

0,1 mg/l (IT) 

1 7,5 0,40 24541,30 184059,78 51536,74 20,59 

2 11,4 0,70 9916,69 113050,23 31654,07 22,03 

3 13 0,14 177,83 2311,85 647,32 0,09 

Benzén 0,015 mg/l  (ID) 
1 7,5 2,44 6086,00 45644,99 12780,60 31,18 

2 11,4 0,09 23376,86 266496,23 74618,94 6,66 

Prieskum environmentálnej záťaže Vrakunská cesta – skládka CHZJD - SK/EZ/B2/136 Záverečná správa 

14 



 
Množstvo znečisťujúcej látky v podzemných vodách 

Územie s koncentráciami znečisťujúcej látky nad ID a nad IT hodnotu 

Kontaminant Kritérium  Ohnisko 
znečistenia 

Priemerná 
hrúbka 

vrstvy (m) 

Priemerná 
koncentrácia 

znečisťujúcej látky 
(mg/l) 

Rozloha 
znečistenej 
plochy (m2) 

Objem 
znečistenej 
zvodnenej 
vrstvy (m3) 

Objem 
znečistenej 
vody (m3) 

Hmotnosť 
znečisťujúcej 

látky (kg) 

3 13 0,02 203,33 2643,23 740,10 0,01 

0,030 mg/l (IT) 

1 7,5 2,44 5892,65 44194,90 12374,57 30,19 

2 11,4 0,17 4960,28 56547,16 15833,20 2,61 

3 13 0,08 11710,91 152241,85 42627,72 3,59 

Toluén 

0,350 mg/l  (ID) 
1 11,4 3,32 74108,14 844832,77 236553,17 784,84 

2 13 0,89 2485,34 32309,38 9046,63 8,05 

0,700 mg/l (IT) 
1 11,4 3,32 59315,59 676197,68 189335,35 628,18 

2 13 0,89 236,96 3080,51 862,54 0,77 

C10-C40 

0,250 mg/l  (ID) 

1 7,5 0,80 4274,55 32059,16 8976,57 7,22 

2 11,4 1,01 7039,24 80247,28 22469,24 22,69 

3 11,4 0,54 4364,76 49758,25 13932,31 7,51 

4 11,4 0,39 1453,84 16573,74 4640,65 1,79 

5 13 0,49 1996,52 25954,73 7267,32 3,58 

0,500 mg/l (IT) 
1 7,5 0,80 1026,38 7697,88 2155,41 1,73 

2 11,4 1,01 2296,82 26183,76 7331,45 7,40 

Chlórbenzén 

0,015 mg/l  (ID) 

1 7,5 3,46 23129,01 173467,54 48570,91 168,11 

2 11,4 0,64 35582,50 405640,50 113579,34 73,11 

3 13 0,02 2847,89 37022,62 10366,33 0,22 

0,030 mg/l (IT) 
1 7,5 3,46 23031,22 172734,18 48365,57 167,40 

2 11,4 0,64 33778,70 385077,19 107821,61 69,40 

Chloridazon-
desfenyl 

0,0001 mg/l  (ID) 1 14,47 0,02 998330,51 14445842,42 4044835,88 83,49 

0,0005 mg/l (IT) 1 14,47 0,02 982207,12 14212537,04 3979510,37 82,14 

EOCL 

0,015 mg/l (ID) 

1 7,5 0,00 15445,70 115842,73 32435,96 0,02 

2 11,4 0,00 28138,16 320775,03 89817,01 0,04 

3 13 0,00 6417,57 83428,36 23359,94 0,01 

4 13 0,00 920,72 11969,37 3351,42 0,00 

0,07 mg/l (IT) 

1 7,5 0,00 12045,71 90342,84 25296,00 0,02 

2 11,4 0,00 302,39 3447,22 965,22 0,00 

3 13 0,00 20081,13 261054,66 73095,31 0,04 

4 13 0,00 4938,62 64202,02 17976,57 0,01 

Fenolový index 

0,015 mg/l (ID) 1 10,88 0,00 68196,59 741978,88 207754,09 0,40 

0,06 mg/l (IT) 

1 10,28 0,00 51687,51 531347,60 148777,33 0,42 

2 13 0,49 1398,55 18181,10 5090,71 2,48 

3 13 0,19 1773,67 23057,68 6456,15 1,25 

Suma 
herbicídov 

0,025 mg/l  (ID) 1 14,47 4,73 704455,56 10193471,93 2854172,14 13503,51 

0,050 mg/l (IT) 1 14,47 5,74 425022,55 6150076,25 1722021,35 9880,30 

HCH alfa 
0,0001 mg/l  (ID) 1 10,88 0,06 130711,46 1422140,71 398199,40 22,86 

0,0002 mg/l (IT) 1 10,88 0,06 130711,46 1422140,71 398199,40 22,86 

HCH beta 

0,0001 mg/l  (ID) 
1 14,47 0,00 5447,44 78824,40 22070,83 0,05 

2 14,47 0,01 259293,75 3751980,62 1050554,57 8,60 

0,0002 mg/l (IT) 
1 14,47 0,00 5447,44 78824,40 22070,83 0,05 

2 14,47 0,01 132591,93 1918605,22 537209,46 5,97 

HCH delta 0,0001 mg/l  (ID) 1 10,88 0,01 112274,82 1221550,02 342034,00 3,26 
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Množstvo znečisťujúcej látky v podzemných vodách 

Územie s koncentráciami znečisťujúcej látky nad ID a nad IT hodnotu 

Kontaminant Kritérium  Ohnisko 
znečistenia 

Priemerná 
hrúbka 

vrstvy (m) 

Priemerná 
koncentrácia 

znečisťujúcej látky 
(mg/l) 

Rozloha 
znečistenej 
plochy (m2) 

Objem 
znečistenej 
zvodnenej 
vrstvy (m3) 

Objem 
znečistenej 
vody (m3) 

Hmotnosť 
znečisťujúcej 

látky (kg) 

2 10,88 0,00 5693,22 61942,25 17343,83 0,02 

0,0002 mg/l (IT) 

1 10,88 0,01 94807,52 1031505,83 288821,63 3,00 

2 10,88 0,00 4880,85 53103,66 14869,03 0,04 

3 10,88 0,00 567,10 6170,00 1727,60 0,00 

HCH gama 

0,0001 mg/l  (ID) 

1 7,5 0,00 4457,83 33433,74 9361,45 0,02 

2 11,4 0,00 5550,09 63271,06 17715,90 0,01 

3 11,4 0,02 21131,91 240903,80 67453,06 1,58 

4 13 0,00 3455,31 44919,09 12577,35 0,04 

0,0002 mg/l (IT) 

1 7,5 0,00 2939,95 22049,63 6173,90 0,01 

2 11,4 0,00 3600,98 41051,19 11494,33 0,01 

3 11,4 0,02 20950,92 238840,53 66875,35 1,57 

4 13 0,00 3179,34 41331,37 11572,78 0,04 

Chloridazon 
0,0001 mg/l  (ID) 1 14,47 1,07 680219,03 9842769,37 2755975,42 2949,75 

0,0005 mg/l (IT) 1 14,47 1,07 680219,03 9842769,37 2755975,42 2949,75 

NEL-IR 

0,5 mg/l (ID) 

1 7,5 3,64 1811,22 13584,14 3803,56 13,84 

2 11,4 4,78 33633,57 383422,65 107358,34 513,17 

3 11,4 12,80 7861,56 89621,78 25094,10 321,20 

1,0 mg/l (IT) 

1 7,5 3,64 1198,48 8988,61 2516,81 9,16 

2 11,4 10,10 8055,93 91837,61 25714,53 259,72 

3 11,4 4,39 18573,98 211743,34 59288,13 260,45 

4 13 12,80 6697,41 87066,31 24378,57 312,05 

NH4 

1,2 mg/l (ID) 

1 7,5 19,40 4191,31 31434,83 8801,75 170,75 

2 11,4 20,63 15134,75 172536,20 48310,14 996,64 

3 13 3,24 5846,11 75999,38 21279,83 68,95 

2,4 mg/l (IT) 

1 7,5 19,40 3199,56 23996,68 6719,07 130,35 

2 11,4 20,63 12724,96 145064,51 40618,06 837,95 

3 13 3,24 383,96 4991,47 1397,61 4,53 

Prometrín 
0,0001 mg/l  (ID) 1 14,47 0,44 597862,99 8651077,46 2422301,69 1072,37 

0,0005 mg/l (IT) 1 14,47 0,44 597862,99 8651077,46 2422301,69 1072,37 

Propazín 

0,0001 mg/l  (ID) 

1 7,5 0,04 18573,13 139298,49 39003,58 1,37 

2 11,4 0,06 73575,27 838758,09 234852,27 15,25 

3 13 1,54 11616,52 151014,79 42284,14 65,12 

0,0005 mg/l (IT) 

1 7,5 0,04 17460,98 130957,37 36668,06 1,29 

2 11,4 0,06 72117,61 822140,80 230199,42 14,95 

3 13 1,54 11587,03 150631,36 42176,78 64,95 

Sulfidická síra 

0,15 mg/l (ID) 

1 11,4 0,00 34052,06 388193,46 108694,17 0,16 

2 13 0,30 915,13 11896,69 3331,07 1,01 

3 13 1,76 4623,21 60101,69 16828,47 29,62 

0,3 mg/l (IT) 
1 11,4 1,45 28175,27 321198,06 89935,46 129,96 

2 13 1,76 3461,96 45005,42 12601,52 22,18 

Tetrachlóretén 

0,010 mg/l  (ID) 1 14,47 0,03 712084,35 10303860,50 2885080,94 94,43 

0,020 mg/l (IT) 
1 14,47 0,10 22384,17 323898,92 90691,70 8,84 

2 14,47 0,04 334112,01 4834600,75 1353688,21 57,03 
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Množstvo znečisťujúcej látky v podzemných vodách 

Územie s koncentráciami znečisťujúcej látky nad ID a nad IT hodnotu 

Kontaminant Kritérium  Ohnisko 
znečistenia 

Priemerná 
hrúbka 

vrstvy (m) 

Priemerná 
koncentrácia 

znečisťujúcej látky 
(mg/l) 

Rozloha 
znečistenej 
plochy (m2) 

Objem 
znečistenej 
zvodnenej 
vrstvy (m3) 

Objem 
znečistenej 
vody (m3) 

Hmotnosť 
znečisťujúcej 

látky (kg) 

TOC 

2 mg/l (ID) 
1 10,88 108,99 99387,96 1081341,03 302775,49 33000,11 

2 10,88 2,68 8359,81 90954,72 25467,32 68,25 

5 mg/l (IT) 

1 7,5 157,00 9769,83 73273,73 20516,64 3221,11 

2 11,4 135,01 61211,43 697810,29 195386,88 26378,60 

3 13 86,75 13172,93 171248,06 47949,46 4159,62 

Čo sa týka materiálovej bilancie kontaminantov vyskytujúcich sa vo forme voľnej fázy (v 
súlade s požiadavkami Smernice MŽP na Vypracovanie analýzy rizika) je potrebné uviesť, že 
vykonanými prieskumnými prácami bola prítomnosť voľnej fázy ropných látok na hladine 
podzemnej vody identifikovaná iba v jednom vrte (HGSV-10). Pri predpoklade plošného 
rozsahu cca 5 m v okolí daného vrtu a priemernej mocnosti voľnej fázy cca 1 cm sa môže 
jednať o množstvo približne 100 kg ropných látok. 

2. IDENTIFIKÁCIA RIZIKA       

Identifikácia rizika zahŕňa identifikáciu nebezpečenstva, charakterizovanie všetkých 
znečisťujúcich látok a ďalších rizikových faktorov a vypracovanie aktuálneho situačného 
modelu lokality. 

2.1.  IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTVA   

Cieľom identifikácie nebezpečenstva je identifikovanie znečisťujúcich látok v skúmanom 
území a identifikovanie možných príjemcov rizík. 

Na základe analýzy údajov z prieskumných prác vykonaných na hodnotenej lokalite 
konštatujeme, že hlavným kontaminantmi environmentálnej záťaže sú: 

 1. v horninovom prostredí (prekročenie ID kritéria): EOCl, fenolový index, benzén, 
etylbenzén, toluén, xylény, arzén, kadmium, meď, olovo, ortuť, zinok, trichlórbenzén, 1,2-
dichlórbenzén, dichlórbenzén, chlórbenzén, 1,2,3,4-tetrachlórbenzén, tetrachlórbenzén, 2,4-
DDD, 2,4-DDE, 2,4-DDT, 4,4-DDD, 4,4-DDE, 4,4-DDT, HCB, HCH alfa, HCH beta, HCH 
gamma, HCH delta, HCH epsilon, pentachlórbenzén, PCB, ametrýn, atrazín, atrazín-2-
hydroxy, chloridazon, MCPA, prometrýn, simazín, C10 – C40, NEL, benzo(a)antracén, 
benzo(a)pyrén, fluorantén, fenantrén, pyrén, suma PAU, 2,6-di-terc-butyl-p-krezol, 4,6-di-
terc-butyl-o-krezol/2,4,6-triizopropylfenol a 2-terc-butyl-p-krezol. 

 2. v podzemnej vode (prekročenie ID kritéria): EOCl, fenolový index, TOC, benzén, 
etylbenzén, toluén, xylény, 1,2,4-trichlórbenzén, 1,2-dichlórbenzén, 1,3-dichlórbenzén, 1,4-
dichlórbenzén, chlórbenzén, cis-1,2-dichlóretén, TTCE, TCE, amoniak a amónne ióny, 
chloridy, sulfid ako S2-, HCB, HCH alfa, HCH beta, HCH gama, HCH delta, HCH epsilon, 
PCB, 2,4,5-TP, aldikarb, ametrýn, atraton, atrazín, atrazín-2-hydroxy, atrazín-desetyl, 
azinfos-etyl, karbendazím, karbetamid, karbofurán-3-hydroxy, karboxín, chloridazon, 
chloridazon-desfenyl, chlorotoluron, chlóprofám, krimidín, desmetrýn, dikamba, dimefuron, 
dinoseb, DCPMU, etofumezát, fenhexamid, fenuron, izoproturon-monodesmetyl, lenacil, 
linuron, MCPA, izoméry MCPP, mekoprop-P, metamitron, izoméry metolachlóru, naptalam, 
paraoxon-etyl, prometrýn, propachlór, propanil, propazín, protiokonazol, simazín, simazín-2-
hydroxy, simetrýn, terbutylazín-desetyl-2-hydroxy, terbutylazín-hydroxy, terbutrýn, 
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tiabendazol, herbicídy celkom, C10 – C40, NEL, antracén, benzo(a)antracén, benzo(a)pyrén, 
benzo(b)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén, benzo(k)fluorantén, chryzén, fluorantén, 
indeno(1,2,3-c,d)pyrén, fenantrén, pyrén, arzén, zinok, 2-(1-metylpropyl)fenol/4-(1-
metylpropyl)fenol, 1 z izomérov dichlórmetylfenolu, 1 z izomérov chlórmetylfenolu a suma 
ftalátov. 

Z priestorového pohľadu je možné na skládke vyčleniť tzv. „hot spoty - ohniská“, kde sa 
javia najvyššie koncentrácie znečisťujúcich látok .  

Ide o miesta v okolí vrtov: 

• oblasť A: HGSV-10, PVSV-23, 

• oblasť B: PVSV-22, PVSV-17, PVSV-14 a HGSV-6, 

• oblasť C: PVSV-7, PVSV-8, PVSV-10, PVSV-12 a HGSV-5, 

• oblasť D: HGSV-2, PVSV-4, PVSV-2. 

V týchto miestach presahujú znečisťujúce látky IT kritérium v niekoľkých rádoch.  V prípade 
niektorých kontaminantov ide o prekročenie aj viac ako 300 násobne oproti IT, napr.:  

• v oblasti A boli zistené koncentrácie NEL od 2000 – 8700 mg/kg, HCH 227 mg/kg, 

• v oblasti B boli zistené koncentrácie NEL od 8000 – 15 000 mg/kg, C10 - C40 až 
17600 mg/kg, 

• v oblasti C boli zistené koncentrácie EOX až 2700 mg/kg, NEL od 15000 – 47 000 
mg/kg, HCH 1000 až 3600 mg/kg, As od 1000 do 25700 mg/kg, 

• v oblasti D boli zistené koncentrácie chlórbenzénu 14500 mg/kg, NEL od 9000 – 
20 300 mg/kg. 

Pripovrchová zóna 0 – 3 m p. t. mala byť podľa dostupných archívnych záznamov tvorená 
inertným materiálom. Vrtnými prácami a následnými odbermi vzoriek zemín bolo zistené aj 
znečistenie tejto pokryvnej navážky, teda prieskumom došlo k spresneniu miery znečistenia 
na lokalite. V pokryvnej vrstve navážky sa vyskytujú najmä látky ako: 

• As – rozsah nad IT kritériom 140 – 1080 mg/kg, 

• Meta a paraxylény – rozsah nad IT kritériom 70 – 200 mg/kg, 

• C10 - C40 – rozsah nad IT kritériom 1000 – 17600 mg/kg, 

• NEL – rozsah nad IT kritériom 1000 – 47300 mg/kg, 

• Chlórbenzén – rozsah nad IT kritériom 10 – 14500 mg/kg, 

• EOX – rozsah nad IT kritériom 80 – 2700 mg/kg, 

• HCH alfa – rozsah nad IT kritériom 10 – 3640 mg/kg, 

• PCB – rozsah nad IT kritériom 30 – 371 mg/kg, 

• a v menšej miere aj iné látky prekračujúce ID a IT kritérium.  

Prechodná zóna 3 – 5 m p. t. spadajúca ešte do pásma prevzdušnenia, je už tvorená 
kombináciou pokryvnej navážky a samotného chemického odpadu. Chemický odpad je 
rôznej konzistencie. Vrstvu chemického odpadu je možné charakterizovať ako vrstvu 
s obsahom rôzne farebných pravdepodobne polypropylénových vlákien v rôznom stupni 
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rozkladu, pastovité materiály rôznej farby pripomínajúce náterové farby, žltý pastovitý 
materiál premiešaný s ílom a štrkom, igelitové útržky atď. Miestami boli nájdené aj granuláty 
bielej až priehľadnej farby o ktorých predpokladáme, že sa jedná o zvyškové materiály 
pesticídov a herbicídov z výroby. Celá vrstva vykazovala pri vrtných prácach v momente 
narazenia na odpad výrazne nepríjemný ostrý chemický zápach. Dominantné zastúpenie majú 
podobné kontaminanty ako pri vrstve 0 – 3 m p. t. avšak s rôznym rozsahom hodnôt: 

• As – rozsah nad IT kritériom 140 – 25700 mg/kg, 

• Meta a paraxylény – rozsah nad IT kritériom 70 – 337 mg/kg, 

• C10 - C40 – rozsah nad IT kritériom 1000 – 16500 mg/kg, 

• NEL – rozsah nad IT kritériom 1000 – 26600 mg/kg, 

• Chlórbenzén – rozsah nad IT kritériom 10 – 195 mg/kg, 

• EOX – rozsah nad IT kritériom 80 – 2760 mg/kg, 

• HCH alfa – rozsah nad IT kritériom 10 – 1130 mg/kg, 

• a v menšej miere aj iné látky prekračujúce ID a IT kritérium.  

Pásmo nasýtenia 5 – 8 m p. t. už tvorí prechodová vrstva dna skládky s odpadom 
a podložnej štrkovej vrstvy. Takmer v celom telese skládky je táto vrstva charakterizovaná 
približne 2 m mocnou vrstvou kontaminovaných štrkov čiernej farby. Vrstva čiernych štrkov 
nachádzajúcich sa pod uloženým odpadom vznikla pravdepodobne dlhodobým vymývaním 
kontaminantov z vrstvy odpadu. Z pohľadu výskytu kontaminantov boli zistené obsahy: 

• As – rozsah nad IT kritériom 140 – 1090 mg/kg, 

• C10 - C40 – rozsah nad IT kritériom 1000 – 8840 mg/kg, 

• NEL – rozsah nad IT kritériom 1000 – 7410 mg/kg, 

• EOX – rozsah nad IT kritériom 80 – 178 mg/kg, 

• HCH alfa – rozsah nad IT kritériom 10 – 46,3 mg/kg, 

• a v menšej miere aj iné látky prekračujúce ID a IT kritérium.  

Koncentrácie vyššie uvedených kontaminantov sú už v porovnaní s úrovňou 3 – 5 m p. t. 
niekde rádovo nižšie a pri niektorých látkach ani neboli zistené obsahy látok nachádzajúcich 
sa vo vyšších úrovniach. Znižovanie koncentrácie týchto látok môže byť zapríčinené 
prechodom týchto látok do podzemnej  vody a ich výrazným narieďovaním. Efekt riedenia 
a znižovania senzorického – vizuálneho znečistenia je viditeľný pri vrstve čiernych štrkov, 
ktoré od cca 8 m p. t. prechádzajú do vizuálne neznečistených štrkov. Na niektorých miestach 
je možné badať ešte pod vrstvou čierneho štrku – oranžové sfarbenie štrkov a až následne  
prechod do vizuálne neznečistených štrkov. 

Identifikácia možných príjemcov rizík 

S ohľadom na lokalizáciu skládky je možné vyčleniť nasledujúce skupiny možných 
príjemcov rizík (viď tiež nasledujúce kapitoly 2.2 a 2.3): 

• Ľudia využívajúci priestory samotnej skládky: 

o pracovníci podnikateľských subjektov nachádzajúcich sa na vlastnom priestore 
skládky (napr. dielne a sklady firmy Váhostav), 
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o  bezdomovci využívajúci ubytovňu nachádzajúcu sa v severnej časti skládky, 

o  náhodní návštevníci voľne prístupných častí skládky, 

• Bezprostrední susedia južnej časti skládky, ktorí tieto pozemky využívajú ako 
záhradky, vrátane niekoľkých trvalo obývaných domov (je možne predpokladať celú 
skladbu ľudskej populácie od detí, dospelých aj seniorov), 

• Obyvatelia blízkych mestských častí Vrakuňa a Podunajské Biskupice vplyvom 
používania podzemnej vody, ktorej znečistenie v tejto časti záujmového územia bolo 
prieskumom jednoznačne preukázané (obdobne ako v predchádzajúcom bode je 
možné predpokladať celú skladbu ľudskej populácie od detí, dospelých aj seniorov), 

• Užívatelia podzemnej vody čerpanej v územiach obcí Šamorín, Jelka, Kalinkovo 
a Hamuliakovo, ktoré sa nachádzajú v území potenciálne ohrozenom migráciou 
znečistenia z priestoru skládky (deti, dospelí a seniori), 

• Rieka Malý Dunaj, ktorá preteká juhovýchodne od skládky CHZJD. 

V záujmovom území sa nenachádzajú žiadne oblasti, ktoré sú predmetom ochrany prírody 
a krajiny (napr. chránené územia, národné parky a pod.). 

2.2. CHARAKTERISTIKA ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK A ĎALŠÍCH 
RIZIKOVÝCH FAKTOROV   

Listy určenia nebezpečnosti s charakteristikami znečisťujúcich látok tvoria prílohu tejto AR. 

Za hlavné rizikové faktory hodnotenej lokality je možné považovať nasledujúce: 
• Vysoká priepustnosť horninového prostredia charakteristická hodnotami transmisivity 

(koeficientu prietočnosti) v ráde 10-2 m2/s a koeficientu hydraulickej vodivosti v rade 
10-3 až 10-2 m/s. V zmysle klasifikácie Jetela (1982) sa jedná o silnú až veľmi silnú 
priepustnosť.  

• Vlastný priestor skládky je čiastočne využitý a zastavaný niekoľkými priemyselnýmii 
a administratívne priemyselnými objektmi (napr. dielne a sklad ocele spoločnosti 
Váhostav) a tiež útulok pre bezdomovcov.  

• Na smery prúdenia podzemnej vody má významný vplyv hydraulická ochrana 
podzemných vôd Slovnaftu (HOPV Slovnaft), pozostávajúca z čerpaných vrtov 
tvoriacich hydraulickú clonu. Z vrtov HOPV sa v súčasnosti nepretržite čerpá 
približne 900 l/s (Obrázok 2).  

• Existencia ďalších možných zdrojov znečistenia v blízkom okolí skládky: 
o V blízkosti skládky bývalého podniku CHZJD sa nachádzajú ďalšie dve 

skládky, južne situovaná skládka obsahujúca odpad zo spaľovne, druhá 
východne situovaná, t. j. v predpokladanom smere prúdenia podzemných vôd 
sa nachádza voľná plocha, ktorá bola využívaná ako čierna divoká skládka 
odpadu. 

o K južnému cípu skládky priliehajú ako z juhovýchodu, tak z juhozápadu 
záhradkárske kolónie s domovými studňami a tiež niekoľko trvale obývaných 
domov. 
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o Južne pozdĺž skládky vedie dnes už zasypaný kanál „Smradľavka“, ktorým 
boli v minulosti odvádzané odpadové vody z areálu CHZJD. 

o Severovýchodne od skládky sa nachádza letisko mesta Bratislava (zo 
skúseností z iných lokalít býva v okolí letísk zvýšený fón ropných látok 
v horninovom prostredí vplyvom exhalácií zo štartujúcich lietadiel). 

• Prúd podzemnej vody pri súčasných hydraulických podmienkach postupuje spod 
skládky cez mestské časti Bratislavy, Vrakuňu a Podunajské Biskupice, kde sú 
podzemné vody využívané napr. ako zdroj vody pre závlahu záhrad, do záhradných 
bazénov a potenciálne i k pitiu (hoci v mestskej časti Vrakuňa bol vydaný zákaz 
využívania domových studní z dôvodu existencie kontaminácie podzemných vôd 
pochádzajúcich z priestoru skládky už v roku 2002, ktorý je naďalej platný). 

• V širšom záujmovom území sa nachádzajú využívané významné vodárenské zdroje 
Kalinkovo, Hamuliakovo, Šamorín a Jelka (Obrázok 2).  

• Blízkosť vodného toku Malý Dunaj nachádzajúceho sa v predpokladanom smere 
prúdenia podzemných vôd od skládky. 

 
Obrázok 2: Mapa širšieho okolia skládky (v mape je vyznačené modelové územie pre matematický model 

transportu znečistenia z priestoru skládky) – zdroj: T.Kovács 2015 

2.3.  SITUAČNÝ MODEL LOKALITY  

Významnou súčasťou rizikovej analýzy je návrh situačného modelu lokality (Obrázok 3), 
ktorého cieľom je na základe charakterizácie zdrojov, identifikácie potenciálnych rizík a 
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nebezpečenstiev ako aj možnosti migrácie, určenie možných transportných ciest vedúcich k 
vzniku rizík. 

Na základe koncepčného modelu sú ďalej pre jednotlivé plochy analyzované a špecifikované 
transportné cesty a uplatňované sú na ne postupy procesu hodnotenia rizík. Jednotlivé 
expozičné cesty sú identifikované v ďalších kapitolách. Zo zložiek životného prostredia sú 
v súčasnosti zisteným znečistením zasiahnuté zeminy, pásma prevzdušnenia a podzemné 
vody. Vzhľadom na postihnuté zložky ŽP, priestorové ohraničenie kontaminácie, charakter 
skúmanej lokality, boli identifikované environmentálne riziká a potenciálne zdravotné riziká. 
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Obrázok 3: Situačný model lokality 
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Situačný model lokality (Obrázok 3) ukazuje uložené teleso skládky (ľavá časť na Obrázku 
4) na rozhraní pásma prevzdušnenia a nasýtenia, kde vplyvom kolísania hladiny podzemnej 
vody (šrafovaná modrá čiara) dochádza pri vyšších stavoch podzemnej vody ku kontaktu 
podzemnej vody s uloženými odpadmi. Vďaka tomu sa znečistenie uvoľňuje postupne do 
podzemnej vody. Riziká z existencie skládky plynú ako aj pre osoby využívajúce vlastný 
priestor skládky (administratívne priemyselné využitie časti skládky a ubytovne pre 
bezdomovcov) a to vďaka priamemu kontaktu s kontaminovanou zeminou (znečistenia boli 
zistené i v nadložnej vrstve zeminy), či uvoľňovaním pár do ovzdušia. Vzhľadom 
k preukázanej migrácii znečistenia podzemných vôd v smere ich prúdenia sú ďalej ohrození 
užívatelia priľahlých záhradkárskych kolónií a rezidenčných oblastí mestskej časti Bratislava 
Vrakuňa (kontakt s podzemnou vodou využívanou k polievaniu záhrad a následná 
konzumácia vypestovaných plodín, konzumácia podzemnej vody, či jej využitie ku kúpaniu a 
sprchovaniu). Vrakuňou potom v smere prúdenia podzemných vôd od skládky CHZJD 
preteká tok Malý Dunaj a ďalej sú potenciálne ohrozené tiež odberné územie Kalinkovo, 
Šamorín, Hamuliakovo a Jelka naznačené v obrázku 3, v pravej časti (odber H2O).  

Situačný model nezohľadňuje možný príspevok znečistenia z iných zdrojov znečistenia 
nachádzajúcich sa v širšom okolí skládky CHZJD. 

Na nasledujúcom obrázku je znázornené rozdelenie lokality na dve oblasti A a B, 
severozápadná oblasť A čiastočne využívaná ako administratívne priemyselné územie 
s ubytovňami pre bezdomovcov a juhovýchodná oblasť B priliehajúca k záhradkám a 
rezidenčnému územiu mestskej časti Vrakuňa (Obrázok 4). 

 
Obrázok 4: Rozdelenie lokality na oblasti A a B 
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3. HODNOTENIE ENVIRONMENTÁLNYCH RIZÍK 

Hodnotenie environmentálnych rizík je identifikovanie ohrozených receptorov, ktorými 
v posudzovanej lokalite sú pôdy a horninové prostredie (zeminy) a podzemné vody. Cieľom 
je posúdiť existenciu (možnosť) rizika šírenia kontaminácie podzemnou vodou a existenciu 
kontaminácie zemín v koncentráciách a rozsahu predstavujúcom riziko pre jednotlivé zložky 
ekosystému. 

3.1. VZŤAH DÁVKA – ÚČINOK NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Vzťah dávka – účinok na životné prostredie hodnotí vlastnosti zistených dominantne 
nebezpečných znečisťujúcich látok vo vzťahu k životnému prostrediu, najmä ich 
perzistentnosť, potenciál pre bioakumuláciu, schopnosť biodegradácie, schopnosť migrácie 
znečisťujúcich látok, atď.  

V nasledujúcej tabuľke 4 sú uvedené parametre ovplyvňujúce schopnosť migrácie znečistenia 
v horninovom prostredí (parameter Koc - rozdeľovací koeficient oktanol-organický uhlík 
určujúci schopnosť viazať sa na horninové prostredie a tým mobilitu danej látky a potenciál 
bioakumulácie formou biokoncentračného faktora BCF, ktorý určuje schopnosť transferu 
danej látky z vody do rýb) pre hlavné kontaminanty zistené prieskumom lokality (pre 
niektoré z kontaminantov nie sú príslušné dáta dostupné). Všeobecne platí, že čím vyššia 
hodnota Koc, tým lepšia schopnosť sa sorbovať na horninové prostredie, t. j. menšia mobilita, 
a v prípade BCF, čím vyššia hodnota, tým vyššia schopnosť kumulácie v živých organizmoch 
a tiež platí, že čím je látka mobilnejšia, tým je zvyčajne horšie bioakumulovateľná. 

Tabuľka 4: Parametre určujúce schopnosť sorpcie a biokoncentrácie 
Látka nad IT  Koc 

(l/kg) 
BCF 

 

BTEX 

benzen 146 4,27 

toluen 234 8,32 

etylbenzén 446 55,6 

xyleny 3,12 14,1 

CLU 

TCE 60,7 16 

PCE 94,9 52 

chlórbenzén 234 17,8 

1,2-DCB 383 270 

1,3-DCB 375 214 

1,4-DCB 375 420 

1,2,4-TCB 1 360 2 080 

kovy 

As - 300 

pesticídy 

izomery HCH 2 810 372 až 1 150 

HCB 6 200 2 140 

herbicídy 

MCPA 29,6 3,16 

atrazin 146 7,94 

prometryn 656 29,2 
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Látka nad IT  Koc 
(l/kg) 

BCF 
 

chloridazon 13,8 - 

simazin 147 3,67 

propazin 344 12,1 

terbutryn 607 41,5 

PCB 

PCB 7 810 2 530 

anorganické látky 

chloridy - 1000 
* - zdroj dat: databáze Risk Assessment Information System (http://rais.ornl.gov/) 

Z tabuľky 4 je zrejmé, že mobilita BTEX, ClU s výnimkou aromatických uhľovodíkov 
(predovšetkým trichlórbenzén TCB) a herbicídov je obdobná. V prípade aromatických ClU, 
PCB a pesticídov je o rád až dva nižšia, tieto látky sú naopak viac schopné vyššej 
bioakumulácie v živých organizmoch.. 

Pre osud danej látky v prostredí je významná aj ich schopnosť degradácie. Degradácia je však 
podmienená vhodnými podmienkami v danom prostredí a to najmä oxidačne redukčným 
potenciálom (zatiaľ čo BTEX ľahko podliehajú biodegradácii v oxických podmienkach, 
chlórované uhľovodíky, najmä TCE a PCE zostávajú v oxických podmienkach takmer 
rezistentné a degradácii podliehajú takmer výhradne v redukčných podmienkach), reakciou 
vody (pH - napr. herbicídy podliehajú degradácii skôr v prostredí alkalickom) a tiež 
mikrobiálnym oživením daného prostredia (je známe, že v prostredí silno kontaminovanom 
toxickými látkami je priebeh degradácie významne limitovaný vďaka toxickému účinku 
kontaminantov na prítomnú mikroflóru). Pre herbicídy, BTEX aj alifatické uhľovodíky sú v 
odbornej literatúre uvádzané polčasy ich rozkladu obvykle rádovo niekoľko jednotiek až 
desiatok dní (za predpokladu vhodných podmienok pre priebeh degradácie), pre pesticídy a 
PCB sú to potom hodnoty v rádoch rokov (a to až prvých stoviek rokov). Popis vlastností 
znečisťujúcich látok je v prílohe AR. 

3.2.  HODNOTENIE AKTUÁLNOSTI ENVIRONMENTÁLNEHO RIZIKA 

Hodnotenie aktuálnosti environmentálneho rizika zo znečistenia zemín spočíva v určení 
rozsahu znečistenia a stanovenie pomeru skutočných (nameraných) koncentrácií a hodnôt 
LC50 (letálna koncentrácia, t. j. koncentrácia látky, kedy pri toxikologickom teste zahynie 
50% testovaných organizmov), prípadne hodnôt intervenčného kritéria IT. 

Prieskumom bolo overené znečistenie zemín v priestore skládky nad hodnotu kritéria IT 
nasledujúcimi látkami: 

• chlórované pesticídy - (hexachlórbenzén, izoméry hexachlórcyklohexánu), 

• chlórované benzény (chlórbenzén a 1,4-dichlórbenzén),    

• aromatické uhľovodíky (benzén, etylbenzén, xylény, toluén,), 

• polychlórované bifenyly, 

• herbicídy (chloridazon, atrazín, MCPA, simazín, prometrín),   

• ropné látky (analyzované ako NEL a C10-C40), 

• ťažké kovy (As, Hg, Pb), 

• fenoly, 
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• polyaromatické uhľovodíky,  

• krezoly. 
V štúdii uskutočniteľnosti, ktorá tvorí prílohu Záverečnej správy prieskumu skládky CHZJD 
č. 16 je uvedená súhrnná tabuľka uvádzajúca porovnanie maximálnych zistených 
koncentrácií voči IT, vrátane uvedenia násobku tohto prekročenia, ktoré sa pohybuje v 
rozmedzí 1,1 až 1 450-násobku. Maximálny násobok prekročený (1 450x) bol zistený v 
prípade chlórbenzénu. Celkovo u 9 látok sa zistilo prekročenie hodnoty IT viac ako 10-
násobne. S ohľadom na celkové množstvo jednotlivých látok prekračujúcich hodnotu IT je 
jednoduchý test aktuálnosti environmentálneho rizika zúžený na týchto 9 látok najvýraznejšie 
prekračujúcich hodnotu IT. Ako je zrejmé z nasledujúcej tabuľky 5, týchto 9 zvolených látok 
zastupuje celé spektrum kontaminantov zistených prieskumom lokality, t.j. kovy (arzén), 
monocyklické aromatické uhľovodíky (toluén), ropné látky, chlórované uhľovodíky 
(chlórbenzén), pesticídy (izoméry HCH), herbicídy (chloridazon) aj perzistentné 
polychlórované bifenyly. 

Z pohľadu kritérií hodnotenia environmentálneho rizika podľa využitia územia možno 
hodnotenú lokalitu považovať za skupiu využitia územia 2 (podľa Smernice pre AR), t. j. 
poľnohospodárstvo / domy s bytmi a záhradami / rekreácia a oddychová zóna (s kritériami 
plochy pri prekročení pomeru nameranej koncentrácie a LC50 , resp. IT < 10 o ploche 5000 
m2 a pri pomere > 10 o ploche 500 m2). 

Vykonané hodnotenie aktuálnosti environmentálneho rizika pre receptory v biologickej 
kontaktnej zóne je uvedené v nasledujúcej tabuľke 5. 
Tabuľka 5: Hodnotenie aktuálnosti environmentálneho rizika pre vybrané kontaminanty 

Látka LC50* IT Nameraná 
hodnota (NH) 

Pomer 
NH/LC50 alebo 

NH/IT 

Znečistená 
plocha** 

Hodnotenie 
rizika 

 
mg/kg mg/kg mg/kg - m2 ÁNO/NIE 

As 145 140 25 700 177 7 200 ÁNO 
toluén 5 580 150 5 390 0,97 0 NIE 
C10-C40 - 500 17 600 35,2 20 880 ÁNO 
chlorbenzen 1 110 10 14 500 13,06 314 NIE 
α-HCH 170 10 3 640 21,4 1 350 ÁNO 
β-HCH 6 000 10 311 0,05 0 NIE 
γ-HCH 88 10 285 3,24 1 350 ÁNO 
chloridazon 647 12 223 0,34 0 NIE 
PCB 1 010 30 371 0,37 0 NIE 

* - zvolené letálne dávky pre potkana alebo myš  pri akútnej expozícii 
** - odhadovaná plocha zo znečistením prekračujúcim hodnotu LC50 alebo IT 

Z tabuľky 5 je zrejmé, že príslušné znečistenie prekračuje v ploche stanovenej limitnú plochu 
pre typ využitia územia 2 (poľnohospodárstvo a obytné územia) pre arzén, ropné uhľovodíky 
C10-C40 (Obrázok 6), α-HCH a γ-HCH, t.j. bola zistená aktuálnosť environmentálneho 
rizika. V prípade ostatných látok, hoci prekračujú hodnotu IT viac ako 10x a vo všetkých 
prípadoch na ploche viac ako 500 m2 nebola pri porovnaní s letálnou koncentráciou 
aktuálnosť environmentálneho rizika zistená, avšak aj v tomto prípade možno aj o aktuálnosti 
environmentálneho rizika jednoznačne hovoriť. Problémom je voľba kritérií na báze akútnej 
expozície, pričom väčšina týchto látok má výrazný vplyv chronického charakteru, ktorý sa pri 
akútnej expozícii neprejavuje (viditeľné je to napr. u chlórbenzénu, u ktorého je LC50 pre 
potkana pri akútnej expozícii uvádzaná 1110 mg/kg avšak hodnota intervenčného kritéria je 
viac ako 100x nižšia 10 mg/kg, keď plocha s kontamináciou 10x nad IT je cca 2 250 m2 ) 
(Obrázok 5). 
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         Obrázok 5. Chlórbenzén (0-3 m p.t.)                        Obrázok 6: C10-C40 (0-3 m p.t.) 

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že jednoduchým testom aktuálnosti environmentálneho rizika 
bolo zistené, že riziko je aktuálne a vyžaduje ďalšie hodnotenie. 

3.2.1. Určenie aktuálnosti, rozsahu, dĺžky a doby pôsobenia primárneho zdroja 
znečistenia 

Pre hodnotenie rizika šírenia sa znečistenia podzemnou vody je ako prvý krok vykonaný 
jednoduchý test aktuálnosti rizika šírenia podzemnou vodou a to na základe odpovedí na 
nasledujúce otázky: 

1. Je na hladine alebo pod hladinou podzemnej vody voľná fáza znečisťujúcej látky? 

ÁNO - prítomnosť voľnej fázy ropných látok bola prieskumom znečistenia zistená vo 
vrte HGSV-10. 

2. Prechádza znečisťujúca látka horninovým prostredím vo vertikálnom smere? 

ÁNO - znečistenie zemín bolo zistené v celej skúmanej mocnosti 0-8 m p. t., t.j. až 
pod úroveň podzemnej vody. Rovnako tak bolo zistené výrazné znečistenie 
podzemných vôd na príslušné hodnoty IT. 

3. Je možné predpokladať šírenie znečisťujúcej látky v pásme prevzdušnenia v 
horizontálnom smere? 
NIE - dominantným mechanizmom migrácie znečistenia v pásme prevzdušnenia je   
vertikálny pohyb vplyvom infiltrácie atmosférických zrážok a gravitácie. 

4. Je nad hodnotu indikačného kritéria ID znečistených viac ako 1000 m3 podzemnej 
vody alebo nad hodnotu intervenčného kritéria IT viac ako 100 m3 podzemnej vody? 
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ÁNO - z bilancie znečistenia (Tabuľka 5) vyplýva, že objemy znečistenia podzemnej 
vody nad hodnoty ID a IT sú pre jednotlivé kontaminanty v rozsahu radoch X 000 až 
X 000 000 m3 podzemnej vody. 

5. Je prírastok znečistenia podzemnej vody za 1 rok väčší ako 100 m3?  

ÁNO - ročný prírastok kontaminácie (RPK - m3/rok) sa stanovuje zo vzťahu  RPK = 
P * vp /R, kde P je plocha kontaktu znečistenej zeminy s podzemnou vodou (z 
prieskumu znečistenia a geofyzikálneho merania vyplynulo, že plocha skládky 
nachádzajúca sa pod hladinou podzemnej vody je cca 5540 m2), vp je pórová rýchlosť 
prúdenia podzemnej vody (pri zvážení priemernej hodnoty koeficientu hydraulickej 
priepustnosti 3,5x10-3 m/s, hydraulického gradientu cca 8x10-4 je možné spracovanie 
mapy hydroizohýps (ZS prieskumu)) a efektívnej pórovitosti 0,15 vychádza rýchlosť 
prúdenia podzemnej vody cca 600 m/rok a R je retardačný koeficient špecifický pre 
jednotlivé látky (pre herbicídy, pesticídy a ClU v rozmedzí cca 1,2 až 10 - viď príloha 
č. 19 ZS prieskumu). Pri použití týchto hodnôt vychádza RPK pre jednotlivé 
kontaminanty v rozmedzí cca 334 000 až 2 770 000 m3/rok. 

Z výsledkov jednoduchého testu aktuálnosti rizika šírenia znečistenia podzemnej vody 
vychádza, že toto riziko je aktuálne a vyžaduje ďalšie hodnotenie. 

3.3. VÝPOČET RIZIKA ŠÍRENIA ZNEČISTENIA 

3.3.1. Výpočet rizika z migrácie kontaminantov podzemnou vodou 

Skládka CHZJD bola prevádzkovaná v období medzi rokmi 1966 až 1979 zavážaním terénnej 
depresie po starom ramene toku Malý Dunaj. Navezené odpady boli neskôr prekryté 
ochrannou vrstvou rôznorodej zeminy (z aktuálneho prieskumu vyplynulo, že i táto ochranná 
vrstva je postihnutá znečistením). Doba pôsobenia primárneho zdroja znečistenia (skládka) je 
tak toto obdobie cca 45 rokov. Z výsledkov prieskumu ďalej vyplynulo, že ku znečisteniu 
podzemných vôd došlo v celej ploche skládky (t. j. cca 65 000 m2) a k rozšíreniu znečistenia 
podzemných vôd potom do vzdialenosti až 5 km od skládky (znečistená plocha podzemných 
vôd nad IT sa pre jednotlivé kontaminanty pohybuje v rádoch až stoviek tisíc metrov 
štvorcových (Obrázok 7, Obrázok 8). 

 
        Obrázok 7: Prometrín v podzemnej vode                    Obrázok 8: Suma herbicídov v podzemnej vode 

  

Prieskumom bolo overené znečistenie podzemnej vody v záujmovom území nasledujúcimi 
látkami: 

 chlórované pesticídy - (hexachlórbenzén, izoméry hexachlórcyklohexánu), 
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 chlórované benzény (chlórbenzén, 1,2-dichlórbenzén, 1,3-dichlórbenzén, 1,4-
dichlórbenzén, 1,2,4-trichlórbenzén), 

 chlórované alifatické uhľovodíky  (trichlóretylén, tertrachlóretylén),  
 aromatické uhľovodíky (benzén, etylbenzén, xylény, toluén,),  
 polychlórované bifenyly, 
 herbicídy (ametrín, atrazín, atrazín-2-hydroxy, chloridazon, chloridazon-desfenyl, 

prometrín, propazín, simazín a ďalšie),   
 ropné látky (analyzované ako NEL a C10-C40), 
 arzén, 
 fenoly, 
 polyaromatické uhľovodíky,  
 amónne ióny, 
 sulfidy, 
 chloridy. 

Pre hodnotenie migrácie znečistenia podzemnou vodou bol v súlade so Smernicou pre 
spracovanie analýzy rizika použitý namiesto krokovej metódy matematický model prúdenia 
podzemných vôd MODFLOW a transportu znečistenia MT3D (Kovács, 2015). Popis a 
výstupy matematického modelovania tvoria samostatnú prílohu č. 19 Záverečnej správy. 
S ohľadom na to sú tu uvedené len základné údaje o postupe pri tvorbe modelu a jeho hlavné 
výstupy. Údaje a informácie týkajúce sa modelového riešenia vychádzajú z podčasti ZS 
modelovania. 

Matematický model transportu znečistenia bol zameraný predovšetkým na posúdenie 
nasledujúcich aspektov: 

 určenie hlavných smerov prúdenia podzemných vôd v širšom záujmovom území; 

 posúdenie vplyvu hydraulickej ochrany podzemných vôd podniku Slovnaft na 
prirodzený režim prúdenia podzemných vôd a šírenia znečistenia z priestoru skládky 
CHZJD; 

 možné ovplyvnenie toku Malý Dunaj; 

 ohrozenie vodných zdrojov Kalinkovo, Hamuliakovo a Šamorín, ktoré sa nachádzajú 
približne 10 až 15 km južne až juhovýchodne od skládky, v blízkosti vodnej nádrže 
Hrušov na rieke Dunaj a potenciálne i vodného zdroja Jelka nachádzajúceho sa cca 25 
km východne od skládky; 

 možnosť prenikania kontaminácie ďalej do priestoru Žitného ostrova ako významného 
zdroja podzemných vôd. 

Pretože vstupy pre model sú obmedzené, bolo potrebné pristúpiť k istej miere generalizácie 
a zjednodušenia hydraulických parametrov ako aj parametrov samotného horninového 
prostredia. Uvedené zjednodušenie však nemalo výraznejší vplyv na generálne stanovenie 
pohybu kontaminačného mraku a vývoj koncentrácií znečisťujúcich látok v prostredí.  

Matematický model bol spracovaný na základe nasledujúcich predpokladov: 

 Priestor skládky je rozdelený na kazety, do ktorých bol v minulosti vyvážaný odpad. 
Zdrojom kontaminácie podzemných vôd je primárne samotný odpad v kazetách 
a sekundárne znečistené zeminy nad a pod hladinou podzemnej vody.  

 Kontaminácia zo skládky môže byť transportovaná do podzemných vôd buď 
vertikálnym prúdením samotnej kontaminujúcej látky, alebo jej rozpúšťaním 
v zeminách do zrážkových vôd, ktoré presakujú do podzemných vôd. Znečistenie sa 
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môže dostať do podzemných vôd aj pri kolísaní hladiny podzemnej vody pri 
vysokých stavoch. Vysoké stavy hladín podzemných vôd, ktoré sú spôsobené 
kombináciou sezónneho kolísania a priesaku nadnormálnych zrážok, spôsobujú 
vymývanie (rozpúšťanie) kontaminácie z občas zaplavených vyšších vrstiev 
prostredia. 

 Prúdenie podzemnej vody v oblasti skládky a v smere zo skládky do Žitného ostrova 
je určované výškami hladín vody v Dunaji, v zdrži Hrušov a v priesakovom kanáli 
zdrže Hrušov. Malý Dunaj neovplyvňuje prúdenie podzemných vôd, lebo je 
zakolmatovaný.  

 Na smery prúdenia podzemnej vody má významný vplyv hydraulická ochrana 
podzemných vôd Slovnaftu (HOPV Slovnaft), pozostávajúca z čerpaných vrtov 
tvoriacich hydraulickú clonu. Z vrtov HOPV sa v súčasnosti nepretržite čerpá 
približne 900 l.s-1. HOPV zachytáva veľkú časť podzemných vôd prúdiacich z územia 
Bratislavy.  

 Prúd podzemnej vody pri súčasných hydraulických podmienkach postupuje spod 
skládky cez Podunajské Biskupice. Prúdenie zo skládky ďalej pokračuje cez v 
súčasnosti nevyužívaný vodárenský zdroj Podunajské Biskupice približne stredom 
Žitného ostrova. 

 Znečistenie zo zdrojov kontaminácie rozpustené v podzemnej vode je unášané 
v smere prúdenia podzemnej vody. Rýchlosť tohto unášania je primárne určovaná 
rýchlosťou prúdenia podzemnej vody. Výšky hladín podzemnej vody a teda aj 
rýchlosť prúdenia podzemnej vody podlieha režimovým zmenám. Tieto zmeny 
spôsobuje hlavne kolísanie hladiny vody v Dunaji a teda aj v zdrži Hrušov. 
Významný vplyv na smery a rýchlosť prúdenia podzemných vôd má aj čerpanie 
podzemnej vody z vrtov HOPV Slovnaft a vodárenských zdrojov Kalinkovo 
a Šamorín. Odbery z vodárenských zdrojov boli uvažované v týchto objemoch: 
Kalinkovo - 110 l.s-1, Šamorín - 300 l.s-1, Hamuliakovo - 5 l.s-1).  

 Hodnota koeficientu filtrácie bola uvažovaná v rozsahu 1x10-3 m/s až 6x10-3 m/s.   

 Do matematického modelu boli zohľadnené disperzné procesy, ktoré počas prúdenia 
podzemnej vody rozptyľujú rozpustenú látku do všetkých smerov. Disperzné procesy 
boli modelované použitím pozdĺžneho koeficientu, priečneho koeficientu 
a vertikálneho koeficientu disperzivity.  

 Rozpadové procesy (v tomto prípade degradácia, biodegradácia) sú okrem vlastností 
prostredia závislé aj na vlastnostiach samotnej transportovanej látky. Rozpad látok v 
nasýtenej a nenasýtenej zóne je však v skutočnosti mimoriadne komplikovaný proces. 
Pri modelovaní transportu znečistenia sa zvyčajne charakterizuje polčasom rozpadu, 
t.j. časom potrebným na rozpad polovičného množstva z pôvodného množstva látky. 
Zistená kontaminácia v oblasti skládky má mnoho zložiek. Pre modelované látky boli 
použité konzervatívne hodnoty (hodnoty s najpomalším rozpadom) rozpadových 
konštánt z environmentálnych databáz. 

 Sorpčný proces bol do modelu zahrnutý prostredníctvom distribučného koeficientu, 
ktorý udáva pomer medzi rozpustenou koncentráciou v podzemnej vode a 
nasorbovanou koncentráciou na hornine pri ustálenom stave. Hodnota distribučného 
koeficientu závisí na vlastnostiach sorbovanej látky a na sorpčných vlastnostiach 
horninového prostredia. Koeficienty boli určené na základe tabuľkových hodnôt a boli 
použité ich konzervatívne hodnoty (hodnoty spôsobujúce rýchlejší transport). 
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Cieľom modelovania nebolo určiť transport všetkých kontaminantov zistených v podzemnej 
vode v oblasti skládky, ale odhadnúť, ako je ohrozovaná podzemná voda v oblasti Žitného 
ostrova kontamináciou zo skládky na príkladoch dlhodobej migrácie vybratých 
kontaminantov reprezentujúcich hlavné skupiny zistených kontaminantov: herbicídy, ClU a 
pesticídy: 

 chloridazon, 
 tetrachlóretylén, 
 beta-hexachlórcyklohexán. 

Zároveň bol modelovaný taktiež transport hypotetického polutantu, látky, ktorá nepodlieha 
ani sorpcii ani rozpadu. Simulácia bola vykonaná pre obdobie 50 rokov. 

Závery z matematického modelovania je možné zhrnúť nasledovne: 

 V dnešných podmienkach hladín v Dunaji a v dnešných podmienkach prevádzkovania 
významných vodárenských zdrojov Kalinkovo a Šamorín, ako aj systému HOPV 
Slovnaft, znečistenie zo skládky tieto vodárenské zdroje neohrozí.  

 V dnešných podmienkach platí podobné konštatovanie s veľkou pravdepodobnosťou 
aj pre vodárenský zdroj Jelka.  

 Situácia by sa mohla zmeniť pri zvýšení odberov z vodárenských zdrojov (pokiaľ by 
malo za následok zmenu súčasných hydraulických pomerov v záujmovom území). 

 Pri súčasnom priemernom stave hladiny v Dunaji a pri dnešnom stave využívania 
vodárenských zdrojov a HOPV, kontaminujúce látky zo skládky CHZJD môžu 
potenciálne prenikať hlboko do územia Žitného ostrova v jeho centrálnej oblasti. 
Hĺbka prieniku závisí od konkrétnej látky a jej transportných vlastností. Najďalej 
budú prenikať látky s nízkou sorpciou a pomalým rozpadom. Niektoré látky podľa 
výsledkov modelovania, ale aj podľa prieskumu už dnes významne ohrozujú kvalitu 
vody v oblasti Vrakune, Podunajských Biskupíc a prenikajú ďalej do Žitného ostrova 
(Obrázok 9). Výsledky modelovania tak potvrdzujú výsledky prieskumných prác, keď 
doba simulácie 50 rokov približne odpovedá dobe existencie skládky. Z porovnaní 
odhadovaného a skutočne zisteného rozsahu znečistenia v širšom okolí skládky 
(Obrázok 8, Obrázok 9) potom naznačujú, že predikovaný rozsah znečistenia je väčší 
v priečnom smere (vplyv priečnej disperzie je pravdepodobne v skutočnosti nižší ako 
vychádza z matematického modelu a šírka kontaminačného mraku je tak menšia). 

 Postupujúce znečistenie znehodnocuje na desiatky rokov obrovské objemy pitnej 
vody v chránenej vodohospodárskej oblasti. Navyše, v ceste prúdenia podzemnej 
vody z oblasti skládky sú osídlené oblasti, kde obyvatelia môžu potenciálne vyžívať 
a s veľkou pravdepodobnosťou i využívajú podzemné vody na zavlažovanie, prípadne 
aj na pitné účely. 
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Obrázok 9: Odhadovaný rozsah znečistenia podzemných vôd chloridazonom po 50 rokoch šírenia 

kontaminácie zo skládky 

3.3.2. Určenie referenčného miesta a  referenčného času 

Na účely možnosti posúdenia rizika šírenia znečistenia podzemnou vodou vo vzťahu k 
potenciálne ohrozeným receptorom tohto znečistenia boli pomocou matematického modelu 
stanovené koncentrácie modelovaných kontaminantov vo vybraných referenčných bodoch 
(koncentrácie modelovaných kontaminantov boli v daných bodoch vypočítané pomocou 
matematického modelu transportu znečistenia pre čas 50 rokov šírenia kontaminácie zo 
skládky – v tabuľke 6 v stĺpci „modelová koncentrácia“). 

Referenčné body boli zvolené nasledovne: 

 R1 - 100 m od skládky, kde by malo byť splnené kritérium kvality podzemnej vody 
s koncentráciou daného polutantu nižšie ako je hodnota intervenčného kritéria ID; 

 R2 - miesto zmeny spôsobu využitia územia z priemyselného (oblasť skládky) na 
obytné (mestská časť Vrakuňa s trvalou zástavbou bytových a rodinných domov), kde 
by malo byť splnené kritérium kvality podzemnej vody s koncentráciou daného 
polutantu nižšie, ako je hodnota indikačného kritéria ID. Vzhľadom na to, že 
v rezidenčnej zástavbe rodinných domov sa nachádza veľký počet využívaných 
domových studní, je ako kritérium kvality podzemnej vody zvolená úroveň medznej 
hodnoty pre pitnú vodu. Bod R2 je vzdialený cca 350 m od okraja skládky 

 R3 - miesto na brehu toku Malý Dunaj; kritérium kvality podzemnej vody je zvolené, 
tak, aby voda prestupujúca do povrchového toku nespôsobila neprípustné zhoršenie 
kvality povrchovej vody. Bod R3 je vzdialený cca 1,3 km Pri posudzovaní vplyvu na 
kvalitu povrchovej vody je treba zvážiť na základe tzv. zmiešavacej rovnice, stupeň 
nariedenia povrchovou vodou. Na profile Nová Dedinka je minimálny prietok toku 
Malý Dunaj cca 23 m3/s, pri zvážení šírky prietočného profilu (šírky kontaminačného 
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mraku) je predpokladaný stupeň nariedenia podzemných vôd pri minimálnych 
prietokoch v toku cca 1000x. Tento odhad je vykonaný pre predpoklad drenážneho 
účinku toku Malý Dunaj v záujmovom území. 

Situácia zvolených referenčných bodov je znázornená na nasledujúcom obrázku  (Obrázok 
10) (všetky body sa nachádzajú na rovnakej prúdnici podzemných vôd z južnej časti skládky 
podľa výsledkov prúdového modelu). 

 
Obrázok 10: Situácia referenčných bodov 

Výsledky porovnania koncentrácií vybraných kontaminantov zo zvolenými kritériami kvality 
podzemnej vody sú uvedené v nasledujúcej tabuľke 6. 

 
Tabuľka 6: Hodnotenie rizika šírenia znečistenia podzemnou vodou vo vzťahu k receptorom znečistenia 

Referenčný bod Látka 
Modelová 

koncentrácia  
(µg/l) 

Kritérium kvality 
(µg/l) 

Prekročenie 
ÁNO/NIE 

R1 

chloridazon 1 597 0,1 

ÁNO PCE 70 10 

β-HCH 7,4 0,1 

R2 
chloridazon 1 208 0,1* 

ÁNO PCE 69 10 

β-HCH 6,1 0,1 

R3** 
chloridazon 242 1 000* 

NIE PCE 49 10 000 

β-HCH 1,8 20 
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* - pre chloridazon nie sú limitné hodnoty v pitnej a povrchovej vode v príslušných predpisoch uvedené, uvedená koncentrácia platí pre iný herbicíd prometrín - 
uvedené len pre účely porovnania. 
** - uvedené kritéria kvality podzemnej vody pre R3 odpovedajú tisíc násobku limitných hodnôt kvality povrchových vôd pri zvážení stupňa nariedenia 
v daných podmienkach prietoku rieky Malý Dunaj (viď  text vyššie). 

Z tabuľky č. 6 je zrejmé, že v referenčných bodoch 1 a 2 dochádza k výraznému prekročeniu 
zvolených kritérií kvality podzemnej vody. Naopak, v prípade referenčného bodu 3 
situovaného na brehu Malého Dunaja k prekročeniu zvolených kritérií kvality podzemnej 
vody vzhľadom k dostatočnému stupňu riedenia nedôjde. Naviac posudzovanie pre 
referenčný bod č. 3 je vykonané skôr na strane bezpečnosti, ako výsledky prieskumu (zistená 
kontamináciu podzemných vôd z pohľadu smeru prúdenia podzemných vôd i "za" riekou), a 
modelové simulácie indikujú, že rieka Malý Dunaj nemá s ohľadom na kolmatáciu drenážny 
účinok pre podzemné vody prúdiace z priestoru hodnotenej skládky CHZJD. 

3.4. ZHRNUTIE ENVIRONMENTÁLNEHO RIZIKA 

Výsledky hodnotenia environmentálneho rizika je možné zhrnúť nasledovne:  

 S ohľadom na zistenú úroveň a rozsah znečistenia zemín a podzemných vôd bola 
preukázaná aktuálnosť rizika pre receptory v biologickej kontaktnej zóne i rizika 
šírenia znečistenia podzemnou vodou, a to pre zástupcov všetkých skupín hlavných 
kontaminantov zistených na skládke (BTEX, ClU, pesticídy, herbicídy, kovy, PCB). 

 V dnešných podmienkach hladín v Dunaji a v dnešných podmienkach prevádzkovania 
významných vodárenských zdrojov Kalinkovo a Šamorín, ako aj systému HOPV 
Slovnaft, znečistenie zo skládky tieto vodárenské zdroje neohrozí. Podobné 
konštatovanie platí s veľkou pravdepodobnosťou aj pre vodárenský zdroj Jelka.  

 Situácia by sa mohla zmeniť pre zvýšení odberov z vodárenských zdrojov (pokiaľ by 
malo za následok zmenu súčasných hydraulických pomerov v záujmovom území). 

 Niektoré látky podľa výsledkov modelovania, ale aj podľa prieskumu už dnes 
významne ohrozujú kvalitu vody v oblasti Vrakune, Podunajských Biskupíc 
a prenikajú ďalej do Žitného ostrova (do vzdialenosti až 5 km od skládky). Hĺbka 
prieniku závisí od konkrétnej látky a jej transportných vlastností. Najďalej budú 
prenikať látky s nízkou sorpciou a pomalým rozpadom (takýmito látkami sú napr. 
niektoré herbicídy, ClU a BTEX typické pre znečistenie pochádzajúcich z priestoru 
skládky CHZJD, výrazné dosahy kontaminačného mraku hlboko do obytnej zástavby 
Vrakune majú však i relatívne menej mobilné pesticídy napr. β-HCH). 

 Postupujúce znečistenie znehodnocuje na desiatky rokov obrovské objemy pitnej 
vody v chránenej vodohospodárskej oblasti. Navyše, v ceste prúdenia podzemnej 
vody z oblasti skládky sú osídlené oblasti, kde obyvatelia môžu potenciálne vyžívať 
podzemné vody na zavlažovanie, prípadne aj na pitné účely (podľa všeobecných 
informácií k využívaniu podzemných vôd k týmto účelom vrátane pitia dochádza 
aj navzdory platnému zákazu používaniu domových studní v mestskej časti Vrakuňa 
vydanému od v roku 2002). Zistené koncentrácie veľa sledovaných kontaminantov 
v priestore kontaminačného mraku výrazne prekračujú medzné hodnoty pre pitnú 
vodu, ID i IT. 

 Riziko pre povrchové vody Malého Dunaja nebolo zistené a to ani v hypotetickom 
prípade drenáže podzemných vôd pritekajúcich z priestoru skládky hodnotenom na 
strane bezpečnosti. K drenáži podzemných vôd do toku Malý Dunaj nedochádza 
vzhľadom k kolmatácii riečneho dna. Znečistenie pochádzajúce zo skládky CHZJD 
bolo preukázané aj "za" tokom v smere prúdenia podzemných vôd. 

Hlavné neistoty, s ktorými bolo vykonané hodnotenie spojené, sú zhrnuté v nasledujúcich 
bodoch: 
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• zistené výsledky laboratórnych analýz môžu byť ovplyvnené laboratórnou 
nepresnosťou, ktorá je vyjadrená ako miera neistoty laboratórneho stanovenia; 

• vymedzenie plošného a priestorového rozsahu znečistenia je vždy závislé na situovaní 
prieskumných sond a vrtov a v konkrétnom prípade skládky CHZJD i heterogénnym 
zložením telesa skládky ako v plošnom, tak hĺbkovom profilu; 

• matematický model transportu znečistenia je sám o sebe určitou simplifikáciou 
skutočného stavu, jeho výstupy je tak nutné brať ako orientačné a to najmä pri 
uvážení rozsiahlosti záujmového územia,  

• existencia niekoľkých ďalších potenciálnych zdrojov znečistenia v okolí skládky 
CHZJD. 

Z vyššie uvedeného zhrnutia je zrejmé, že vyhodnotenie výsledkov prieskumných prác je 
spojené s celou radou neistôt a tieto neistoty nie je možné pri posudzovaní dôveryhodnosti 
vykonaných odhadov rizík zabudnúť. I cez túto skutočnosť je možné  konštatovať, že 
uvedené neistoty neznižujú významnejším spôsobom vierohodnosť výsledkov vykonaných 
prác.  

4. HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK  

Hodnotenie zdravotných rizík je stanovenie miery nebezpečenstva pre zdravie jednotlivcov a  
populácie v skúmanom území s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia. Cieľom 
hodnotenia zdravotných rizík je overiť, či v predmetnom území existuje potenciálne riziko 
ohrozenia zdravia  populácie a na základe zistení navrhnúť ďalšie riešenie. 

Základnými krokmi procesu hodnotenia zdravotných rizík v predmetnom území sú v zmysle 
smernice Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 28. januára 2015 č. 
1/2015 - 7. na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia:  

a) hodnotenie vzťahu dávka – účinok na ľudské zdravie, 

b) hodnotenie expozície, 
c) výpočet zdravotných rizík, 
d) zhrnutie zdravotných rizík  

4.1. HODNOTENIE VZŤAHU DÁVKA – ÚČINOK NA ĽUDSKÉ ZDRAVIE 

Hodnotenie vzťahu dávka – účinok na ľudské zdravie hodnotí vlastnosti zistených 
znečisťujúcich látok vo vzťahu k ľudskému zdraviu, popisuje kvantitatívne vzťahy medzi 
dávkou a závažnosťou nepriaznivého účinku (poškodenie zdravia, vzniku choroby, 
v extrémnych prípadoch až smrť) s ohľadom na prahové (nekarcinogénne) a neprahové 
(karcinogénne) účinky. Hodnotenie vzťahu dávka - účinok popisuje kvantitatívny vzťah 
medzi dávkou, ktorú organizmus prijíma a ňou vyvolaným účinkom. Existujú dva základné 
prístupy ku kvantifikácií vzťahu dávka – účinok, a to hodnotenie látok s prahovým 
a bezprahovým pôsobením. 

Prahové - nekarcinogénne účinky 
Charakterizujúce parametre pre prahové účinky (systémová toxicita) sú podľa U.S. EPA 
referenčná dávka RfD (Reference Dose) a referenčná koncentrácia RfC (Reference 
Concentration), kde  

― RfD  - je odhad (s presnosťou asi jedného alebo viac rádov) každodennej  expozície 
ľudskej populácie (vrátane zvlášť citlivých populačných skupín), ktorá 
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pravdepodobne nepredstavuje žiadne riziko nepriaznivých účinkov. Vyjadruje sa ako 
hmotnosť danej látky vstrebaná jednotkou telesnej hmotnosti za jednotku času 
(mg.kg-1.deň-1), 

 RfC - je odhad maximálnej koncentrácie danej látky, ktorá pri inhalačnej expozícií 
veľmi pravdepodobne nepredstavuje žiadne riziko nepriaznivých účinkov. Vyjadruje 
sa v mg danej látky na m3 vzduchu (mg.m-3). Predpokladá sa telesná hmotnosť 70 kg 
a rýchlosť pľúcnej ventilácie 20 m3 vzduchu za deň. 

Bezprahové - karcinogénne účinky 
Charakterizujúcim parametrom pre bezprahové (karcinogénne) účinky, keď so stúpajúcou 
dávkou stúpa pravdepodobnosť nepriaznivého účinku, je faktor smernice SF (Slope Factor), 
prípadne karcinogénny faktor smernice CSF (Cancer Slope Factor).  

OSF - faktor smernice vzniku rakoviny pri orálnej expozícii, t.j. odhad rizika vzniku 
rakoviny pri určitej orálnej expozícii, vyjadruje sa v 1/mg. kg-1. deň-1.  

IUR  - faktor smernice vzniku rakoviny pri expozícii inhaláciou, t.j. odhad rizika vzniku 
rakoviny pri určitej inhalačnej dávke, vyjadruje sa v 1/mg. m-3. Predpokladá sa telesná 
hmotnosť 70 kg a rýchlosť pľúcnej ventilácie 20 m3  vzduchu za deň.  

Keďže prvým krokom procesu hodnotenia zdravotných rizík je popis vzťahu dávka – účinok 
pre látky, pre ktoré je potrebné realizovať výpočet, uvádzame v  nasledujúcich prehľadoch  
hodnoty pre vzťah dávka – účinok, stručné zhodnotenie humánneho rizika a  prípadnú 
karcinogenitu (Tabuľka 7 až Tabuľka 41). 

Tabuľka 7: Vzťah dávka – účinok (benzén) 
Chemická látka 

CAS: 71-43-2 
Označenie Jednotka Hodnota 

Informačný 

zdroj 

Karcinogenita EPA –  A ľudský karcinogén 
IARC – 1 ľudský karcinogén 

IRIS 
IARC 

Karcinogénne riziko pre 
človeka – leukémia OSF [mg/(kg.deň)]-1 voda - 4,4.10-7  - 1,6.10-6 

1,5.10-2  - 5,5.10-2 
IRIS 

Karcinogénne riziko pre 
človeka – 
leukémia 

SFinhal 
IUR 

[mg/(kg.deň)]-1 

[μg/m3]-1 
7,7.10-3 – 2,7.10-2 
2,2.10-6  - 7,8.10-6 

IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka – orálne 

pokles lymfatických častíc 

RfD 
 

[mg/(kg.deň)] 
 

4,0.10-3 
 

IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka - inhalačne 

pokles lymfatických častíc 

RfDinhal 
RfC 

[mg/(kg.deň)] 
[mg/m3] 

 
8,57. 10-3 
3,0.10-2 

 

IRIS 

Zhodnotenie humánneho rizika 

Benzén môže vstupovať do tela prevažne inhalačne alebo orálne. Prienik 
kožou nie je tak nebezpečný, pretože sa väčšina benzénu rýchle odparí. 

Najvyššie koncentrácie sa nachádzajú v kostnej dreni, v orgánoch 
s vysokým zásobovaním krvi (pečeň, obličky) a v tkanivách s vysokým 

obsahom tukov (mozog). Akútna toxicita je spôsobená priamo benzénom, 
príčinou chronickej toxicity sú skôr  jeho metabolity. Benzén primárne 
poškodzuje centrálnu nervovú sústavu, imunitný systém a krvotvorbu. 

Prejavom otravy sú závrate, bolesti hlavy, eufória a zmätenosť. Môže dôjsť 
až k smrti z dôvodu zlyhania dýchania a srdečnej arytmii. Chronická 

expozícia poškodzuje červené a biele krvinky a krvné doštičky a môže 
spôsobiť anémiu. Prejavuje sa zvýšenou únavou, anorexiou a krvácaním 

ďasien, nosa, kože a tráviaceho traktu. Chronická expozícia tiež 
poškodzuje kostnú dreň. Poškodenie sa po uplynutí latentnej doby 5 – 

15 rokov sa môže prejaviť leukémiou. 

IRZ 
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Tabuľka 8: Vzťah dávka – účinok (etylbenzén) 

Chemická látka 
CAS: 100-41-4 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA –  D neklasifikovaný ako karcinogén 
IARC – 2B možný  ľudský karcinogén IARC 

Karcinogénne riziko pre 
človeka – orálne SFing [mg/(kg.deň)]-1 

 
8,75E-03 

 
model RISK 

Karcinogénne riziko pre 
človeka - inhalačne 

SFinhal 
IUR 

[mg/(kg.deň)]-1 

[μg/m3]-1 
1,1E-02 

2,5E-06 model RISK5 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka – orálne (toxicita na 

pečeň a obličky) 

RfD 
 

[mg/(kg.deň)] 
 1,1E-06 IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka - inhalačne (vývojová 

toxicita) 

RfDinhal 
RfC 

[mg/(kg.deň)] 
[mg/m3] 

0,285 
1,0 IRIS 

Zhodnotenie humánneho rizika 

Etylbenzén môže vstupovať do tela inhalačne, orálne alebo 
prestupom cez kožu. V tele dochádza k metabolickým 

premenám. Akútna aj chronická toxicita etylbenzénu sú 
pomerne nízke. Expozícia etylbenzénom dráždi dýchacie 

cesty a oči a môže tiež ovplyvniť funkciu mozgu a poškodiť 
kožu. Akútna expozícia spôsobuje neurologické poruchy 
(závrate, únava) a dráždi oči a dýchacie cesty. Chronická 
expozícia môže spôsobovať poškodenie pečene, obličiek, 

centrálnej nervovej sústavy a očí. 

IRZ 
 

Tabuľka 9: Vzťah dávka – účinok (xylény) 
Chemická látka 

CAS: 1330-20-7 (celkové) 
CAS: m xylen:108-38-3 
CAS: o xylen:108-38-3 
CAS: p xylen:108-38-3 

Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA –  nie je dostatok údajov na klasifikáciu 
IARC – 3 neklasifikovaný ako ľudský karcinogén 

IRIS 
IARC 

Karcinogénne riziko pre 
človeka – orálne SFing [mg/(kg. deň)]-1 nestanovená IRIS 

Karcinogénne riziko pre 
človeka - inhalačne 

SFinhal 
IUR 

[mg/(kg.deň)]-1 

[μg/m3]-1 nestanovená IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka – orálne (pokles váhy 

tela, nárast úmrtnosti) 

RfD 
 

[mg/(kg.deň)] 
 

2,0E-01 

 IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka - inhalačne 

(poškodenie koordinácie) 

RfDinhal 
RfC 

[mg/(kg.deň)] 
[mg/m3] 

 
 

2,85E-02 

1,1E-01 

 

IRIS 

Zhodnotenie humánneho rizika 

Xylén vstupuje do tela hlavne inhalačne, ale aj orálne a 
kontaktom s kožou. Xylény ovplyvňujú mozog, tráviaci 

systém, oči, uši, srdce, pečeň, ľadviny, pľúca, kožu a 
reprodukčný systém. Medzi jednotlivými izomérmi sú určité 
rozdiely – za najtoxickejší sa považuje p-xylén a za najmenej 

toxický m-xylén. Inhalácia xylénu ovplyvňuje centrálnu 
nervovú sústavu. Spôsobuje príznaky ako sú závrate, 

zvracanie, bolesti hlavy, zhoršenie koordinácie, pamäti a 
koncentrácie, poruchy dýchania, stratu vedomia 

a smrť.Xylény môžu dráždiť dýchacie cesty a oči. Kontakt 
s kožou spôsobuje podráždenie postihnutého miesta. 

Opakovaná expozícia môže spôsobiť dermatitídu. Xylén 
prijímaný potravou je toxický iba málo. Opakovaná 

expozícia môže poškodiť kostnú dreň a tým znížiť počet 
krviniek. 

IRZ 
 
 
 

Tabuľka 10: Vzťah dávka – účinok (toluén) 
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Chemická látka 
CAS: 108-88-3 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA –  nie je dostatok údajov na klasifikáciu 
IARC – 3  neklasifikovaný ako ľudský karcinogén 

IRIS 
IARC 

Karcinogénne riziko pre 
človeka – orálne SFing [mg/(kg.deň)]-1 neklasifikovaný IRIS 

Karcinogénne riziko pre 
človeka - inhalačne 

SFinhal 
IUR 

[mg/(kg.deň)]-1 

[μg/m3]-1 neklasifikovaný IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka - orálne (pokles váhy 

obličiek) 

RfDing 
 

[mg/(kg.deň)] 
 

8,0E-02 

 IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka - inhalačne 

(pozorované neurologické 
efekty na exponovaných 

pracovníkoch) 

RfDinhal 
RfC 

[mg/(kg.deň)] 
[mg/m3] 

1,428 
5,0 

IRIS 
 

Zhodnotenie humánneho rizika 

Inhalácia je primárnym vstupom toluénu do tela, vstrebáva sa 
50% vdychovaného toluénu. Môže byť absorbovaný taktiež 

tráviacim traktom alebo kontaktom s kožou. Toluén 
ovplyvňuje hlavne centrálnu nervovú sústavu. Dráždi 

dýchacie orgány, spôsobuje srdečnú arytmiu a poškodzuje 
pečeň a ľadviny. Dráždi taktiež kožu a oči. Akútna expozícia 
spôsobuje bolesti hlavy, závrate, únavu, stratu koordinácie a 
farebného videnia, zvracanie a apatiu. Chronická expozícia 
spôsobuje únavu, stratu sústredenia a pamäti, podráždenosť, 

trvalé bolesti hlavy a poškodenie mozgu. Vo väčšine 
prípadov sú tieto príznaky (po ukončení expozície) dočasné. 

Toluén môže prechádzať placentou do plodu a môže sa 
taktiež nachádzať v materskom mlieku. 

IRZ 
 

Tabuľka 11: Vzťah dávka – účinok (chlórbenzén)   
Chemická látka 
CAS: 108-90-7 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA –  D neklasifikovaný ako ľudský karcinogén 
IARC – nešpecifikovaný 

IRIS 
IARC 

Karcinogénne riziko pre 
človeka – orálne 

(hepatologické zmeny na  
pečeni) 

SFing [mg/(kg.deň)]-1 neklasifikované IRIS 

Karcinogénne riziko pre 
človeka - inhalačne 

SFinhal 
IUR 

[mg/(kg.deň)]-1 

[μg/m3]-1 neklasifikované IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka - orálne (toxické 

účinky na pečeň a obličky) 

RfD 
 

[mg/(kg.deň)] 
 

2,0E-02 

 IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka - inhalačne 

RfDinhal 
 

[mg/(kg.deň)] 
 

1,4E-02 

 www.risknet.it 

Zhodnotenie humánneho rizika 

Chronická expozícia ovplyvňuje centrálny nervový systém, 
pri inhalácií boli pozorované vplyvy na horné dýchacie cesty 
a oči, bolesti hlavy. Negatívne ovplyvňovanie CNS, pečene 
a ľadvín bolo pozorované u zvierat pri inhalačnej expozícií. 

EPA 

Tabuľka 12: Vzťah dávka – účinok (1,2-dichlóbenzén)   

Prieskum environmentálnej záťaže Vrakunská cesta – skládka CHZJD - SK/EZ/B2/136 Záverečná správa 

39 

http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm?fuseaction=iris.showQuickView&substance_nmbr=0118
http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm?fuseaction=iris.showQuickView&substance_nmbr=0118
http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm?fuseaction=iris.showQuickView&substance_nmbr=0399
http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm?fuseaction=iris.showQuickView&substance_nmbr=0399
http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm?fuseaction=iris.showQuickView&substance_nmbr=0399


 
Chemická látka 
CAS: 95-50-1 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA –  D neklasifikovaný ako ľudský karcinogén 
IARC – 3  neklasifikovaný ako ľudský karcinogén 

IRIS 
IARC 

Karcinogénne riziko pre 
človeka – orálne SFing [mg/(kg.deň)]-1 neklasifikované IRIS 

Karcinogénne riziko pre 
človeka - inhalačne 

SFinhal 
IUR 

[mg/(kg.deň)]-1 

[μg/m3]-1 neklasifikované IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka - orálne RfDing [mg/(kg.deň)] 9,0E-02 IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka - inhalačne RfDinhal [mg/(kg.deň)] 5,7E-02 www.risknet.it 

Zhodnotenie humánneho rizika 
Údaje o toxicite u ľudí sú limitované, ale boli popisované 
účinky ako chromozomálne aberácie, anémia a leukémia 

(Meek et al.1994b). 
GREENPEACE 

Tabuľka 13: Vzťah dávka – účinok (1,3 dichlóbenzén)   
Chemická látka 
CAS: 541-73-1 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA –  D neklasifikovaný ako ľudský karcinogén 
IARC – 3  neklasifikovaný ako ľudský karcinogén 

IRIS 
IARC 

Karcinogénne riziko pre 
človeka – orálne SFing [mg/(kg.deň)]-1 neklasifikované IRIS 

Karcinogénne riziko pre 
človeka - inhalačne 

SFinhal 
IUR 

[mg/(kg.deň)]-1 

[μg/m3]-1 neklasifikované IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka - orálne RfDing [mg/(kg.deň)] neklasifikované IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka - inhalačne 

RfDinhal 
RfC 

[mg/(kg.deň)] 
[mg/m3] neklasifikované IRIS 

Zhodnotenie humánneho rizika 

Jeho metabolizmus u cicavcov (a ľudí) je podobný ako je 
uvedené pre 1,2-dichlórbenzén, aj keď je o ňom vo 

všeobecnosti známych menej faktov v porovnaní s inými 
komerčne dôležitejšími dichlóreténmi. 

GREENPEACE 

 

 

Tabuľka 14: Vzťah dávka – účinok (1,4-dichlóbenzén)   
Chemická látka 
CAS: 106-46-7 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA –  nestanovená 
IARC – 2B možný  ľudský karcinogén 

IRIS 
IARC 

Karcinogénne riziko pre 
človeka – orálne SFing [mg/(kg.deň)]-1 

 
2,4E-02 

 
www.risknet.it 

Karcinogénne riziko pre 
človeka - inhalačne SFinhal [mg/(kg.deň)]-1 

 
2,21E-02 

 
www.risknet.it 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka - orálne RfDing [mg/(kg.deň)] 3,0E-02 www.risknet.it 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka - inhalačne (pokles 

váhy pečene) 

RfDinhal 
RfC 

[mg/(kg.deň)] 
[mg/m3] 

0,228 
0,8 IRIS 
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Zhodnotenie humánneho rizika 

IARC zaradila 1,4 dichlórbenzén medzi možné ľudské 
karcinogénny z hľadiska potenciálneho vzniku obličkového 

turbulárneho nádoru. 
Medzi symptómy intoxikácie u ľudí patria poškodenie 

pečene, obličiek a pľúc. V 70.-tych rokoch boli rozšírené 
náhodné otravy detí, pravdepodobne po prehltnutí repelentov 

proti moliam. (CEC 1986). 

IARC 
GREENPEACE 

Tabuľka 15: Vzťah dávka – účinok (1,2,4 trichlórbenzén) 
Chemická látka 
CAS: 120-82-1 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA –  D neklasifikovaný ako ľudský karcinogén 
IARC – nešpecifikuje 

IRIS 
IARC 

Karcinogénne riziko pre 
človeka – orálne SFing [mg/(kg.deň)]-1 neklasifikované IRIS 

Karcinogénne riziko pre 
človeka - inhalačne 

SFinhal 
IUR 

[mg/(kg.deň)]-1 

[μg/m3]-1 neklasifikované IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka - orálne RfDing [mg/(kg.deň)] 1,0E-02 IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka - inhalačne 

 
RfDinhal 

 

 
[mg/(kg.deň)] 

 
5,71E-02 www.risknet.it 

Zhodnotenie humánneho rizika 

Trichlórbenzény sú látky nebezpečné pre zdravie človeka. 
Do organizmu môžu byť vdýchnuté a prestupujú 

aj pokožkou. Uvádza sa, že u exponovanej osoby môže 
dôjsť k nasledujúcim prejavom a rizikám: dráždenie očí 

a pokožky, dráždenie nosa, dýchacích ciest a pľúc  
s následným kašľom a dýchavičnosťou; poškodeniu 

pečene a obličiek, poškodeniu krvných buniek (anémia). 
Nebolo preukázané, že by trichlorbenzény mali 

karcinogénne alebo teratogénne vplyvy. 

IRZ 

Tabuľka 16: Vzťah dávka – účinok (tetrachlórbenzén) 
Chemická látka 
CAS: 95-94-3 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita US EPA:  - nehodnotený 
IARC -  nešpecifikovaný 

IRIS 
IARC 

Karcinogénne riziko pre 
človeka –orálne 

 
OSF 

 
[mg/kg.deň]-1 nestanovený IRIS 

Karcinogénne riziko pre 
človeka -inhalačné 

 

IUR 
SFinhal 

[ug/m3]-1 

[mg/m3] -1 nestanovený IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka –orálne 

(poškodenie obličiek) 
RfD [mg/kg.deň] 3,0E-04 IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka- inhalačné RfDinhal [mg/kg.deň] 3,0E-04 www.risknet.it 

Zhodnotenie humánneho rizika 

Hlavný spôsob expozície všeobecnej populácie 
tetrachlórbenzénom je pravdepodobne  potravinovým 

reťazcom. Účinok na pečeň, obličky, štítnu žľazu a pľúca 
bol zistený u všetkých izomérov, pričom ale 1,2,4,5-

tetrachlórbenzén sa ukázal byť najtoxickejší. 

GREENPEACE 

Tabuľka 17: Vzťah dávka – účinok (tetrachlóretén) 
Chemická látka 
CAS: 127-18-4 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita 
IARC - 2A pravdepodobne karcinogénny pre ľudí 

EPA - B2 pravdepodobný karcinogén, nedostatočné humánne 
údaje 

IRIS 
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Chemická látka 
CAS: 127-18-4 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogénne riziko pre 
človeka 

(hepatocelurálny adenóm alebo 
karcinóm) 

 
OSF 

 
[mg/kg.deň]-1 

 
2,1E-03 

 
IRIS 

Karcinogénne riziko pre 
človeka 

IUR 
SFinhal 

[ug/m3]-1 

[mg/kg.deň]-1 

 
2,6.10-7 

9,1E-04 
IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka - inhalačné 

(neurotoxicita) 

RfC 
RfDinhal 

[mg/m3] 
[mg/kg.deň]-1 

4,0E-02 
1,14E-02 IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka - orálne 
(neurotoxicita) 

RfD [mg/kg.deň] 6,0E-03 IRIS 

Zhodnotenie humánneho rizika 

PCE nie je veľmi dobre absorbovaný kožou, napriek tomu môže 
spôsobovať jej poškodenie. Jeho nízka úroveň v ovzduší, vode 
a potravinách  nemusí jednoznačne spôsobovať významnejšie 
symptómy. Vyššie koncentrácie PCE v ovzduší  môžu viesť 

k poškodeniu očí, kože a respiračného systému. Niektoré ďalšie 
efekty sú  závrate, bolesti hlavy, problémy s koordináciu, 

abnormálne búšenie srdca. Dochádza k poškodeniu pečene 
a obličiek. Veľmi vysoká koncentrácia PCE môže spôsobiť 

neurologické symptómy, bezvedomie až kómu a smrť.  Niektoré 
štúdie realizované v pracovnom prostredí (čistiarne, chemické 

podniky)  poukázali na riziko vzniku rakoviny obličiek, močového 
mechúra, krčka  maternice, pažeráka.  Niektoré štúdie poukázali 

na vzťah medzi PEC, pitnou vodou a rakovinou. Bol zistený nárast 
leukémie, ako aj rakovina pľúc u ľudí exponovaných vysokým 

koncentráciám PEC. 

www.cancer.org 

Tabuľka 18: Vzťah dávka – účinok (trichlóretén) 
Chemická látka 

CAS: 79016 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita IARC: 1 -  ľudský karcinogén 
US EPA: A - ľudský karcinogén 

IARC 
IRIS 

Karcinogénne riziko pre 
človeka –orálne 

(rakovina pečene a obličiek) 

 
OSF 

 
[mg/kg.deň]-1 4,6E-02 IRIS 

Karcinogénne riziko pre 
človeka – inhalačné 
(rakovina pečene) 

IUR 
SFinhal 

[ug/m3]-1 

[mg/kg.deň]-1 
4,1E-06 

1,4E-02 IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka –orálne 

(nárast srdcovo -  cievnych 
malforácií, imunolog.efektov 

u dospelých) 

RfD [mg/kg.deň] 5,0E-04 IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka- inhalačné 

(nárast srdcovo - cievnych 
malforácií, imunolog.efektov 

u dospelých - pokles 
thymus.vady) 

 
RfC 

RfDinhal 
 

[mg/m3] 
[mg/kg.deň] 

2,0E-03 
5,7E-04 IRIS 

Zhodnotenie humánneho rizika 

Čistý trichlóretylén nepoškodzuje nervový systém a ak je 
vdychovaný, dostaví sa pocit opitosti, rozpustilosti a činorodosti, 
po ktorej nasleduje spavosť (trichóretylénová toxikománia). Po 

požití sa dostavia bolesti hlavy, zvracanie alebo nevoľnosť. 

ECHA 

Tabuľka 19: Vzťah dávka – účinok   (fenantrén) 
Chemická látka 
CAS: 85-01-8 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA –  D neklasifikovaný ako ľudský karcinogén 
IARC – 3  neklasifikovaný ako ľudský karcinogén 

IRIS 
IARC 
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Karcinogénne riziko pre človeka 

- orálne OSF [mg/(kg.deň)]-1 neklasifikovaný IRIS 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

IUR 
SFinhal 

[μg/m3]-1 

[mg/(kg.deň)]-1 neklasifikovaný IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- orálne RfDing [mg/(kg.deň)] 3,0E-02 

 www.risknet.it 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

RfC 
RfDinhal 

[mg/m3] 
[mg/(kg.deň)] neklasifikovaný IRIS 

Zhodnotenie humánneho rizika   

Tabuľka 20 : Vzťah dávka – účinok   (HCB - hexachlórbenzén) 
Chemická látka 
CAS: 118-74-1 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita 

EPA –  B2 možný ľudský karcinogén 
(založený na  dostatočných dôkazoch na zvieratách) 

 
IARC – 2B možný  ľudský karcinogén 

IRIS 
IARC 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- orálne OSF [mg/(kg.deň)]-1 1,6 IRIS 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne (hepatocerulárny 

karcinóm) 

IUR 
SFinhal 

[μg/m3]-1 

[mg/(kg.deň)]-1 

 
4,6E-04 

1,61 
IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- orálne RfDing [mg/(kg.deň)] 8,0E-04 

 IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

RfC 
RfDinhal 

[mg/m3] 
[mg/(kg.deň)] nestanovené IRIS 

Zhodnotenie humánneho rizika 

Hexachlorbenzén je pre zdravie človeka veľmi 
nebezpečná látka. Môže byť vdýchnutý, ale do 

organizmu sa dostáva aj prestupom pokožkou. U osoby, 
ktorá je zasiahnutá touto látkou, sa môžu prejaviť tieto 

nasledujúce riziká: extrémne zvýšenie rizika 
ochoreniana rakovinu;nebezpečie ohrozenia vývoja 
plodu; dráždenie očí, nosa, dýchacích ciest a kože; 
poškodenie pečene a obličiek; poškodenie funkcie 
štítnej žľazy. Opakované expozície môžu poškodiť 

centrálny nervový systém s následkami ako sú 
podráždenosť, svalová slabosť, trasenie alebo pocity 

„pichania“ na koži. Opakované expozície môžu 
spôsobiť aj nezvratné poškodenie pokožky, ako napr.  

zmenu pigmentácie. 

IRZ 

 

Tabuľka 21: Vzťah dávka – účinok   (alfaHCH) 
Chemická látka 
CAS: 319-84-6 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita 
EPA –  B2 možný ľudský karcinogén 

(založený na  dostatočných dôkazoch na zvieratách) 
IARC – 2B možný  ľudský karcinogén 

IRIS 
IARC 

Karcinogénne riziko pre človeka – 
orálne SFing [mg/(kg.deň)]-1 6,3 IRIS 

Karcinogénne riziko pre človeka - 
inhalačné 

SFinhal 
IUR 

[mg/(kg.deň)]-1 

[μg/m3]-1 
6,3 

1,8.10-3 IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- orálne RfDing [mg/(kg.deň)] 8,0.10-3 www.risknet.it 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

RfDinhal 
RfC 

[mg/(kg.deň)] 
[mg/m3] neuvedené IRIS 
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Zhodnotenie humánneho rizika 

HCH majú vysokú afinitu k tukom, sú vysoko 
perzistentné v životnom prostredí. Hromadia sa najmä 

v tukovom tkanive, pečeni, obličkách, mozgu, svaloch a 
srdci. 

Bol pozorovaný nárast rakoviny pľúc 
 poľnohospodárskych pracovníkov používajúcich HCHs. 
Pre alfaHCH existuje dostatok dôkazov karcinogénneho 

ochorenia  zvierat (napr. rakovina pečene myší pri 
orálnom podaní, podobne  potkanov). 

Beseda et al., 2004 
IARC 

Tabuľka 22: Vzťah dávka – účinok   (betaHCH) 
Chemická látka 
CAS : 319-85-7 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA –  C možný karcinogén pre ľudí 
IARC – limitované údaje 

IRIS 
IARC 

Karcinogénne riziko pre človeka - 
orálne SFing [mg/(kg.deň)]-1 1,8 IRIS 

Karcinogénne riziko pre človeka - 
inhalačne 

SFinhal 
IUR 

[mg/(kg.deň)]-1 

[μg/m3]-1 
1,855 

5,3.10-4 IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- orálne Inges. RfD [mg/(kg.deň)] nestanovený IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

Inhal. RfD 
RfC 

[mg/(kg.deň)] 
[mg/m3] nestanovený IRIS 

Zhodnotenie humánneho rizika 

HCH majú vysokú afinitu k tukom, sú vysoko 
perzistentné v životnom prostredí. Hromadia sa najmä 
v tukovom tkanive, pečeni, obličkách, mozgu, svaloch, 

srdci. 
V prípade beta HCH bol pozorovaný nárast rakoviny 

pečene  myší pri orálnom podaní. 
BetaHCH ovplyvňuje funkciu štítnej žľazy a môže 

ovplyvňovať aj vývoj mozgu. 

1.Beseda et al., 2004 
2.IARC 

3. Alvarez-Pedrerol et al., 
2008 

Tabuľka 23: Vzťah dávka – účinok  (gamaHCH  - lindan) 
Chemická látka 
CAS: 58-89-9 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA –  neklasifikuje 
IARC – 2B možný  ľudský karcinogén 

EPA 
IARC 

 OSF [mg/(kg.deň)]-1 1,1 IRIS 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

IUR 
SFinhal 

[μg/m3]-1 

[mg/(kg.deň)]-1 
3,0E-04 

1,05 IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- orálne (toxicita  - obličky a pečeň 

) 
RfDing [mg/(kg.deň)] 3,0E-04 IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne (toxicita - obličky) RfDinhal [mg/(kg.deň)] - IRIS 

Zhodnotenie humánneho rizika 

1. Vysoko toxický, môže spôsobiť kožné problémy, 
bolesti brucha, nevoľnosť, vracanie, kŕče, triašku 

a hyperreflexiu. 
2. Lindan predstavuje gama izomér hexacyklohexánu, 

jeho LD pre človeka je 30 g v prášku, v prípade 
olejovitého rozpúšťadla je toxicita HCH vyššia. Má 

vysokú afinitu k tukom, je vysoko perzistentný 
v životnom prostredí. Hromadí sa najmä v tukovom 
tkanive, pečeni, obličkách, mozgu, svaloch, srdci. 

3. Boli zaznamenané štyri prípady leukémie  mužov 
exponovaných lindanom. Zistená bola aj aplastická 

anémia. 

1.IUPAC 
2. Beseda et al., 2004 

3.IARC 

Tabuľka 24: Vzťah dávka – účinok  (deltaHCH) 
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Chemická látka 
CAS: 319-86-8 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA –  D neklasifikovaný ako ľudský karcinogén 
IARC – neklasifikuje IRIS 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- orálne OSF [mg/(kg.deň)]-1 neuvedené neuvedené 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne SFinhal [mg/(kg.deň)]-1 neuvedené neuvedené 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- orálne RfDing [mg/(kg.deň)] neuvedené neuvedené 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

RfDinhal 
RfC 

[mg/(kg.deň)] 
[mg/m3] neuvedené IRIS 

Zhodnotenie humánneho rizika 

HCH majú vysokú afinitu k tukom, sú vysoko 
perzistentné v životnom prostredí. Hromadia sa najmä 
v tukovom tkanive, pečeni, obličkách, mozgu, svaloch, 

srdci. 

Beseda et al., 2004 

Tabuľka 25: Vzťah dávka – účinok  (epsilonHCH) 
Chemická látka 

CAS: Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA –  D neklasifikovaný ako ľudský karcinogén 
IARC – neklasifikuje IRIS 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- orálne OSF [mg/(kg.deň)]-1 neuvedené IRIS 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

IUR 
SFinhal 

[μg/m3]-1 

[mg/(kg.deň)]-1 neuvedené IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- orálne RfDing [mg/(kg.deň)] neuvedené IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

RfDinhal 
RfC 

[mg/(kg.deň)] 
[mg/m3] neuvedené IRIS 

Zhodnotenie humánneho rizika 

HCH majú vysokú afinitu k tukom, sú vysoko 
perzistentné v životnom prostredí. Hromadia sa najmä 
v tukovom tkanive, pečeni, obličkách, mozgu, svaloch, 

srdci. 

Beseda et al., 2004 

Tabuľka 26: Vzťah dávka – účinok  (atrazín) 
Chemická látka 
CAS: 1912-24-9 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA –  neklasifikuje 
IARC – 3 neklasifikovaný ako  ľudský karcinogén IARC 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- orálne OSF [mg/(kg.deň)]-1 2,3E-02 IRIS 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne SFinhal [mg/(kg.deň)]-1 2,2E-02 www.risknet.it 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- orálne (pokles váhy tela, 

kardiovas.toxicita) 
RfD [mg/(kg.deň)] 3,5E-02 IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne RfDinhal [mg/(kg.deň)] 3,5E-02 EPA 
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Chemická látka 
CAS: 1912-24-9 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Zhodnotenie humánneho rizika 

Pôsobí toxicky na pečeň. 
K expozícií atrazínom dochádza prakticky len 

u pracovníkov  manipulujúcich priamo s atrazínom 
alebo konzumáciou kontaminovanej podzemnej vody. 

Kontaminácia potravín nie je významná. Atrazín sa 
ľahko vstrebáva z gastrointestinálního traktu, vstupovať 

do tela môže aj pľúcami alebo kožou. Atrazín patrí 
medzi herbicídy pre človeka málo toxické. Po akútnej 

expozícií dochádza k podráždeniu kože a očí, bolestiam 
v hrudníku, nevoľnosti a zvracaniu. Môže tiež 

vyvolávať alergické reakcie. O pôsobení atrazínu na 
ľudské zdravie nie je dostatok informácii, u zvierat 
pôsobí toxicky na svalový a nervový systém, pečeň, 

obličky a srdce. 

Beseda et al., 2004 
 

IRZ 

Tabuľka 27: Vzťah dávka – účinok  (atrazín-2-hydroxy) 
Chemická látka 
CAS: 2163-68-0 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA –  nestanovené 
IARC – nestanovené IARC 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- orálne OSF [mg/(kg.deň)]-1 nestanovené IARC 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

IUR 
SFinhal 

[μg/m3]-1 

[mg/(kg.deň)]-1 nestanovené IARC 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- orálne RfDing [mg/(kg.deň)] nestanovené IARC 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

RfDinhal 
RfC 

[mg/(kg.deň)] 
[mg/m3] nestanovené IARC 

Zhodnotenie humánneho rizika Obmedzené informácie.  

Tabuľka 28: Vzťah dávka – účinok  (prometrín) 
Chemická látka 
CAS: 7287-19-6 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA –  neklasifikuje 
IARC – nešpecifikovaný 

IRIS 
IARC 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- orálne OSF [mg/(kg.deň)]-1 nestanovené IRIS 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

IUR 
SFinhal 

[μg/m3]-1 

[mg/(kg.deň)]-1 nestanovené IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- orálne (degradácia pečene a 

obličiek) 
RfDing [mg/(kg.deň)] 4,0E-03 IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

RfDinhal 
RfC 

[mg/(kg.deň)] 
[mg/m3] nestanovené IRIS 

Zhodnotenie humánneho rizika 

Pôsobí toxicky  na pečeň. 
V rámci troch chronických a karcinogénnych štúdií na 

myšiach, potkanoch a psoch bolo zistené, že látka nemá 
karcinogénne účinky. Prometrín bol zaklasifikovaný do 
skupiny E - (nie sú dôkazy o karcinogenite na ľuďoch). 

Štúdia na potkanoch pri vysokých koncentráciách 
potvrdila toxicitu na tehotenstvo a vývoj. V prípade 

testov na zajacoch bol pozorovaný pokles váhy. 

Beseda et al., 2004 
PUBCHEM 

Tabuľka 29: Vzťah dávka – účinok  (simazín) 
Chemická látka 
CAS: 122-34-9 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA –  neklasifikuje 
IARC – 3  neklasifikovaný ako  ľudský karcinogén 

IRIS 
IARC 
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Karcinogénne riziko pre človeka 

- orálne OSF [mg/(kg.deň)]-1 1,2E-01 www.risknet.it 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

IUR 
SFinhal 

[μg/m3]-1 

[mg/(kg.deň)]-1 nestanovené IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- orálne (redukcia váhy, 

hematologické zmeny (ženské 
pohlavie) 

RfDing [mg/(kg.deň)] 5,0E-03 IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

RfDinhal 
RfC 

[mg/(kg.deň)] 
[mg/m3] nestanovené IRIS 

Zhodnotenie humánneho rizika 

Pôsobí toxicky na pečeň. 
Účinky simazínu na ľudské zdravie nie sú veľmi 

preskúmané. Nie sú ani známe žiadne prípady otravy 
ľudí jeho požitím. Profesionálne expozície môžu 

vyvolávať vyrážky a dermatitídy. Triazinové herbicídy 
všeobecne narušujú procesy premeny energie v tele. 
Príznaky u ľudí zahrňujú trasenie, kŕče, problémy s  
chôdzou, paralýzu, cyanózu, spomalené dýchanie, 

abnormálne kontrakcie zornice, bolesti čriev a poruchy 
funkcie nadobličiek. Pravdepodobne nie je teratogénny. 

Beseda et al., 2004 
 

IRZ 

Tabuľka 30: Vzťah dávka – účinok  (ametrín) 
Chemická látka 
CAS: 834-12-8 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA –  neklasifikuje 
IARC – neklasifikovaný 

IRIS 
IARC 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- orálne OSF [mg/(kg.deň)]-1 nestanovené IRIS 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

IUR 
SFinhal 

[μg/m3]-1 

[mg/(kg.deň)]-1 nestanovené IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
orálne 

toxicita pečeň 
RfDing [mg/(kg.deň)] 9,0E-03 IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

RfDinhal 
RfC 

[mg/(kg.deň)] 
[mg/m3] nestanovené IRIS 

Zhodnotenie humánneho rizika Nie je dostatok informácií.  

Tabuľka 31: Vzťah dávka – účinok  (diuron desmetyl) 
Chemická látka 
CAS: 3567-62-2 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA –  neklasifikuje 
IARC – neklasifikovaný 

IRIS 
IARC 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- orálne OSF [mg/(kg.deň)]-1 nestanovené IRIS 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

IUR 
SFinhal 

[μg/m3]-1 

[mg/(kg.deň)]-1 nestanovené IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- orálne (abnormálne pigmenty 

v krvi) 
RfDing [mg/(kg.deň)] nestanovené IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

RfDinhal 
RfC 

[mg/(kg.deň)] 
[mg/m3] nestanovené IRIS 

Zhodnotenie humánneho rizika 
Môže mať škodlivé účinky pri vdychovaní. Môže 

dráždiť dýchacie cesty. Je škodlivý pri ingescii 
a absorbcii pokožkou. Vyvoláva podráždenie očí. 

SIGMA-ALDRICH 

Tabuľka 32: Vzťah dávka – účinok  (terbutrín) 
Chemická látka 
CAS: 886-50-0 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA –  neklasifikovaný 
IARC – neklasifikovaný 

IRIS 
IARC 
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Karcinogénne riziko pre človeka 

- orálne OSF [mg/(kg.deň)]-1 nestanovené IRIS 
 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

IUR 
SFinhal 

[μg/m3]-1 

[mg/(kg.deň)]-1 nestanovené IRIS 
 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- orálne (abnormálne pigmenty 

v krvi) 
RfDing [mg/(kg.deň)] 1,0E-03 IRIS 

 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

RfDinhal 
RfC 

[mg/(kg.deň)] 
[mg/m3] nestanovené IRIS 

 

Zhodnotenie humánneho rizika Nie je dostatok informácií.  

Tabuľka 33: Vzťah dávka – účinok  (Chloridazon) 
Chemická látka 
CAS: 1698-60-8 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA –  neklasifikuje 
IARC – nešpecifikovaný IARC 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- orálne OSF [mg/(kg.deň)]-1  

nestanovené IARC 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

IUR 
SFinhal 

[μg/m3]-1 

[mg/(kg.deň)]-1 
nestanovené IARC 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- orálne RfDing [mg/(kg.deň)] nestanovené IARC 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

RfDinhal 
RfC 

[mg/(kg.deň)] 
[mg/m3] 

nestanovené 

IARC 

Zhodnotenie humánneho rizika 

Boli pozorované  poškodenia pracovníkov 
používajúcich látku pri jej výrobe (názov Burex 

v bývalom Československu). Kontakt s látkou  akútne 
spôsobil lokálne popáleniny druhého stupňa (po 6 – 10 
dňoch, lokálne zmeny ustúpili, zaznamenané boli ľahké 
poškodenia pečene). Bola zaznamenaná fotosenzibilita. 

Na základe štúdií na potkanoch a myšiach môže byť 
látka (nazývaná aj napr. pyrazon) klasifikovaná ako 

nekarcinogénna pre ľudí. 

PUBCHEM 

Tabuľka 34: Vzťah dávka – účinok  (Propazín) 
Chemická látka 
CAS: 139-40-2 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA –  neklasifikuje 
IARC – nešpecifikovaný 

IRIS 
IARC 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- orálne OSF [mg/(kg.deň)]-1 4,45E-02 www.risknet.it 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

IUR 
SFinhal 

[μg/m3]-1 

[mg/(kg.deň)]-1 neklasifikované IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka 
orálne 

pokles váhy tela 

RfDing [mg/(kg.deň)] 2,0E-02 IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka 

- inhalačne 

RfDinhal 
RfC 

[mg/(kg.deň)] 
[mg/m3] neklasifikované IRIS 

Zhodnotenie humánneho rizika 

Pôsobí toxicky na pečeň. 
Po subchronickej a chronickej expzícií viacerých 

živočíšnych druhov  boli zistené neuroendokrínne vplyvy 
ovplyvňujúce  reprodukciu a vývoj  (čo môže byť 

relevantné aj pre ľudskú populáciu). Poškodzuje centrálny 
nervový systém, ovplyvňuje zmeny v hormonálnom 

systéme a vývoji. 

Beseda et al., 2004 
PUBCHEM 

Tabuľka 35: Vzťah dávka – účinok  (Atraton) 
Chemická látka 
CAS: 1610-17-9 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 
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Karcinogenita EPA –  neklasifikuje 
IARC – nešpecifikovaný 

IRIS 
IARC 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- orálne OSF [mg/(kg.deň)]-1 neklasifikované www.risknet.it 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

IUR 
SFinhal 

[μg/m3]-1 

[mg/(kg.deň)]-1 neklasifikované IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka orálne pokles váhy tela RfDing [mg/(kg.deň)] neklasifikované IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka 

- inhalačne 

RfDinhal 
RfC 

[mg/(kg.deň)] 
[mg/m3] neklasifikované IRIS 

Zhodnotenie humánneho rizika 
Môže mať škodlivé účinky pri vdychovaní a spôsobovať 
dráždenie dýchacieho traktu. Môže spôsobovať dráždenie 

kože a očí. Je škodlivý pri ingescii. 

http//sitem.herts.ac.uk 
 

Tabuľka 36: Vzťah dávka – účinok  (Lenacil) 
Chemická látka 
CAS: 2164-08-1 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA –  neklasifikuje 
IARC – nešpecifikovaný 

IRIS 
IARC 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- orálne OSF [mg/(kg.deň)]-1 neklasifikované www.risknet.it 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

IUR 
SFinhal 

[μg/m3]-1 

[mg/(kg.deň)]-1 neklasifikované IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka 
orálne 

pokles váhy tela 

RfDing [mg/(kg.deň)] neklasifikované IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka 

- inhalačne 

RfDinhal 
RfC 

[mg/(kg.deň)] 
[mg/m3] neklasifikované IRIS 

Zhodnotenie humánneho rizika Údaje o toxicite nie sú dostupné. http//sitem.herts.ac.uk 

Tabuľka 37: Vzťah dávka – účinok  (Tiabendazol) 
Chemická látka 
CAS: 148-79-8 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA –  neklasifikuje 
IARC – nešpecifikovaný 

IRIS 
IARC 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- orálne OSF [mg/(kg.deň)]-1 neklasifikované www.risknet.it 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

IUR 
SFinhal 

[μg/m3]-1 

[mg/(kg.deň)]-1 neklasifikované IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka 
orálne 

pokles váhy tela 

RfDing [mg/(kg.deň)] neklasifikované IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka 

- inhalačne 

RfDinhal 
RfC 

[mg/(kg.deň)] 
[mg/m3] neklasifikované IRIS 

Zhodnotenie humánneho rizika Látka s liečebným ochranným účinkom. http//sitem.herts.ac.uk 

Tabuľka 38: Vzťah dávka – účinok  (olovo) 
Chemická látka 
CAS: 7439-92-1 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA - B2 pravdepodobný karcinogén 
IARC – 2B možný  ľudský karcinogén 

IRIS 
IARC 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- orálne OSF [mg/(kg.deň)]-1 neklasifikované IRIS 
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Chemická látka 
CAS: 7439-92-1 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

IUR 
SFinhal 

[μg/m3]-1 

[mg/(kg.deň)]-1 

 
neklasifikované IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka 
- orálne 

RfDing [mg/(kg.deň)] 
 

3,6E-03 Model RISK5 

Nekarcinogénne riziko pre 
človeka 

- inhalačne 

RfDinhal 
RfC 

[mg/(kg.deň)] 
[mg/m3] 

 
neklasifikované IRIS 

Zhodnotenie humánneho rizika 

Olovo je podľa IARC zaradené do skupiny 2B (možný  
ľudský karcinogén). V prípade anorganických zlúčenín 

olova sú tieto podľa IARC zaradené do skupiny 2A 
(pravdepodobný ľudský karcinogén) a organické zlúčeniny 

olova do skupiny 3 (nie je klasifikovaný ako ľudský 
karcinogén). 

Olovo sa môže do ľudského organizmu dostávať zo 
vzduchu pľúcnou inhaláciou, odhaduje sa, že 30 % olova 

v krvi sa dostáva do tela inhalačne. Ďalšou cestou je 
príjem prostredníctvom potravín. Príjem potravou je 

zodpovedný za približne 60% olova, ďalších 10% sa do 
tela dostane s pitnou vodou. U dospelých osôb sa 

tráviacim ústrojenstvom vstrebáva až 20% prijatého 
množstva. U tehotných žien a malých detí vstrebávanie 

stúpa až na 70%. Olovo prechádza placentou a preto je pri 
expozícií matky exponovaný aj plod. V krvi olovo zostáva 
28 – 36 dní. Polčas zotrvania olova v kostiach je rádovo 
desiatky rokov. Depozícia v kostiach je potenciálnym 
zdrojom nebezpečenstva, pretože olovo z kostí  ľahko 

prechádza späť do krvi – najmä pri zmene fyziologického 
stavu (tehotenstvo, laktácie, chronické onemocnenie). 

Expozícia olovom vedie k poškodeniu celého radu 
orgánov: obličiek a pečene, nervového systému, červených 
krviniek, ciev a svalstva. Poškodenie nervovej sústavy sa 

prejavuje podráždenosťou, poruchami pozornosti a pamäti, 
bolesťami hlavy, svalovou triaškou, halucináciami, 

predĺžením reakčného času, poklesom IQ a rýchlosti 
vedenia nervového vzruchu. U detí môže byť koncentrácia 
olova v krvi nad 0,8 mg.l-1 príčinou akútnej encefalopatie a 

v krajnom  prípade môže spôsobiť aj smrť. Pri nižších 
koncentráciách dochádza k neurologickým poruchám a 

poškodeniu rozpoznávacích funkcií. Pri veľkých 
expozíciách dochádza k oslepnutiu, poškodeniu mozgu, 
kŕčom a k smrti. Olovo negatívne zasahuje do vývoja 

plodu a pravdepodobne ovplyvňuje i jeho 
životaschopnosť. Expozícia plodu nízkymi dávkami olova 

sa prejavuje poklesom pôrodnej váhy, predčasnými 
pôrodmi, spomaleným vývojom a zmenami chovania 
dieťaťa. Nepriaznivo ovplyvňuje imunitný systém. 

IARC 
 

IRZ 

Tabuľka 39: Vzťah dávka – účinok  (arzén) 
Chemická látka 
CAS: 7440-38-2 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA – A ľudský karcinogén 
IARC –  1 ľudský karcinogén 

IRIS 
IARC 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- orálne OSF [mg/(kg.deň)]-1 1,5 IRIS 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

IUR 
SFinhal 

[μg/m3]-1 

[mg/(kg.deň)]-1 
4,3E-03 

15,5 IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- orálne (hyperpigmentácia, 

keratóza) 
RfD [mg/(kg.deň)] 3,0E-04 IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

RfC 
RfDinhal 

mg/m3 
[mg/(kg.deň)] 

1,5E-05 
4,29E-06 EPA 
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Chemická látka 
CAS: 7440-38-2 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Zhodnotenie humánneho rizika 

Toxicita a spôsob absorpcie zlúčenín arzénu 
organizmom závisí na rozpustnosti zlúčeniny. Veľmi 
málo rozpustný sulfid arzenitý je netoxický. Kovový 

arzén je nejedovatý, v organizme je však 
metabolizovaný na toxické látky. Všetky ostatné látky 

obsahujúce arzén sú jedovaté. Arzén viazaný 
v organických látkach je zvyčajne menej toxický než 

arzén z anorganických zlúčenín. Zlúčeniny As3+ sú asi 
5-krát až  20-krát toxickejšie než As5+. Človek prijíma 

arzén z 70% v potrave, 29% v pitnej vode a 1% zo 
vzduchu. Väčšina arzénu v potrave je však prítomná vo 
forme organických komplexov, ktoré sú menej toxické. 
Arzén je karcinogén, spôsobuje rakovinu pľúc a kože a 
zvyšuje pravdepodobnosť nádorov pečene, obličiek a 

močového mechúra. Vysoké akútne expozície As 
poškodzujú bunky nervového systému, pečene, ľadvín, 

žalúdka, čriev a pokožky. Inhalačná expozícia sa 
prejavuje bolesťami v krku a podráždením pľúc. Je 
pravdepodobné, že vysoká orálna expozícia počas 
tehotenstva poškodzuje plod. Nižšie dávky môžu 

spôsobiť podráždenie tráviaceho ústrojenstva, zníženú 
tvorbu červených a bielych krviniek, nepravidelnú 

srdečnú činnosť, poškodenie ciev a iné. Pre chronickú 
orálnu expozíciu sú charakteristické predovšetkým 

zmeny na pokožke, môže dôjsť k vypadávaniu vlasov a 
nechtov. Častý je tiež úbytok váhy a anémia. 

IRZ 

Tabuľka 40: Vzťah dávka – účinok  (ortuť) 
Chemická látka 
CAS: 7439-97-6 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita EPA –  D neklasifikovaný ako ľudský karcinogén 
IARC – 3  neklasifikovaný ako ľudský karcinogén 

IRIS 
IARC 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- orálne OSF [mg/(kg.deň)]-1 nestanovené IRIS 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

IUR 
SFinhal 

[μg/m3]-1 

[mg/(kg.deň)]-1 nestanovené IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- orálne RfDing [mg/(kg.deň)] 3,0E-04 wee.risknet.sk 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

RfDinhal 
RfC 

[mg/(kg.deň)] 
[mg/m3] 

8,5E-05 
3,0E-04 IRIS 
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Chemická látka 
CAS: 7439-97-6 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Zhodnotenie humánneho rizika 

Toxicita jednotlivých zlúčenín ortuti je závislá 
predovšetkým na ich rozpustnosti vo vode. Z tohto 
pohľadu sú najviac rizikové zlúčeniny dvojmocnej 
ortuti Hg2+. Naopak toxicita samotnej elementárnej 

ortuti je prakticky nulová, pretože len obtiažne vniká do 
organických tkanív. Viacej škodlivejšie sú jej pary, 
ktoré sa však do ovzdušia dostávajú veľmi pomaly. 

Zvlášť nebezpečné sú organokovové zlúčeniny ortuti, 
ktoré sa môžu ľahko dostať do živých tkanív, a to 

napríklad aj  stykom s pokožkou. Ortuť patrí medzi 
prvky, ktorých vplyv na zdravotný stav ľudského 

organizmu je jednoznačne negatívny. Je kumulatívnym 
jedom, z organizmu sa vylučuje veľmi pomaly. 

Koncentruje sa predovšetkým v obličkách a v menšej 
miere aj v pečeni a slezine. V obličkách môže zotrvávať 

až desiatky  rokov. Práve tie sú pri chronickej otrave 
ortuťou najviac  ohrozené. Prejavy chronickej otravy 
bývajú často nešpecifické – od studených končatín, 
vypadávania vlasov, cez zažívacie poruchy, rôzne 

neurologické a psychické ťažkosti až po závažné stavy, 
ako napr. chudokrvnosť, reumatické choroby či 

poškodenie obličiek. Chronická expozícia tiež môže 
spôsobovať vypadávanie zubov, vyrážky, svalový tras,  
stratu pamäti, zmeny v chovaní a poškodení mozgu a 
centrálnej nervovej sústavy. Pri jednorazovej vysokej 
dávke ortuti sa dostavujú bolesti brucha a zvracanie. 

Ortuť môže mať taktiež vplyv na plodnosť. Organické 
zlúčeniny ortuti spôsobujú poškodenie mozgu a 

nervovej sústavy. Akútna expozícia voči parám ortuti 
môže spôsobiť zápal pľúc, poškodenie ľadvín a 

zvýšenie krvného tlaku. 

IRZ 

Tabuľka 41: Vzťah dávka – účinok  (PCB) 
Chemická látka 

CAS: 1336 -36 -3 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Karcinogenita 
EPA –  B2 možný ľudský karcinogén 

(založený na  dostatočných dôkazoch na zvieratách) 
IARC – 1  ľudský karcinogén 

IRIS 
IARC 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- orálne (karcinóm pečene) OSF [mg/(kg.deň)]-1 

 
0,04 - 2,0 

 
IRIS 

Karcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

IUR 
SFinhal 

[μg/m3]-1 

[mg/(kg.deň)]-1 

 
0,0001 

0,35 
 

IRIS 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- orálne RfDing [mg/(kg.deň)] 

Neuvedené 
0,00002 – 0,00007 

(Aroclor1016 – 
Aroclor 1254) 

IRIS 
model RISK5 

Nekarcinogénne riziko pre človeka 
- inhalačne 

RfDinhal 
RfC 

[mg/(kg.deň)] 
[mg/m3] neuvedené IRIS 
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Chemická látka 

CAS: 1336 -36 -3 Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

Zhodnotenie humánneho rizika 

PCB môžu vstupovať do tela inhalačne a predovšetkým 
orálne (kontaminovanou potravou). PCB sa koncentrujú 

v pečeni, tukových tkanivách a materskom mlieku. 
Môžu tiež prechádzať placentou. Koncentrácia 
v jednotlivých orgánoch závisí na obsahu tuku. 

Výnimkou je mozog, ktorý obsahuje menej PCB, ako 
by odpovedalo obsahu tuku v ňom. Expozícia PCB 

ovplyvňuje mozog, oči, srdce, imunitný systém, pečeň, 
obličky, reprodukčný systém a štítnu žľazu. Expozícia 

tehotných žien môže spôsobovať zníženie pôrodnej 
váhy a neurologické poruchy u detí. Chronické 

inhalačné expozície ovplyvňujú dýchacie ústroje 
(kašeľ), tráviaci trakt (anorexia, pokles hmotnosti, 
zvracanie, bolesti brucha), pečeň, kožu (chlorakné, 
vyrážky) a oči. Expozícia PCB môže spôsobovať 

rakovinu pečene. Akútna expozícia spôsobuje 
poškodenie kože, poruchy sluchu a zraku a kŕče. 

IRZ 

Na základe uvedených tabuľkových prehľadov (Tabuľka 7 až Tabuľka 41) pre kontaminanty 
zistené v rámci prieskumných prác na lokalite, na úrovni vyššej ako hodnoty IT  je možné 
konštatovať, že medzi karcinogény zaraďujú medzinárodné organizácie US EPA príp. IARC 
tieto kontaminanty: benzén, etylbenzén, 1,4 dichlórbenzén, tetrachlóretén, trichlóretén, 
haxachlórbenzén, alfa HCH, beta HCH, gamma HCH, atrazín, simazín, propazín, arzén 
a PCB. O niektorých látkach prekračujúcich IT hodnoty, ako sú napr. chloridazon – desfenyl, 
atrazín- 2 hydroxy, delatHCH, epsilonHCH, 1,3 dichlórbenzén, diuron desfenyl, tiabendazol, 
lenacil a atraton, nie sú dostupné relevantné informácie (nie sú stanovené RfD, RfC ani OSF 
a IUR parametre), čo v procese hodnotenia zdravotných rizík  predstavuje jednu z prvých 
neistôt, keďže nie je možné hodnotiť zdravotné riziká z ich pôsobenia na populáciu na 
lokalite. 

4.2. HODNOTENIE EXPOZÍCIE 

Hodnotenie expozície predstavuje ďalší krok v procese hodnotenia zdravotných rizík na 
lokalite. Obsahuje vyhľadanie a vyhodnotenie zdroja, cesty, veľkosti, frekvencie a dĺžky 
trvania expozície danej populácie vplyvom sledovaného faktora a odhad veľkosti, povahy a 
typu exponovanej populácie. Cieľom hodnotenia expozície je stanovenie relevantných 
expozičných ciest pre príjemcu rizík (inhalačná, dermálna a orálna) a vypočítanie 
expozičných dávok pre jednotlivca a pre populáciu, ktorým môžu byť v predmetnom území 
vystavení.  

V prípade lokality Vrakuňa boli na hodnotenie zdravotných rizík navrhnuté nasledovné dve 
oblasti : 

 Oblasť A (obytná, administratívna, služby) 

 Oblasť B (obytná a rekreačná) 

4.2.1. Hodnotenie expozície : Oblasť A (obytná, administratíva, služby) 

V oblasti A  boli vyčlenené dve skupiny príjemcov: 
1A – skupina bezdomovcov (dôvodom výberu sú existujúce 2 budovy útulku pre 
bezdomovcov v počte cca 120 osôb, stará budova využívaná NGO ako nocľaháreň pre cca 20 
ľudí ), 
2A – skupina (označená) administratíva (dôvodom výberu je existencia dielne Váhostavu s 
cca 4 osobami, vrátnicou s jedným nočným pracovníkom, predajne áut s kanceláriami 
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a servisom s cca 5 osobami, hangár pre vrtuľníky s cca 10 osobami, predajňa kvetín s 1 
pracovníčkou). 
Predpokladané druhy expozície a expozičné cesty pre  Oblasť A (obytno-, administratívno-
, služobný areál) sú: inhalačná cesta z  kontaminovaných zemín, príp. kontaminovanej  
podzemnej vody,  kontakt s kontaminovanou zeminou a náhodná ingescia zeminy (Tabuľka 
42 až Tabuľka 45). Nepredpokladáme kontakt s podzemnou vodou. Exponovanou skupinou 
je len dospelá populácia. 

Tabuľka 42: Predpokladané druhy expozície a expozičné cesty (Oblasť A (obytno-, administratívno-, 
služobný areál) 

Druh expozície Expozičné médium Expozičná cesta 
Inhalácia – vonkajšie prostredie a 

vnútorné prostredie 
pary a vzduch uvoľnený zo zemín, 

príp. podzemnej vody Inhalácia zo zemín, príp. podzemnej vody 

Dermálny kontakt zeminy obsahujúce kontaminanty 
nad IT 

Dermálny kontakt so znečistenou 
zeminou 

Ingescia zeminy obsahujúce kontaminanty 
nad IT Náhodná ingescia znečistenej zeminy 

 

Výsledkom kvantitatívneho hodnotenia expozície je denný príjem danej látky, t. j. expozičná 
dávka v mg vztiahnutá na deň trvania expozície a na kg telesnej hmotnosti človeka (mg.kg-

1.deň-1). Pre prahové účinky sa chronický denný príjem (CDI) spriemerovaný po celú dobu 
expozície  nazýva ADD (Average Daily Dose) - priemerná denná dávka. Pre bezprahové 
účinky sa úroveň expozície prepočítava na celkovú predpokladanú dĺžku života exponovanej 
osoby. Táto celoživotná dávka spriemerovaná na jeden deň sa nazýva LADD (Lifetime 
Average Daily Dose) - celoživotná priemerná denná dávka.  

Tabuľka 43: Prehľad vstupných parametrov pre Oblasť A - inhalácia kontaminantov  vo vnútornom 
prostredí  a vonkajšom prostredí  

ADDinhal , LADDinhal = (CA x IR x ET x EF x ED)/(BW x AT) 
CA koncentrácia znečisťujúcej látky vo 

vnútornom prostredí  a vonkajšom prostredí 
(namodelované použitím modelu RISK5 zo zemín, 

príp. podzemných vôd) 

mg.m-3 Uvedené v tabuľkách 2 a 3 podľa druhu 
kontaminantu 

IR inhalované množstvo m3.hod-1 dospelý jedinec : 0,83 

ET doba expozície hod.deň-1 

1A – skupina bezdomovcov  - 12 (vnútorné 
prostredie), 4 (vonkajšie prostredie) 

2A – skupina administratíva (služby)  – 8 (vnútorné 
prostredie), 1 (vonkajšie prostredie) 

EF frekvencia expozície deň.rok-1 1A – skupina bezdomovcov - 350 
2A – skupina administratíva (služby) - 250 

ED doba trvania expozície rok 1A – skupina bezdomovcov - 9 
2A – skupina administratíva  - 9 

BW priemerná telesná hmotnosť kg 70 
AT doba, počas ktorej je CA považovaná za 

konštantnú deň nekarcinogénna: ED (rokov) x 365 dní.rok-1 

karcinogénna: 70 (rokov) x 365 dní.rok-1 

Tabuľka 44: Prehľad vstupných parametrov pre Oblasť A – dermálny kontakt s kontaminovanou 
zeminou 

ADDdermal,zemina, , LADDdermal, zemina    = (CS x CF x SA x AF x ABS x EF x ED x EV) / (BW x AT) 
 Jednotky Uvažované hodnoty 

CS koncentrácia kontaminantov v zemine mg.kg-1 Uvedené v tabuľke 2 podľa druhu kontaminantu 
CF konverzný faktor kg. mg-1 1,00E-06 

SA plocha exponovaného povrchu tela cm2 uvažované časti tela (ruky, predlaktie, tvár):  1070 

AF faktor adhézie zeminy k pokožke mg.cm-2 

.prípad-1 0,2 

ABS dermálny absorpčný faktor bezrozmerná Uvedené v tabuľkových prílohách AR podľa druhu 
kontaminantu 

EF frekvencia expozície deň.rok-1 1A – skupina bezdomovcov - 350 
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ADDdermal,zemina, , LADDdermal, zemina    = (CS x CF x SA x AF x ABS x EF x ED x EV) / (BW x AT) 

2A – skupina administratíva (služby)  250 

ED doba trvania expozície rok 1A – skupina bezdomovcov - 9 
2A – administratíva (služby) - 9 

EV počet prípadov za deň prípad.deň-1 5 

BW priemerná telesná hmotnosť kg dospelý jedinec: 70 

AT doba, počas ktorej je C považovaná za 
konštantnú deň nekarcinogénna: ED (rokov) x 365 dní.rok-1 

karcinogénna: 70 (rokov) x 365 dní.rok-1 

Tabuľka 45: Prehľad vstupných parametrov pre Oblasť A – náhodná ingescia kontaminovanej zeminy 
ADDing,zemina ,LADDing,zemina    = (CS x IR x CF x FI x EF x ED) / (BW x AT) 

 Jednotky Uvažované hodnoty 
CS koncentrácia znečisťujúcej látky v zemine mg.kg-1 Uvedené v tabuľke 2 

IR prijaté množstvo zeminy mg.deň-1 dospelý jedinec : 20 
CF konverzný faktor kg.mg-1 1,00E-06 

FI požitá časť zeminy zo znečistených zdrojov bezrozmerná 0,5 

EF frekvencia expozície deň.rok-1 1A – skupina bezdomovcov - 350 
2A – skupina administratíva (služby) - 250 

ED doba trvania expozície rok 1A – skupina bezdomovcov - 9 
2A – skupina administratíva (služby)  - 9 

BW priemerná telesná hmotnosť kg dospelý jedinec  : 70 

AT doba, počas ktorej je C považovaná za 
konštantnú deň nekarcinogénna: ED (rokov) x 365 dní.rok-1 

karcinogénna: 70 (rokov) x 365 dní.rok-1 

Vstupné parametre pre Oblasť A: zeminy 
Z vrtov v priestore skládky sa odoberali vzorky zemín z troch hĺbkových úrovní na 
identifikovanie znečistenia v horninovom prostredí. Koncentrácie sa porovnali s indikačnými 
a intervenčnými kritériami podľa smernice MŽP SR č. 1/2015-7. Pri hodnotení zdravotných 
rizík bol pre zjednodušenie využitý princíp maximálnej opatrnosti, t. j.  do výpočtu boli 
vybrané maximálne koncentrácie v zeminách a výpočet bol zameraný na hĺbkový horizont 0–
3 m. V ojedinelých prípadoch sa vzal do úvahy aj hlbší horizont (v prípadoch, že kontaminant 
nebol zistený v horizonte 0–3 m, napr. arzén, olovo). Vstupné koncentrácie zemín pre 
hodnotené kontaminanty pre Oblasť A sú tieto: etylbenzén: 136 mg/kg PVSV-1 (3-5 m), 
xylény: 114 mg/kg PVSV-17 (0-3 m), toluén: 155 mg/kg PVSV-17 (3-5 m), chlóbenzén: 25,5 
mg/kg HGSV-25 (3-5 m), tetrachlórbenzén 21,2 mg/kg (PVSV10, HCB: 17,9 mg/kg PVSV-
10 (0-3 m), HCH alfa: 3 640 mg/kg PVSV-10 (0-3 m), HCH beta: 311 mg/kg PVSV-8 (0-
3m), HCH delta: 95,8 mg/kg PVSV-10 (0-3 m), HCH epsilon: 48,8 mg/kg PVSV-8 (0-3m), 
HCH gama: 285 mg/kg PVSV-10 (0-3 m), PCB: 78,2 mg/kg PVSV-10 (0-3 m), atrazín: 24 
mg/kg PVSV-7 (0-3 m), atrazín-2-hydroxy: 43,5 mg/kg PVSV-7 (0-3 m), chloridazon:  
222,73 mg/kg PVSV-8 (3-5m), simazín: 25,4 mg/kg PVSV-14 (3-5 m), C10 - C40 : 7200 
mg/kg PVSV-19 (0-3 m), arzén: 25700 mg/kg  PVSV-10 (3-5 m), olovo: 1070 mg/kg  
PVSV-8 (0-3m), ortuť: 29,1 mg/kg PVSV-8 (0-3 m), fenantrén 304 mg/kg (PVSV10). 

Vstupné parametre pre Oblasť A: podzemné vody 
Vstupné koncentrácie podzemnej vody pre výpočet rizík, ktoré prekročili hodnoty IT uvedené 
v smernici pre Oblasť A  sú tieto: benzén: 2 440 µg/l (HGSV-10B), etylbenzén: 1140 µg/l 
(HGSV-10B), xylény: 2450 µg/l (HGSV10-C), toluén: 7680 µg/l (PVSV-17), 1,2-
dichlóbenzén: 25,1 µg/l (HGSV-10C), 1,4-dichlóbenzén: 70,5 µg/l (HGSV-10C), 
chlóbenzén: 6900 µg/l (HGSV-5C), tetrachlóretén: 110 µg/l (HGSV-9B), trichlóretén: 168 
µg/l (HGSV-11C), HCB: 1,38 µg /l (HGSV-10C), HCH alfa: 350 µg/l (HGSV-10), HCH 
beta: 52 µg /l (PVSV12), HCH delta: 49,8 µg /l (HGSV-10C), HCH epsilon:  15,5 µg /l 
(PVSV8), HCH gama:  2,0 µg /l  (HGSV-10C), PCB 2,3 µg/l (HGSV-10C), chloridazon: 6 
150 µg/l (HGSV-10B), chloridazon-desfenyl:  60,9 µg/l (HGSV-10C), propazín: 4,39 µg/l 
(HGSV-10C), prometrín: 6 190 µg/l (HGSV-10B), simazín: 1080 µg/l (PVSV17),propazín 
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1,23 µg/l (HGSV-11C), atrazín 390 µg/l (HGSV-10B), atrazín 2 hydroxy 994 µg/l (HGSV-
10B), C10 – C40 : 1 010 mg/l (PVSV-17), arzén: 0,965 mg/l (PVSP17).  

4.2.2. Hodnotenie expozície: Oblasť B (obytná a rekreačná) 

V oblasti B  boli vyčlenené tri skupiny príjemcov: 

 1B – skupina  záhradkárov (rekreačný pobyt) 

 2B – skupina dospelých (trvalý pobyt) 

 3B – skupina detí (trvalý pobyt)  

Predpokladáme užívanie podzemnej vody zo studní v záhradkárskej oblasti a konzumáciu 
poľnohospodárskych produktov vypestovaných v záhradkách. Pri návrhu expozičných ciest, 
sme okrem iného  vychádzali z predpokladu, že voda zo studne je používaná v chatovej 
oblasti  nielen na pitie, ale aj umývanie a polievanie záhrad. V záhradkárskej oblasti sa 
nachádza 51 parciel a 5 domov (trvalo obývaných). Odhadujeme expozíciu cca 100 
dospelých rekreačných záhradkárov, 10 trvalo žijúcich dospelých  a cca 10 trvalo žijúcich 
detí na lokalite. 

Predpokladané druhy expozície a expozičné cesty – Oblasť B (obytná a rekreačná) sú 
uvedené v nasledujúcom prehľade (Tabuľka 46 až Tabuľka 51).  

Tabuľka 46: Predpokladané druhy expozície a expozičné cesty (Oblasť B (obytná a rekreačná)) 
Druh expozície Expozičné médium Expozičná cesta 

Inhalácia – vonkajšie  prostredie pary a vzduch uvoľnený zo zemín, 
príp. podzemnej vody inhalácia zo zemín, príp. podzemnej vody 

Inhalácia – vonkajšie  prostredie podzemné vody, kontaminanty nad IT inhalácia pár pri polievaní 

Dermálny kontakt zeminy, kontaminanty nad IT dermálny kontakt so znečistenou 
zeminou 

Dermálny kontakt podzemné vody, kontaminanty nad IT 
dermálny kontakt so znečistenou 

podzemnou vodou pri umývaní, príp. 
sprchovaní 

Dermálny kontakt podzemné vody, kontaminanty nad IT dermálny kontakt pri polievaní 
 

Ingescia zeminy, kontaminanty nad IT náhodná ingescia znečistenej zeminy 

Ingescia podzemné vody, kontaminanty nad IT ingescia podzemnej vody zo studní pri 
využívaní na pitné účely 

Ingescia podzemné vody, kontaminanty nad IT náhodná ingescia znečistenej podzemnej 
vody pri polievaní 

Ingescia zeminy, podzemné vody, 
kontaminanty nad IT 

ingescia polievanej koreňovej a listovej 
zeleniny 

Tabuľka 47: Prehľad vstupných parametrov pre Oblasť B - inhalácia kontaminantov  vo vnútornom 
a vonkajšom prostredí  

ADDinhal , LADDinhal = (CA x IR x ET x EF x ED)/(BW x AT) 
CA koncentrácia znečisťujúcej látky vo 

vnútornom prostredí  a vonkajšom prostredí 
(namodelované použitím modelu RISK5 zo 

zemín príp. podzemných vôd) 

mg.m-3 Uvedené v tabuľkách 2 a 3 podľa druhu kontaminantu 

IR inhalované množstvo m3.hod-1 dospelý jedinec: 0,83 
dieťa:0,6 

ET doba expozície hod.deň-1 

1B – skupina dospelých záhradkárov (rekreačný 
pobyt), 4 (vonkajšie prostredie) 

2B – skupina dospelých  (trvalý pobyt) 12 (vnútorné 
prostredie), 4 (vonkajšie prostredie) 

3B – skupina detí  (trvalý pobyt) 12 (vnútorné 
prostredie), 4 (vonkajšie prostredie) 
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ADDinhal , LADDinhal = (CA x IR x ET x EF x ED)/(BW x AT) 

EF frekvencia expozície deň.rok-1 

1B – skupina dospelých záhradkárov (rekreačný pobyt) 
150 

2B – skupina dospelých  (trvalý pobyt) 350 
3B – skupina detí  (trvalý pobyt) 350 

ED doba trvania expozície rok 

1B – skupina dospelých záhradkárov (rekreačný pobyt) 
9 

2B – skupina dospelých  (trvalý pobyt) 25 
3B – skupina detí  (trvalý pobyt) 6 

BW priemerná telesná hmotnosť kg dospelí:70 
deti: 40 

AT doba, počas ktorej je CA považovaná za 
konštantnú deň nekarcinogénna: ED (rokov) x 365 dní.rok-1 

karcinogénna: 70 (rokov) x 365 dní.rok-1 

Tabuľka 48: Prehľad vstupných parametrov pre Oblasť B – dermálny kontakt s kontaminovanou 
zeminou 

ADDdermal,zemina, , LADDdermal, zemina    = (CS x CF x SA x AF x ABS x EF x ED x EV) / (BW x AT) 
 Jednotky Uvažované hodnoty 

CS koncentrácia kontaminantov v zemine mg.kg-1 Uvedené v tabuľke 2 podľa druhu kontaminantu 
CF konverzný faktor kg. mg-1 1,00E-06 

SA plocha exponovaného povrchu tela 
 cm2 uvažované časti tela (ruky, predlaktie, tvár):  dospelý 

jedinec:1070, dieťa: 610 
AF faktor adhézie zeminy k pokožke mg.cm-2 .prípad-1 0,2 

ABS dermálny absorpčný faktor bezrozmerná Uvedené v prílohe AR podľa druhu kontaminantu 

EF frekvencia expozície deň.rok-1 

1B – skupina dospelých záhradkárov (rekreačný 
pobyt) 150 

2B – skupina dospelých  (trvalý pobyt) 350 
3B – skupina detí  (trvalý pobyt) 350 

ED doba trvania expozície rok 

1B – skupina dospelých záhradkárov (rekreačný 
pobyt) 9 

2B – skupina dospelých  (trvalý pobyt) 25 
3B – skupina detí  (trvalý pobyt) 6 

EV počet prípadov za deň prípad.deň-1 

1B – skupina dospelých záhradkárov (rekreačný 
pobyt) 10 

2B – skupina dospelých  (trvalý pobyt) 10 
3B – skupina detí  (trvalý pobyt) 10 

BW priemerná telesná hmotnosť kg dospelý jedinec: 70 
deti: 40 

AT doba, počas ktorej je C považovaná za 
konštantnú deň nekarcinogénna: ED (rokov) x 365 dní.rok-1 

karcinogénna: 70 (rokov) x 365 dní.rok-1 

Tabuľka 49: Prehľad vstupných parametrov pre Oblasť B – náhodná ingescia kontaminovanej zeminy 
ADDing,zemina ,LADDing,zemina    = (CS x IR x CF x FI x EF x ED) / (BW x AT) 

 Jednotky Uvažované hodnoty 
CS koncentrácia znečisťujúcej látky v zemine mg.kg-1 Uvedené v tabuľke 2 

IR prijaté množstvo zeminy mg.deň-1 dospelý jedinec : 20 
dieťa: 60 

CF konverzný faktor kg.mg-1 1,00E-06 
FI požitá časť zeminy zo znečistených zdrojov bezrozmerná 0,5 

EF frekvencia expozície deň.rok-1 

1B – skupina dospelých záhradkárov (rekreačný 
pobyt) 150 

2B – skupina dospelých  (trvalý pobyt) 350 
3B – skupina detí  (trvalý pobyt) 350 

ED doba trvania expozície rok 

1B – skupina dospelých záhradkárov (rekreačný 
pobyt) 9 

2B – skupina dospelých  (trvalý pobyt) 25 
3B – skupina detí  (trvalý pobyt) 6 

BW priemerná telesná hmotnosť kg dospelý jedinec : 70 
deti: 40 

AT doba, počas ktorej je C považovaná za 
konštantnú deň nekarcinogénna: ED (rokov) x 365 dní.rok-1 

karcinogénna: 70 (rokov) x 365 dní.rok-1 
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Tabuľka 50: Prehľad vstupných parametrov pre Oblasť B – dermálny kontakt s kontaminovanou vodou 

ADDdermal,voda , LADDdermal, voda    = (CW x CF x SA x AF x Kp x ET x EF x ED ) / (BW x AT) 
 Jednotky Uvažované hodnoty 

CW koncentrácia kontaminantov 
v podzemnej vode mg.l-1 Uvedené v tabuľke 3 podľa druhu 

kontaminantu 
CF konverzný faktor l. cm-1 1,00E-03 

SA plocha exponovaného povrchu tela 
 cm2 

pri umývaní  (s využitím vody zo studne): 
uvažované časti tela (ruky, predlaktie, tvár):  

dospelý jedinec:1 070, dieťa: 610 
pri sprchovaní: 21 500 (dospelí jedinec), dieťa: 

8 500 

Kp koeficient priepustnosti kožou cm.hod-1 Uvedené v tabuľkových prílohách AR podľa 
druhu kontaminantu 

ET doba expozície hod.deň-1 0,2 

EF frekvencia expozície deň.rok-1 

1B – skupina dospelých záhradkárov 
(rekreačný pobyt) 150 

2B – skupina dospelých  (trvalý pobyt) 350 
3B – skupina detí  (trvalý pobyt) 350 

ED doba trvania expozície rok 

1B – skupina dospelých záhradkárov 
(rekreačný pobyt) 9 

2B – skupina dospelých  (trvalý pobyt) 25 
3B – skupina detí  (trvalý pobyt) 6 

BW priemerná telesná hmotnosť kg dospelý jedinec: 70 
deti: 40 

AT doba, počas ktorej je C považovaná za 
konštantnú deň nekarcinogénna: ED (rokov) x 365 dní.rok-1 

karcinogénna: 70 (rokov) x 365 dní.rok-1 

Tabuľka 51: Prehľad vstupných parametrov pre Oblasť B –  ingescia kontaminovanej podzemnej vody 
ADDing,voda ,LADDing,voda   = (CW x IR x EF x ED) / (BW x AT) 

 Jednotky Uvažované hodnoty 

CW koncentrácia znečisťujúcej látky v podzemnej vode mg.l-1 Uvedené v tabuľke 3 podľa druhu 
kontaminantu 

IR prijaté množstvo vody l.deň-1 dospelý jedinec : 0,5 
dieťa: 1 

EF frekvencia expozície deň.rok-1 

1B – skupina dospelých záhradkárov (rekreačný 
pobyt) 150 

2B – skupina dospelých  (trvalý pobyt) 350 
3B – skupina detí  (trvalý pobyt) 350 

ED doba trvania expozície rok 

1B – skupina dospelých záhradkárov (rekreačný 
pobyt) 9 

2B – skupina dospelých  (trvalý pobyt) 25 
3B – skupina detí  (trvalý pobyt) 6 

BW priemerná telesná hmotnosť kg dospelý jedinec  : 70 
deti: 40 

AT doba, počas ktorej je C považovaná za konštantnú deň nekarcinogénna: ED (rokov) x 365 dní.rok-1 

karcinogénna: 70 (rokov) x 365 dní.rok-1 

Pri hodnotení niektorých problematickejších expozičných ciest, ako napr. inhalácia, ingescia 
a dermálny kontakt s podzemnou vodou pri polievaní záhrad a ingescie kontaminovanej 
zeleniny sme  využili  model RISK5. Dôvodom modelového výpočtu bola okrem iného aj 
napr. absencia informácií o prípadnej kontaminácii dopestovanej zeleniny. V tomto prípade 
sa predpokladá, že zelenina je polievaná, prípadne absorbuje koreňovým systémom 
kontaminanty zo zemín, príp. podzemnej vody. Výpočet je  zaťažený celým radom neistôt, 
keďže využíva defaultové hodnoty, a tým sa aj proces hodnotenia rizík zaťažuje  celým 
radom neistôt. 

Vstupné parametre pre Oblasť B: zeminy 
Výber vstupných koncentrácií   pre kontaminanty v zeminách pre Oblasť B, ktorý bol 
zameraný na kontaktný horizont 0–3 m s najvyššou nameranou hodnotou v predmetnej 
oblasti, prípadne v blízkom okolí. V ojedinelých prípadoch aj horizont hlbší (v prípadoch, že 
kontaminant nebol zistený v horizonte 0–3). Pri hodnotení zdravotných rizík sa  využil 
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princíp maximálnej opatrnosti, t. j.  do výpočtu boli vybrané maximálne koncentrácie 
v zeminách. Vstupné koncentrácie zemín pre hodnotené kontaminanty pre Oblasť B sú tieto: 
benzén: 5,62 mg/kg HGSV-5 (3-5 m ), etylbenzén: 169 mg/kg HGSV-5 (3-5 m), xylény: 82,7 
mg/kg HGSV (3-5 m), toluén: 5390 mg/kg PVSV- 4 (3-5 m), 1,4-dichlóbenzén: 10,8 mg/kg 
HGSV-6 (0-3 m), chlóbenzén: 14 500 mg/kg HGSV- 2 (2,6-2,8 m), HCH alfa: 119 mg/kg 
HGSV-5 (0-3 m), HCH beta: 88 mg/kg  HGSV-5 (0-3 m), HCH delta: 11,5 mg/kg HGSV-5 
(0-3 m), HCH gama: 13,7 mg/kg HGSV-5 (0-3 m), PCB: 371 mg/kg PVSV-1 (0-3 m), 
atrazín: 97,6 mg/kg PVSV-1 (3-5 m),  chloridazon:  54,68 mg/kg PVSV3(3-5m), C10 - C40 : 
17600 mg/kg HGSV-6 (0-3 m), arzén: 2190 mg/kg  PVSV-6 (3-5 m), ortuť: 150 mg/kg 
PVSV-7 (0-3 m), ametrín 17,2 mg/kg  (HGSV2). 

Vstupné parametre pre Oblasť B: podzemné vody 
Na výpočet zdravotných rizík sa použili tieto  maximálne zistené koncentrácie v podzemných 
vodách vo vymedzenej Oblasti B a to : benzén: 74,1 µg/l (HGSV-6A), etylbenzén: 2790 µg/l 
(PVSV-3), xylény: 5 500 µg/l (PVSV-3), toluén: 1 700 µg/l (HGSV-6A), 1,2,4 
trichlórbenzén: 25,3 µg/l (HGSV-5C), 1,2-dichlóbenzén: 4,45 µg/l (HGSV-5C), 1,3-
dichlóbenzén: 6,73 µg/l (HGSV-5C), 1,4-dichlóbenzén: 11,9 µg/l (HGSV-5B), chlóbenzén: 1 
270 µg/l (HGSV-6A), tetrachlóretén: 58,8 µg/l (HGSV-4C), HCH alfa: 34,5 µg/l (HGSV6), 
HCH beta: 1,44 µg /l (HGSV-6C), HCH delta: 8,36 µg /l (HGSV-6C), HCH epsilon:1,3 µg /l 
(HGSV-6C ), HCH gama:  0,369 µg /l  (HGSV-6A), atrazín-2-hydroxy: 1 350 µg/l (HGSV-
5A), ametrín: 485 µg/l (HGSV-5A), chloridazon: 1,73 µg/l (HGSV-6C), chloridazon-
desfenyl:  50,4 µg/l (HGSV-1C), propazín: 69,9 µg/l (HGSV-6A), prometrín: 61,8  µg/l 
(HGSV-6A), simazín: 1 360 µg/l (PVSV-3),  arzén: 0,184 mg/l (HGSV-6A), atrazín 18 000 
µg/l, atraton 5,49 µg /l (HGSV-5A), diuron desmetyl 1,18 µg /l (HGSV-5A), fenuron 8,67 µg 
/l (HGSV-5A), lenacil 4,23 µg /l (HGSV-5A), terbutrín 7,19 µg /l (HGSV-5A), tiabendazol 
1,58 µg /l (HGSV-5A). 

4.3. VÝPOČET ZDRAVOTNÝCH RIZÍK 

Výpočet zdravotných rizík predstavuje významný krok v procese hodnotenia zdravotného 
rizika. Vedie k určeniu pravdepodobnosti s akou sledovaný príjemca (jednotlivec alebo 
populácia) utrpí niektoré z možných poškodení. Kvantifikovať riziká je možné pre 
nekarcinogénne účinky, ako aj karcinogénne účinky a to takto: 

V prípade kvantifikácie rizika pre nekarcinogénne (prahové) účinky sa  riziko sa 
odhaduje porovnaním vypočítaných ADD s referenčnými hodnotami (RfD, príp. RfC). 
Kvantitatívnym vyjadrením je bezrozmerný kvocient nebezpečenstva HQ (Hazard 
Quotient).  
Platí: HQ = ADD/RfD 

V prípade, že HQ prekročí hodnotu 1, to znamená, že existuje riziko nekarcinogénneho 
toxického účinku. Platí: 

― HQ < 1 žiadne významné riziko nekarcinogénnych účinkov by nemalo existovať 

― HQ ≥  1 bolo zistené potenciálne riziko, je vhodné začať nápravné opatrenia (nie je 
však možné výslovne prehlásiť, pri ktorom pomere potenciálne riziko prechádza 
v skutočné) 

― HQ > 10 tieto hodnoty už vypovedajú o havarijnej situácií, sanácia by sa mala začať 
čo najskôr. 
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V prípade kvantifikácie  rizík pre karcinogénne (bezprahové) účinky je  vyjadrením rizika 
karcinogénnych účinkov  celoživotný vzostup pravdepodobnosti počtu nádorových ochorení 
nad všeobecný priemer v populácii pre jednotlivca (CVRK) alebo pre populáciu (CVRP).  

PLATÍ: CVRK = SF  X LADD,  
ide o numerické vyjadrenie hornej hranice odhadu rizika vzniku rakoviny za celú dobu 
trvania života pre každého exponovaného jedinca. Dĺžka života je štandardne uvažovaná 70 
rokov. 

Pravdepodobnosť vzniku nádorového ochorenia 10-5 príp. 10-6  pre populáciu a 10-4 pre 
jednotlivca (podľa rôznych krajín), sa označuje za spoločensky prijateľnú úroveň.   

― CVRK ≥  10-4 bola prekročená spoločensky prijateľná celoživotná miera vzniku 
rakoviny pre jednotlivca, t. j. je pravdepodobné, že viac ako jeden človek z 10 000 
ľudí ochorie nádorovým ochorením, 

― CVRK ≥  10-6 bola prekročená spoločensky prijateľná celoživotná miera vzniku 
rakoviny pre populáciu, t. j. je pravdepodobné, že viac ako jeden človek z 1 mil. 
ľudí ochorie nádorovým ochorením. 

4.3.1. Výpočet zdravotných  rizík: Oblasť A (obytná, administratíva, služby) 

Pre oblasť A sme hodnotili nekarcinogénne a karcinogénne riziká z expozície kontaminantov 
prekračujúcich hodnoty IT pre skupinu 1A (bezdomovci) a skupinu 2A (administratíva). 
V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené hodnoty ADD (priemerná denná dávka), LADD 
(celoživotná priemerná denná dávka), HQ (hazard quotient) a CVRK (celoživotné riziko 
vzniku rakoviny pre jednotlivca) pre obidve hodnotené cieľové skupiny a relevantné  
expozičné cesty (Tabuľka 52 až Tabuľka 71). 

Stanovenie rizík z nekarcinogénnych účinkov (1A – skupina bezdomovci) 

Tabuľka 52: 1.A – skupina bezdomovcov – inhalácia vonkajšie prostredie (zeminy) nekarcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CA ADDinhal RfDinhal HQinhal_zeminy_von_prostredie = 
ADDinhal_zeminy_von_prostredie/RfD 

  mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

etylbenzén zemina 8,83E-05 2,01E-06 2,85E-01 7,05E-06 
toluén zemina 1,21E-04 2,75E-06 1,43E+00 1,93E-06 
xylény zemina 5,53E-05 1,26E-06 2,85E-02 4,41E-05 
C10-C40 zemina 1,58E-07 3,59E-09 2,00E+00 1,80E-09 
ortuť zemina 1,67E-07 3,80E-09 8,50E-05 4,47E-05 
chlórbenzén zemina 1,13E-05 2,57E-07 1,40E-02 1,84E-05 
tetrachlórbenzén zemina 4,33E-07 9,85E-09 3,00E-04 3,28E-05 

Tabuľka 53: 1A – skupina bezdomovcov – inhalácia vonkajšie prostredie (podzemné vody) 
nekarcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CA ADDinhal RfDinhal HQinhal_PV_von_prostredie = 
ADDinhal_PV_von_prostredie/RfD 

    mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén PV 5,28E-06 9,61E-07 8,57E-03 1,12E-04 
etylbenzén PV 2,36E-06 4,29E-07 2,85E-01 1,51E-06 
toluén PV 1,65E-05 3,00E-06 1,43E+00 2,10E-06 
xylény PV 5,09E-06 9,26E-07 2,85E-02 3,25E-05 
C10-C40 PV 8,14E-04 1,48E-04 2,00E+00 7,40E-05 
chlórbenzén PV 1,12E-05 2,04E-06 1,40E-02 1,46E-04 
1,2 dichlórbenzén PV 3,02E-08 5,49E-09 5,70E-02 9,64E-08 
1,4 dichlórbenzén PV 4,15E-08 7,55E-09 2,28E-01 3,31E-08 
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Kontaminant Matrica CA ADDinhal RfDinhal HQinhal_PV_von_prostredie = 
ADDinhal_PV_von_prostredie/RfD 

    mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

tetrachlóretén PV 3,66E-07 6,66E-08 1,14E-02 5,84E-06 
trichlóretén PV 5,32E-07 9,68E-08 5,70E-04 1,70E-04 

Tabuľka 54: 1A – skupina bezdomovcov – inhalácia vnútorné prostredie (podzemné vody) 
nekarcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CA ADDinhal RfDinhal HQinhal_PV_vnut_prostredie = 
ADDinhal_PV_vnut_prostredie/RfD 

  mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 
benzén PV 7,15E-03 1,30E-03 8,57E-03 1,52E-01 
etylbenzén PV 3,31E-03 6,02E-04 2,85E-01 2,11E-03 
toluén PV 2,30E-02 4,18E-03 1,43E+00 2,93E-03 
xylény PV 6,84E-03 1,24E-03 2,85E-02 4,37E-02 
C10-C40 PV 6,20E-01 1,13E-01 2,00E+00 5,64E-02 
chlórbenzén PV 1,43E-02 2,60E-03 1,40E-02 1,86E-01 
1,2 dichlórbenzén PV 3,48E-05 6,33E-06 5,70E-02 1,11E-04 
1,4 dichlórbenzén PV 1,10E-04 2,00E-05 2,28E-01 8,78E-05 
tetrachlóretén PV 5,33E-04 9,70E-05 1,14E-02 8,51E-03 
trichlóretén PV 8,14E-04 1,48E-04 5,70E-04 2,60E-01 

Tabuľka 55: 1A – skupina bezdomovcov – dermálny kontakt (zeminy) nekarcinogénne riziko 

Kontaminat Matrica CS ADDdermal RfD HQdermal_zemina = 
ADDdermal_zemina/RfD 

  mg.kg-1 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 
_ 

etylbenzén zemina 1,36E+02 1,99E-04 1,00E-01 1,99E-03 

toluén zemina 1,55E+02 2,27E-04 8,00E-02 2,80E-03 

xylény zemina 1,14E+02 1,67E-04 2,00E-01 8,35E-04 

C10-C40 zemina 7,20E+03 1,06E-02 2,00E+00 5,28E-03 

arzén zemina 2,57E+04 1,13E-02 3,00E-04 3,77E+01 

olovo zemina 1,07E+03 1,57E-04 3,60E-03 4,36E-02 

ortuť zemina 2,91E+01 4,27E-06 3,00E-04 1,42E-02 

chlórbenzén zemina 2,55E+01 3,74E-06 2,00E-02 1,87E-04 

tetrachlórbenzén zemina 2,12E+01 3,11E-06 3,00E-04 1,04E-02 

hexachlórbenzén zemina 1,79E+01 2,62E-05 8,00E-04 3,28E-02 

fenantrén zemina 3,04E+02 5,79E-04 3,00E-02 1,93E-02 

alfaHCH zemina 3,64E+03 2,13E-03 8,00E-03 2,67E-01 

gammaHCH zemina 2,85E+02 1,67E-04 3,00E-04 5,57E-01 

atrazín zemina 2,40E+01 3,52E-05 3,50E-02 1,01E-03 

simazín zemina 2,54E+01 3,72E-05 5,00E-03 7,45E-03 

PCB zemina 7,82E+01 1,60E-04 2,00E-05 8,02E+00 

Tabuľka 56: 1A – skupina bezdomovcov – náhodná ingescia (zeminy) nekarcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CS ADD ing. RfD HQing_zemina = ADDing_zemina/RfD 

    mg.kg-1 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

etylbenzén zemina 1,36E+02 1,86E-05 1,00E-01 1,86E-04 
toluén zemina 1,55E+02 2,12E-05 8,00E-02 2,65E-04 
xylény zemina 1,14E+02 1,56E-05 2,00E-01 7,81E-05 
C10-C40 zemina 7,20E+03 9,86E-04 2,00E+00 4,93E-04 
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Kontaminant Matrica CS ADD ing. RfD HQing_zemina = ADDing_zemina/RfD 

arzén zemina 2,57E+04 3,52E-03 3,00E-04 1,17E+01 
olovo zemina 1,07E+03 1,47E-04 3,60E-03 4,07E-02 
ortuť zemina 2,91E+01 3,99E-06 3,00E-04 1,33E-02 
chlórbenzén zemina 2,55E+01 3,49E-06 2,00E-02 1,75E-04 
tetrachlórbenzén zemina 2,12E+01 2,90E-06 3,00E-04 9,68E-03 
hexachlórbenzén zemina 1,79E+01 2,45E-06 8,00E-04 3,07E-03 
fenantrén zemina 3,04E+02 4,16E-05 3,00E-02 1,39E-03 
alfaHCH zemina 3,64E+03 4,99E-04 8,00E-03 6,23E-02 
gammaHCH zemina 2,85E+02 3,90E-05 3,00E-04 1,30E-01 
atrazín zemina 2,40E+01 3,29E-06 3,50E-02 9,39E-05 
simazín zemina 2,54E+01 3,48E-06 5,00E-03 6,96E-04 
PCB zemina 7,82E+01 1,07E-05 2,00E-05 5,36E-01 

 

Sumarizácia nekarcinogénnych rizík pre Oblasť A (1A – skupina bezdomovci) 
Hodnotenie zdravotných rizík pre Oblasť A - cieľovú skupinu bezdomovcov v prípade 
nekarcinogénnych rizík  sa zameralo na všetky kontaminanty, ktoré v zeminách, prípadne 
podzemných vodách, prekračovali hodnoty IT  a mali stanovenú RfD, prípadne RfC hodnotu. 
Do úvahy pripadali tieto kontaminanty: etylbenzén, xylény, toluén, chlóbenzén, 1,2-
dichlóbenzén, 1,4-dichlóbenzén,  tetrachlórbenzén, trichlóretén, HCB,  HCHalfa, HCH gama, 
PCB, atrazín, simazín, C10 - C40, arzén, olovo, ortuť a  fenantrén. Keďže sme 
nepredpokladali dermálny ani ingesčný kontakt s podzemnou vodou, hodnotili sa tieto 
nasledovné expozičné cesty: inhalácia do vonkajšieho prostredia z podzemných vôd a zemín, 
do vnútorného prostredia z podzemných vôd, dermálny kontakt s kontaminovanou zeminou 
a náhodná ingescia kontaminovanej zeminy. Inhalácia sa vypočítala  využitím modelu RISK5 
na jednu z ubytovní bezdomovcov. Na základe uvedených tabuľkových prehľadov môžeme 
konštatovať, že nepredpokladáme riziko v  prípade inhalácie kontaminantov zo zeminy, príp. 
 podzemnej vody do vonkajšieho ani vnútorného prostredia,  keďže nebola prekročená 
hodnota HQ ani v jednom prípade. V prípade náhodnej ingescie zeminy  bolo v skupine 
bezdomovcov  zistené prekročenie HQ  v prípade arzénu na úrovni 11,7 a  v prípade 
dermálneho kontaktu so  zeminou  na úrovni 37,7 a v prípade PCB na úrovni 8,02.  Ostatné 
hodnotené kontaminanty boli vypočítané na nižšej úrovni ako 1, t. z. nepredpokladáme 
nekarcinogénne riziko z ich náhodnej ingescie v zeminách ani z dermálneho kontaktu so 
zeminou.  

Stanovenie rizík z karcinogénnych účinkov (1A – skupina bezdomovci) 

Tabuľka 57: 1A – skupina bezdomovcov – inhalácia vonkajšie prostredie (zeminy) karcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CA LADD inhal SFinhal CVRKinhal_zeminy_von_prostredie=  
LADDinhal_zeminy_von_prostrediexSFinhal 

    mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1 _ 

etylbenzén zemina 8,83E-05 2,01E-06 1,10E-02 2,21E-08 
chlórbenzén zemina 1,13E-05 2,57E-07 1,40E-02 3,60E-09 
PCB zemina 1,27E-09 2,89E-11 3,50E-01 1,01E-11 

Tabuľka 58: 1A – skupina bezdomovcov – inhalácia vonkajšie prostredie (podzemné vody) karcinogénne 
riziko 

Kontaminant Matrica CA LADD inhal SFinhal CVRKinhal_PV_von_prostredie=  
LADDinhal_PV_von_prostrediexSFinhal 

  mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén PV 5,28E-06 9,61E-07 2,70E-02 2,59E-08 
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Kontaminant Matrica CA LADD inhal SFinhal CVRKinhal_PV_von_prostredie=  
LADDinhal_PV_von_prostrediexSFinhal 

etylbenzén PV 2,36E-06 4,29E-07 1,10E-02 4,72E-09 
1,4 dichlórbenzén PV 4,15E-08 7,55E-09 2,21E-02 1,67E-10 
tetrachlóretén PV 3,66E-07 6,66E-08 9,10E-04 6,06E-11 
trichlóretén PV 5,32E-07 9,68E-08 1,40E-02 1,35E-09 
PCB PV 2,70E-08 4,91E-09 3,50E-01 1,72E-09 

Tabuľka 59: 1A – skupina bezdomovcov – inhalácia vnútorné prostredie (podzemné vody) karcinogénne 
riziko 

Kontaminant Matrica CA LADD inhal SFinhal CVRKinhal_PV_vnut_prostredie=  
LADDinhal_PV_vnut_prostrediexSFinhal 

    mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén PV 7,15E-03 1,30E-03 2,70E-02 3,51E-05 
etylbenzén PV 3,31E-03 6,02E-04 1,10E-02 6,62E-06 
1,4 dichlórbenzén PV 1,10E-04 2,00E-05 2,21E-02 4,42E-07 
tetrachlóretén PV 5,33E-04 9,70E-05 9,10E-04 8,82E-08 
trichlóretén PV 8,14E-04 1,48E-04 1,40E-02 2,07E-06 
PCB PV 2,70E-08 4,91E-09 3,50E-01 1,72E-09 

Tabuľka 60: 1A– skupina bezdomovcov – dermálny kontakt (zeminy) karcinogénne riziko 

Kontaminat Matrica CS LADDdermal OSF CVRKdermal_zemina= 
LADDdermal_zeminyxSF 

    mg.kg-1 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1 
_ 

etylbenzén zemina 1,36E+02 1,99E-04 8,75E-03 1,74E-06 

arzén zemina 2,57E+04 1,13E-02 1,50E+00 1,70E-02 

hexachlórbenzén zemina 1,79E+01 2,62E-05 1,60E+00 4,20E-05 

alfaHCH zemina 3,64E+03 2,13E-03 6,30E+00 1,34E-02 

betaHCH zemina 3,11E+02 1,82E-04 1,80E+00 3,28E-04 

gammaHCH zemina 2,85E+02 1,67E-04 1,10E+00 1,84E-04 

atrazín zemina 2,40E+01 3,52E-05 2,30E-02 8,09E-07 

simazín zemina 2,54E+01 3,72E-05 1,20E-01 4,47E-06 

PCB zemina 7,82E+01 1,60E-04 2,00E+00 3,21E-04 

Tabuľka 61: 1A – skupina bezdomovcov – náhodná ingescia (zeminy) karcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CS LADD ing. OSF CVRKing_zemina=LADDing_zeminaxOSF 

  mg.kg-1 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1 _ 

etylbenzén zemina 1,36E+02 1,86E-05 8,75E-03 1,63E-07 
arzén zemina 2,57E+04 3,52E-03 1,50E+00 5,28E-03 
hexachlórbenzén zemina 1,79E+01 2,45E-06 1,60E+00 3,92E-06 
alfaHCH zemina 3,64E+03 4,99E-04 6,30E+00 3,14E-03 
betaHCH zemina 3,11E+02 4,26E-05 1,80E+00 7,67E-05 
gammaHCH zemina 2,85E+02 3,90E-05 1,10E+00 4,29E-05 
atrazín zemina 2,40E+01 3,29E-06 2,30E-02 7,56E-08 
simazín zemina 2,54E+01 3,48E-06 1,20E-01 4,18E-07 
PCB zemina 7,82E+01 1,07E-05 2,00E+00 2,14E-05 
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Sumarizácia karcinogénnych rizík pre Oblasť A (1A – skupina bezdomovci) 
Hodnotenie zdravotných rizík pre Oblasť A  cieľovú skupinu bezdomovcov v prípade 
karcinogénnych rizík  sa zameralo na všetky kontaminantyv zeminách, prípadne podzemných 
vodách, ktoré prekračovali hodnoty IT a mali stanovenú hodnotu IUR, príp. OSF. Hodnotili 
sme tieto kontaminanty:  benzén, etylbenzén,  1,4-dichlóbenzén, trichlóretén, HCB,  
HCHalfa, HCHbeta, HCHgama, PCB, atrazín,  simazín a arzén. Na základe vyššie uvedených 
tabuľkových prehľadov môžeme konštatovať, že v prípade inhalácie kontaminantov zo 
zeminy, príp.  podzemnej vody do vnútorného a vonkajšieho prostredia nebolo v skupine 
bezdomovcov zistené prekročenie CVRK žiadnej hodnotenej látky, keďže všetky vypočítané 
hodnoty CVRK kontaminantov boli  na úrovni nižšej ako 10-4. V prípade náhodnej ingescie 
zeminy bolo vypočítané prekročenie CVRK v prípade arzénu na úrovni 5,2.10-3 a v prípade 
alfaHCH na úrovni 3,1.10-3. V prípade dermálneho kontaktu so zeminou bolo vypočítané  
prekročenie  arzénu na úrovni 1,7 10-2,  alfaHCH na úrovni 1,3.10-2  , betaHCH na úrovni 
3,28. 10-4, gammaHCH na úrovni 1,8. 10-4  a v prípade PCB na úrovni 3,2.10-4. Ostatné 
hodnotené kontaminanty boli vypočítané na nižšej úrovni ako 10-4, t.z. nepredpokladáme 
karcinogénne riziko z ich náhodnej ingescie ani dermálneho kontaktu v zeminách.  

Stanovenie rizík z nekarcinogénnych účinkov (2A – skupina administratíva) 

Tabuľka 62: 2A  – skupina administratíva – inhalácia vonkajšie prostredie (zeminy) nekarcinogénne 
riziko 

Kontaminant Matrica CA ADDinhal RfDinhal HQinhal_zeminy_von_prostredie = 
ADDinhal_zeminy_von_prostredie/RfD 

  mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

etylbenzén zemina 8,83E-05 7,17E-07 2,85E-01 2,52E-06 
toluén zemina 1,21E-04 9,83E-07 1,43E+00 6,88E-07 
xylény zemina 5,53E-05 4,49E-07 2,85E-02 1,58E-05 
C10-C40 zemina 1,58E-07 1,28E-09 2,00E+00 6,42E-10 
ortuť zemina 1,67E-07 1,36E-09 8,50E-05 1,60E-05 
chlórbenzén zemina 1,13E-05 9,18E-08 1,40E-02 6,56E-06 
tetrachlórbenzén zemina 4,33E-07 3,52E-09 3,00E-04 1,17E-05 

Tabuľka 63: 2A – skupina administratíva – inhalácia vonkajšie prostredie (podzemné vody) 
nekarcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CA ADDinhal RfDinhal HQinhal_PV_von_prostredie = 
ADDinhal_PV_von_prostredie/RfD 

  mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 - 
benzén PV 5,28E-06 6,86E-07 8,57E-03 8,01E-05 
etylbenzén PV 2,36E-06 3,07E-07 2,85E-01 1,08E-06 
toluén PV 1,65E-05 2,14E-06 1,43E+00 1,50E-06 
xylény  PV 5,09E-06 6,61E-07 2,85E-02 2,32E-05 
C10-C40 PV 8,14E-04 1,06E-04 2,00E+00 5,29E-05 
chlórbenzén PV 1,12E-05 1,46E-06 1,40E-02 1,04E-04 
1,2 dichlórbenzén PV 3,02E-08 3,92E-09 5,70E-02 6,88E-08 
1,4 dichlórbenzén PV 4,15E-08 5,39E-09 2,28E-01 2,37E-08 
tetrachlóretén PV 3,66E-07 4,76E-08 1,14E-02 4,17E-06 
trichlóretén PV 5,32E-07 6,91E-08 5,70E-04 1,21E-04 

 

 

Tabuľka 64: 2A – skupina administratíva – inhalácia vnútorné prostredie (podzemné vody) 
nekarcinogénne riziko 
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Kontaminant Matrica CA ADDinhal RfDinhal HQinhal_PV_vnut_prostredie = 
ADDinhal_PV_vnut_prostredie/RfD 

   mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén PV 7,15E-03 9,29E-04 8,57E-03 1,08E-01 
etylbenzén PV 3,31E-03 4,30E-04 2,85E-01 1,51E-03 
toluén PV 2,30E-02 2,99E-03 1,43E+00 2,09E-03 
xylény  PV 6,84E-03 8,89E-04 2,85E-02 3,12E-02 
C10-C40 PV 6,20E-01 8,06E-02 2,00E+00 4,03E-02 
chlórbenzén PV 1,43E-02 1,86E-03 1,40E-02 1,33E-01 
1,2 dichlórbenzén PV 3,48E-05 4,52E-06 5,70E-02 7,93E-05 
1,4 dichlórbenzén PV 1,10E-04 1,43E-05 2,28E-01 6,27E-05 
tetrachlóretén PV 5,33E-04 6,93E-05 1,14E-02 6,08E-03 
trichlóretén PV 8,14E-04 1,06E-04 5,70E-04 1,86E-01 

Tabuľka 65: 2A – skupina administratíva  – dermálny kontakt (zeminy) nekarcinogénne riziko 

Kontaminat Matrica CS ADDdermal RfD HQdermal_zemina = 
ADDdermal_zemina/RfD 

  mg.kg-1 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 
_ 

etylbenzén zemina 1,36E+02 1,42E-04 1,00E-01 1,42E-03 

toluén zemina 1,55E+02 1,62E-04 8,00E-02 2,03E-03 

xylény zemina 1,14E+02 1,19E-04 2,00E-01 5,97E-04 

C10-C40 zemina 7,20E+03 7,54E-03 2,00E+00 3,77E-03 

arzén zemina 2,57E+04 8,07E-03 3,00E-04 2,69E+01 

olovo zemina 1,07E+03 1,12E-04 3,60E-03 3,11E-02 

ortuť zemina 2,91E+01 3,05E-06 3,00E-04 1,02E-02 

chlórbenzén zemina 2,55E+01 2,67E-06 2,00E-02 1,33E-04 

tetrachlórbenzén zemina 2,12E+01 2,22E-06 3,00E-04 7,40E-03 

hexachlórbenzén zemina 1,79E+01 1,87E-05 8,00E-04 2,34E-02 

fenantrén zemina 3,04E+02 4,14E-04 3,00E-02 1,38E-02 

alfaHCH zemina 3,64E+03 1,52E-03 8,00E-03 1,91E-01 

gammaHCH zemina 2,85E+02 1,19E-04 3,00E-04 3,98E-01 

atrazín zemina 2,40E+01 2,51E-05 3,50E-02 7,18E-04 

simazín zemina 2,54E+01 2,66E-05 5,00E-03 5,32E-03 

PCB zemina 7,82E+01 1,15E-04 2,00E-05 5,73E+00 

Tabuľka 66: 2A – skupina administratíva – náhodná ingescia (zeminy) nekarcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CS ADD ing. RfD HQing_zemina = ADDing_zemina/RfD 

  mg.kg-1 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

etylbenzén zemina 1,36E+02 1,33E-05 1,00E-01 1,33E-04 
toluén zemina 1,55E+02 1,52E-05 8,00E-02 1,90E-04 
xylény zemina 1,14E+02 1,12E-05 2,00E-01 5,58E-05 
C10-C40 zemina 7,20E+03 7,05E-04 2,00E+00 3,52E-04 
arzén zemina 2,57E+04 2,51E-03 3,00E-04 8,38E+00 
olovo zemina 1,07E+03 1,05E-04 3,60E-03 2,91E-02 
ortuť zemina 2,91E+01 2,85E-06 3,00E-04 9,49E-03 
chlórbenzén zemina 2,55E+01 2,50E-06 2,00E-02 1,25E-04 
tetrachlórbenzén zemina 2,12E+01 2,07E-06 3,00E-04 6,91E-03 
hexachlórbenzén zemina 1,79E+01 1,75E-06 8,00E-04 2,19E-03 
fenantrén zemina 3,04E+02 2,97E-05 3,00E-02 9,92E-04 
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Kontaminant Matrica CS ADD ing. RfD HQing_zemina = ADDing_zemina/RfD 

  mg.kg-1 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

alfaHCH zemina 3,64E+03 3,56E-04 8,00E-03 4,45E-02 
gammaHCH zemina 2,85E+02 2,79E-05 3,00E-04 9,30E-02 
atrazín zemina 2,40E+01 2,35E-06 3,50E-02 6,71E-05 
simazín zemina 2,54E+01 2,49E-06 5,00E-03 4,97E-04 
PCB zemina 7,82E+01 7,65E-06 2,00E-05 3,83E-01 

 

Sumarizácia nekarcinogénnych rizík pre Oblasť A (2A – skupina administratíva) 

Hodnotenie zdravotných rizík pre Oblasť A  cieľovú skupinu administraíva v prípade 
nekarcinogénnych rizík  sa zameralo na všetky kontaminanty, ktoré v zeminách, prípadne 
podzemných vodách, prekračovali hodnoty IT a mali stanovenú RfD, prípadne RfC hodnotu. 
Do úvahy pripadali tieto kontaminanty: etylbenzén, xylény, toluén, chlóbenzén, 1,2-
dichlóbenzén, 1,4-dichlóbenzén,  tetrachlórbenzén, trichlóretén, HCB,  HCHalfa, HCH gama, 
PCB, atrazín, simazín, C10 - C40, arzén, olovo, ortuť a  fenantrén. Keďže sme 
nepredpokladali dermálny ani ingesčný kontakt s podzemnou vodou hodnotili sa expozičné 
cesty inhalácie do vnútorného a vonkajšieho prostredia zo zemín a do vnútorného prostredia z 
podzemných vôd, dermálny kontakt s kontaminovanou zeminou a náhodná ingescia 
kontaminovanej zeminy. Na základe  uvedených tabuľkových prehľadov môžeme 
konštatovať, že nepredpokladáme riziko v  prípade inhalácie kontaminantov zo zeminy, príp. 
 podzemnej vody do vonkajšieho ani vnútorného prostredia a ani z náhodnej ingescie 
kontaminantov zo zemín pri žiadnom z hodnotených kontaminantov,  keďže nebola 
prekročená hodnota HQ. Prekročenie HQ sa zistilo len   v prípade dermálneho kontaktu so  
zeminou  na úrovni 26,9 v prípade arzénu a 5,73 v prípade PCB. Ostatné hodnotené 
kontaminanty boli vypočítané na nižšej úrovni ako 1, t. z. nepredpokladáme nekarcinogénne 
riziko z ich náhodnej ingescie v zeminách ani z dermálneho kontaktu so zeminou.  

Stanovenie rizík z karcinogénnych účinkov (2A – skupina administratíva) 

Tabuľka 67: 2A – skupina administratíva – inhalácia vonkajšie prostredie (zeminy) karcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CA LADDinhal SFinhal CVRKinhal_zeminy_von_prostredie=  
LADDinhal_zeminy_von_prostrediexSFinhal 

    mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1 _ 

etylbenzén zemina 8,83E-05 7,17E-07 1,10E-02 7,89E-09 
chlórbenzén zemina 1,13E-05 9,18E-08 1,40E-02 1,28E-09 
PCB zemina 1,27E-09 1,03E-11 3,50E-01 3,61E-12 

Tabuľka 68: 2A – skupina administratíva – inhalácia vonkajšie prostredie (podzemné vody) 
karcinogénne riziko 
 
Kontaminant 

 
Matrica CA LADD inhal SFinhal 

CVRKinhal_PV_von_prostredie=  
LADDinhal_PV_von_prostrediexSFinhal 

    mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén PV 5,28E-06 6,86E-07 2,70E-02 1,85E-08 
etylbenzén PV 2,36E-06 3,07E-07 1,10E-02 3,37E-09 
1,4 dichlórbenzén PV 4,15E-08 5,39E-09 2,21E-02 1,19E-10 
tetrachlóretén PV 3,66E-07 4,76E-08 9,10E-04 4,33E-11 
trichlóretén PV 5,32E-07 6,91E-08 1,40E-02 9,68E-10 
PCB PV 2,70E-08 4,91E-09 3,50E-01 1,72E-09 

Tabuľka 69: 2A – skupina administratíva – inhalácia vnútorné prostredie (podzemné vody) karcinogénne 
riziko 

Prieskum environmentálnej záťaže Vrakunská cesta – skládka CHZJD - SK/EZ/B2/136 Záverečná správa 

66 



 

Kontaminant Matrica 
CA LADD inhal SFinhal 

CVRKinhal_PV_vnut_prostredie=  
LADDinhal_PV_vnut_prostrediexSFinhal 

  mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén PV 7,15E-03 1,30E-03 2,70E-02 3,51E-05 
etylbenzén PV 3,31E-03 6,02E-04 1,10E-02 6,62E-06 
1,4 dichlórbenzén PV 1,10E-04 2,00E-05 2,21E-02 4,42E-07 
tetrachlóretén PV 5,33E-04 9,70E-05 9,10E-04 8,82E-08 
trichlóretén PV 8,14E-04 1,48E-04 1,40E-02 2,07E-06 
PCB PV 2,70E-08 4,91E-09 3,50E-01 1,72E-09 

Tabuľka 70: 2A – skupina administratíva – dermálny kontakt (zeminy) karcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CS LADDdermal OSF CVRKdermal_zeminy= 
LADDdermal_zeminyxSF 

    mg.kg-1 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1 
_ 

etylbenzén zemina 1,36E+02 1,42E-04 8,75E-03 1,25E-06 

arzén zemina 2,57E+04 8,07E-03 1,50E+00 1,21E-02 

hexachlórbenzén zemina 1,79E+01 1,87E-05 1,60E+00 3,00E-05 

alfaHCH zemina 3,64E+03 1,52E-03 6,30E+00 9,60E-03 

betaHCH zemina 3,11E+02 1,30E-04 1,80E+00 2,34E-04 

gammaHCH zemina 2,85E+02 1,19E-04 1,10E+00 1,31E-04 

atrazín zemina 2,40E+01 2,51E-05 2,30E-02 5,78E-07 

simazín zemina 2,54E+01 2,66E-05 1,20E-01 3,19E-06 

PCB zemina 7,82E+01 1,15E-04 2,00E+00 2,29E-04 

Tabuľka 71: 2A – skupina administratíva – náhodná ingescia (zeminy) karcinogénne riziko 
 

Kontaminant 
 

Matrica CS LADD ing. OSF CVRKing_zemina = LADDing_zeminaxOSF 

    mg.kg-1 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1 _ 

etylbenzén zemina 1,36E+02 1,33E-05 8,75E-03 1,16E-07 
arzén zemina 2,57E+04 2,51E-03 1,50E+00 3,77E-03 
hexachlórbenzén zemina 1,79E+01 1,75E-06 1,60E+00 2,80E-06 
alfaHCH zemina 3,64E+03 3,56E-04 6,30E+00 2,24E-03 
betaHCH zemina 3,11E+02 3,04E-05 1,80E+00 5,48E-05 
gammaHCH zemina 2,85E+02 2,79E-05 1,10E+00 3,07E-05 
atrazín zemina 2,40E+01 2,35E-06 2,30E-02 5,40E-08 
simazín zemina 2,54E+01 2,49E-06 1,20E-01 2,98E-07 
PCB zemina 7,82E+01 7,65E-06 2,00E+00 1,53E-05 

 

Sumarizácia karcinogénnych rizík pre Oblasť A (2A – skupina administratíva) 

Hodnotenie zdravotných rizík pre Oblasť A  cieľovú skupinu administratíva v prípade 
karcinogénnych rizík  sa zameralo na všetky kontaminanty v zeminách, prípadne 
podzemných vodách, ktoré prekračovali hodnoty IT a mali stanovenú hodnotu IUR, príp. 
OSF t. z. benzén, etylbenzén,  1,4-dichlóbenzén, trichlóretén, HCB,  HCHalfa, HCHbeta,  
HCHgamma, PCB, atrazín,  simazín a arzén. Na základe  uvedených tabuľkových prehľadov 
môžeme konštatovať, že v prípade inhalácie kontaminantov zo zeminy, príp.  podzemnej 
vody do vnútorného a vonkajšieho prostredia nebolo v skupine administratíva zistené 
prekročenie CVRK žiadnej hodnotenej látky, keďže všetky vypočítané hodnoty CVRK boli  
na úrovni nižšej ako 10-4. V prípade náhodnej ingescie zeminy, obsahujúcej hodnotené 
kontaminanty sa  zistilo prekročenie  CVRK pre arzén na úrovni 3,7E.10-3 a pri  alfaHCH na 
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úrovni 2,2.10-3. V prípade dermálneho kontaktu so  zeminou  bolo  vypočítané prekročenie  
CVRK pre arzén na úrovni 1,2. 10-2 , v prípade alfaHCH na úrovni 9,6. 10-3, betaHCH na 
úrovni 2,3. 10-4, gamma HCH na úrovni 1,310-4 a v prípade  PCB na úrovni 2,2.10-4.  

4.3.2. Výpočet zdravotných  rizík: Oblasť B (rekreačná, obytná) 

V oblasti B sme hodnotili nekarcinogénne a karcinogénne riziká z expozície kontaminantov 
prekračujúcich hodnoty IT pre skupinu 1B (záhradkári (rekreačne), skupinu 2B (trvalí 
obyvatelia (dospelí) a skupinu 3B (trvalí obyvatelia (deti). V nasledujúcich tabuľkách sú 
uvedené hodnoty ADD (priemerná denná dávka), LADD (celoživotná priemerná denná 
dávka), HQ (hazard quotient) a CVRK (celoživotné riziko vzniku rakoviny pre jednotlivca) 
pre všetky hodnotené cieľové skupiny a relevantné  expozičné cesty (Tabuľka 72 až Tabuľka 
117). 

 

Stanovenie rizík z nekarcinogénnych účinkov (1B – skupina rekreačných záhradkárov) 

Tabuľka 72: 1B –  záhradkári (rekreačne) – inhalácia vonkajšie prostredie (zeminy) nekarcinogénne 
riziko 

 
Kontaminant 

 
Matrica 

 
CA 

 
ADDinhal 

 
RfDinhal 

HQinhal_zemina_von_prostredie =  
ADDinhal_zemina_von_prostredie/RfD 

  mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén zemina 4,12E-06 8,03E-08 8,57E-03 9,37E-06 
etylbenzén zemina 1,10E-04 2,14E-06 2,85E-01 7,52E-06 
toluén zemina 1,83E-03 3,57E-05 1,43E+00 2,50E-05 
xylény zemina 4,01E-05 7,82E-07 2,85E-02 2,74E-05 
C10-C40 zemina 1,78E-07 3,47E-09 2,00E+00 1,73E-09 
chlórbenzén zemina 9,58E-04 1,87E-05 1,40E-02 1,33E-03 
1,4 dichlórbenzén zemina 1,65E-06 3,22E-08 2,28E-01 1,41E-07 
ortuť zemina 1,67E-07 3,26E-09 8,50E-05 3,83E-05 

Tabuľka 73: 1B –  záhradkári (rekreačne)  – inhalácia vonkajšie prostredie (podzemná voda) 
nekarcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CA ADDinhal RfDinhal HQinhal_pv_von_prostredie =  
ADDinhal_pv_von_prostredie/RfD 

    mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén PV 1,61E-07 3,14E-09 8,57E-03 3,66E-07 
etylbenzén PV 5,81E-06 1,13E-07 2,85E-01 3,97E-07 
toluén PV 3,69E-06 7,19E-08 1,43E+00 5,04E-08 
xylény  PV 1,15E-05 2,24E-07 2,85E-02 7,86E-06 
chlórbenzén PV 2,07E-06 4,03E-08 1,40E-02 2,88E-06 
1,2 dichlórbenzén PV 5,40E-09 1,05E-10 5,70E-02 1,85E-09 
1,4 dichlórbenzén PV 1,56E-08 3,04E-10 2,28E-01 1,33E-09 
1,2,4 trichlórbenzén PV 2,13E-08 4,15E-10 5,71E-02 7,27E-09 
tetrachlóretén PV 1,97E-07 3,84E-09 1,14E-02 3,37E-07 

Tabuľka 74: 1B –  záhradkári (rekreačne)  – dermálny kontakt (zeminy) nekarcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CS ADDdermal RfD HQdermal_zemina=ADDdermal_zemina/RfD 

    mg.kg-1 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 
_ 

benzén zemina 5,62E+00 7,06E-06 4,00E-03 1,77E-03 

toluén zemina 5,39E+03 6,77E-03 8,00E-02 8,46E-02 

etylbenzén zemina 1,69E+02 2,12E-04 1,00E-01 2,12E-03 
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Kontaminant Matrica CS ADDdermal RfD HQdermal_zemina=ADDdermal_zemina/RfD 

    mg.kg-1 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 
_ 

xylény  zemina 8,27E+01 1,04E-04 2,00E-01 5,20E-04 

C10-C40 zemina 1,76E+04 2,21E-02 2,00E+00 1,11E-02 

arzén zemina 2,19E+03 8,25E-04 3,00E-04 2,75E+00 

chlórbenzén zemina 1,45E+04 1,82E-02 2,00E-02 9,11E-01 

1,4 dichlórbenzén zemina 1,08E+01 1,36E-05 3,00E-02 4,52E-04 

alfaHCH zemina 1,19E+02 5,98E-05 8,00E-03 7,48E-03 

gamma HCH zemina 1,37E+01 6,88E-06 3,00E-04 2,29E-02 

ametrín zemina 1,72E+01 2,16E-06 9,00E-03 2,40E-04 

atrazín zemina 9,76E+01 1,23E-04 3,50E-02 3,50E-03 

ortuť zemina 1,50E+02 1,88E-05 3,00E-04 6,28E-02 

PCB zemina 3,71E+02 6,53E-04 2,00E-05 3,26E+01 

Tabuľka 75: 1B –  záhradkári (rekreačne)  – náhodná ingescia (zeminy) nekarcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CS ADD ingesc. RfD HQing_zemina = ADDing_zemina/RfD 

    mg.kg-1 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén zemina 5,62E+00 6,60E-07 4,00E-03 1,65E-04 
toluén zemina 5,39E+03 6,33E-04 8,00E-02 7,91E-03 
etylbenzén zemina 1,69E+02 1,98E-05 1,00E-01 1,98E-04 
xylény  zemina 8,27E+01 9,71E-06 2,00E-01 4,86E-05 
C10-C40 zemina 1,76E+04 2,07E-03 2,00E+00 1,03E-03 
arzén zemina 2,19E+03 2,57E-04 3,00E-04 8,57E-01 
chlórbenzén zemina 1,45E+04 1,70E-03 2,00E-02 8,51E-02 
1,4 dichlórbenzén zemina 1,08E+01 1,27E-06 3,00E-02 4,23E-05 
alfaHCH zemina 1,19E+02 1,40E-05 8,00E-03 1,75E-03 
gamma HCH zemina 1,37E+01 1,61E-06 3,00E-04 5,36E-03 

ametrín zemina 1,72E+01 2,02E-06 9,00E-03 2,24E-04 
atrazín zemina 9,76E+01 1,15E-05 3,50E-02 3,27E-04 
ortuť zemina 1,50E+02 1,76E-05 3,00E-04 5,87E-02 
PCB zemina 3,71E+02 4,36E-05 2,00E-05 2,18E+00 

Tabuľka 76: 1B –  záhradkári (rekreačne)  – dermálny kontakt (podzemná voda) nekarcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CW ADDdermal RfD HQdermal_voda =  
ADDdermal_voda/RfD 

  mg.l-1 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén PV 7,41E-02 1,86E-06 4,00E-03 4,65E-04 
etylbenzén PV 2,79E+00 2,59E-04 1,00E-01 2,59E-03 
toluén PV 1,70E+00 9,61E-05 8,00E-02 1,20E-03 
xylény PV 5,50E+00 5,53E-04 2,00E-01 2,76E-03 
arzén PV 1,84E-01 2,31E-07 3,00E-04 7,71E-04 
chlórbenzén PV 1,27E+00 6,54E-05 2,00E-02 3,27E-03 
1,2 dichlórbenzén PV 4,50E-03 3,51E-07 9,00E-02 3,89E-06 
1,4 dichlórbenzén PV 1,19E-02 9,27E-07 3,00E-02 3,09E-05 
1,2,4 trichlórbenzén PV 2,53E-02 3,18E-06 1,00E-02 3,18E-04 
tetrachlóretén PV 5,88E-02 7,39E-08 6,00E-03 1,23E-05 
alfa HCH PV 3,45E-02 6,07E-07 8,00E-03 7,59E-05 
gamma HCH PV 3,69E-04 6,49E-09 3,00E-04 2,16E-05 

atrazín PV 1,81E+01 3,18E-04 3,50E-02 9,10E-03 
prometrín PV 6,18E-02 1,09E-06 4,00E-03 2,72E-04 
propazín PV 6,99E-02 1,23E-06 2,00E-02 6,15E-05 
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Kontaminant Matrica CW ADDdermal RfD HQdermal_voda =  
ADDdermal_voda/RfD 

  mg.l-1 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

simazín PV 1,36E+00 2,39E-05 5,00E-03 4,78E-03 
ametrín PV 4,85E-01 8,53E-06 9,00E-03 9,48E-04 
terbutrín PV 7,19E-03 1,26E-07 1,00E-03 1,26E-04 

Tabuľka 77: 1B –  záhradkári (rekreačne)  –  ingescia (podzemná voda) nekarcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica 
CW ADDing. RfD 

HQing_voda =  
ADDing./RfD 

    mg.l-1 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén PV 7,41E-02 2,18E-04 4,00E-03 5,44E-02 
etylbenzén PV 2,79E+00 8,19E-03 1,00E-01 8,19E-02 
toluén PV 1,70E+00 4,99E-03 8,00E-02 6,24E-02 
xylény  PV 5,50E+00 1,61E-02 2,00E-01 8,07E-02 
arzén PV 1,84E-01 5,40E-04 3,00E-04 1,80E+00 
chlórbenzén PV 1,27E+00 3,73E-03 2,00E-02 1,86E-01 
1,2 dichlórbenzén PV 4,50E-03 1,32E-05 9,00E-02 1,47E-04 
1,4 dichlórbenzén PV 1,19E-02 3,49E-05 3,00E-02 1,16E-03 
1,2,4 trichlórbenzén PV 2,53E-02 7,43E-05 1,00E-02 7,43E-03 
tetrachlóretén PV 5,88E-02 1,73E-04 6,00E-03 2,88E-02 
alfa HCH PV 3,45E-02 1,01E-04 8,00E-03 1,27E-02 
gamma HCH PV 3,69E-04 1,08E-06 3,00E-04 3,61E-03 
atrazín PV 1,81E+01 5,31E-02 3,50E-02 1,52E+00 
prometrín PV 6,18E-02 1,81E-04 4,00E-03 4,54E-02 
propazín PV 6,99E-02 2,05E-04 2,00E-02 1,03E-02 
simazín PV 1,36E+00 3,99E-03 5,00E-03 7,98E-01 
ametrín PV 4,85E-01 1,42E-03 9,00E-03 1,58E-01 
terbutrín PV 7,19E-03 2,11E-05 1,00E-03 2,11E-02 

Tabuľka 78: 1B –  záhradkári (rekreačne)  – polievanie záhrad  (inhalácia, dermálny kontakt, náhodná 
ingescia), ingescia zeleniny,  nekarcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CW HQpol_inhal HQpol_dermal HQpol_ing. HQingescia_zelenina 
    mg.l-1 

    
    

benzén PV 7,41E-02 2,80E-04 8,50E-04 1,88E-03 1,38E-03 
etylbenzén PV 2,79E+00 2,81E-03 4,50E-03 2,80E-03 1,40E-02 
toluén PV 1,70E+00 3,57E-05 2,13E-03 2,13E-03 4,88E-03 

xylény  PV 5,50E+00 5,61E-03 4,80E-03 2,80E-03 1,60E-02 

arzén PV 1,84E-01  1,33E-03 6,33E-02 4,67E-02 

chlórbenzén PV 1,27E+00 2,50E-03 5,50E-03 6,50E-03 1,85E-02 

1,2 dichlórbenzén PV 4,50E-03 1,93E-05 4,44E-05 5,11E-05 4,78E-03 

1,4 dichlórbenzén PV 1,19E-02 1,27E-06 3,67E-05 4,00E-05 3,67E-04 

1,2,4 trichlórbenzén PV 2,53E-02 1,72E-05 6,80E-04 4,80E-04 8,40E-03 

tetrachlóretén PV 5,88E-02 1,23E-04 1,03E-03 1,00E-03 2,00E-03 

alfa HCH PV 3,45E-02   1,75E-03 4,38E-04 1,38E+00 

gamma HCH PV 3,69E-04   7,33E-04 1,27E-04 1,00E+00 

atrazín PV 1,81E+01 3,71E-06 4,00E-01 1,06E-01 1,66E+02 

prometrín PV 6,18E-02   1,08E-02 3,25E-03 2,10E+01 

propazín PV 6,99E-02   4,10E-03 7,00E-04 2,85E+00 

simazín PV 1,36E+00   2,20E-01 5,60E-02 8,80E+01 

ametrín PV 4,85E-01   3,78E-02 1,10E-02 7,33E+01 

terbutrín PV 7,19E-03   8,50E-03 1,50E-03 5,90E+00 
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Sumarizácia  nekarcinogénnych rizík pre Oblasť B (1B – skupina záhradkári 

(rekreačne)) 

Hodnotenie zdravotných rizík pre Oblasť B  cieľovú skupinu  rekreačných záhradkárov 
v prípade nekarcinogénnych rizík  sa zameralo na všetky kontaminanty, ktoré v zeminách, 
prípadne podzemných vodách, prekračovali hodnoty IT v zeminách , prípadne podzemných 
vodách a mali stanovenú RfD, prípadne RfC hodnotu. Do úvahy pripadali tieto kontaminanty: 
benzén, etylbenzén, xylény, toluén, chlórbenzén, 1,2-dichlórbenzén, 1,4-dichlórbenzén, 1,2,4 
trichlórbenzén, tetrachlóretén,   tetrachlórbenzén, trichlóretén, HCB,  HCHalfa, HCH gamma, 
PCB, ametrín, atrazín, prometrín, propazín, simazín, terbutrín, C10 - C40, arzén a ortuť. 
Hodnotili sme   expozičné cesty inhalácie do  vonkajšieho prostredia zo zemín a podzemných 
vôd, dermálny kontakt s kontaminovanou zeminou a podzemnou vodou, náhodnú ingesciu 
kontaminovanej zeminy, ingesciu podzemných vôd a dermálny, ingesčný a inhalačný kontakt 
s podzemnou vodou počas polievania záhrad. Na základe  uvedených tabuľkových prehľadov 
môžeme konštatovať, že nebolo zistené riziko z inhalácie kontaminantov zo zeminy, príp. 
 podzemnej vody do vonkajšieho prostredia, keďže nebola prekročená hodnota HQ. 
Prekročenie HQ však bolo zistené    v prípade dermálneho kontaktu so  zeminou  na úrovni 
2,75 pre  arzén a na úrovni 3,26 pre PCB. V prípade náhodnej ingescie zeminy bolo 
vypočítané riziko v prípade PCB na úrovni 2,18.  V prípade ingescie podzemnej vody sa 
zistilo prekročenie arzénu na úrovni 1,8 a atrazínu na úrovni 1,52. Najvyššie riziká boli 
vypočítané v prípade ingescie zeleniny dopestovanej na lokalite, keďže hodnoty HQ 
alfaHCH, gamma HCH, atrazín, prometrín, propazín, simazín, ametrín a terbutrín 
prekračovali hodnotu 1 (neistotou je využitie modelového výpočtu, riziká môžu byť 
precenené).  Ostatné hodnotené kontaminanty boli vypočítané na nižšej úrovni ako 1, t. z. 
nepredpokladáme nekarcinogénne riziko z ich pôsobenia na skupinu rekreačných 
záhradkárov. 

Stanovenie rizík z nekarcinogénnych účinkov (2B – skupina trvalí obyvatelia (dospelí) 

Tabuľka 79: 2B – trvalí obyvatelia (dospelí)  – inhalácia vonkajšie prostredie (zeminy) nekarcinogénne 
riziko 

Kontaminant Matrica CA ADDinhal RfDinhal HQinhal_zemina_von_prostredie =  
ADDinhal_zemina_von_prostredie/RfD 

    mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén zemina 4,12E-06 1,87E-07 8,57E-03 2,19E-05 
etylbenzén zemina 1,10E-04 5,00E-06 2,85E-01 1,76E-05 
toluén zemina 1,83E-03 8,32E-05 1,43E+00 5,83E-05 
xylény  zemina 4,01E-05 1,82E-06 2,85E-02 6,40E-05 
C10-C40 zemina 1,78E-07 8,10E-09 2,00E+00 4,05E-09 
chlórbenzén zemina 9,58E-04 4,36E-05 1,40E-02 3,11E-03 
1,4 dichlórbenzén zemina 1,65E-06 7,50E-08 2,28E-01 3,29E-07 
ortuť zemina 1,67E-07 7,60E-09 8,50E-04 8,94E-06 

Tabuľka 80: 2B – trvalí obyvatelia dospelí)  – inhalácia vonkajšie prostredie (podzemné vody) 
nekarcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CA ADDinhal RfDinhal HQinhal_pv_von_prostredie =  
ADDinhal_pv_von_prostredie/RfD 

  mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén PV 1,61E-07 7,32E-09 8,57E-03 8,54E-07 
etylbenzén PV 5,81E-06 2,64E-07 2,85E-01 9,27E-07 

toluén PV 3,69E-06 1,68E-07 1,43E+00 1,18E-07 
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Kontaminant Matrica CA ADDinhal RfDinhal HQinhal_pv_von_prostredie =  
ADDinhal_pv_von_prostredie/RfD 

  mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

xylény PV 1,15E-05 5,23E-07 2,85E-02 1,84E-05 
chlórbenzén PV 2,07E-06 9,41E-08 1,40E-02 6,72E-06 

1,2 dichlórbenzén PV 5,40E-09 2,46E-10 5,70E-02 4,31E-09 
1,4 dichlórbenzén PV 1,56E-08 7,09E-10 2,28E-01 3,11E-09 

1,2,4 trichlórbenzén PV 2,13E-08 9,69E-10 5,71E-02 1,70E-08 
tetrachlóretén PV 1,97E-07 8,96E-09 1,14E-02 7,86E-07 

Tabuľka 81: 2B – trvalí obyvatelia (dospelí) – inhalácia vnútorné prostredie (podzemné vody) 
nekarcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CA ADDinhal RfDinhal HQinhal_pv_vnut_prostredie =  
ADDinhal_pv_vnut_prostredie/RfD 

    mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén PV 2,19E-04 2,99E-05 8,57E-03 3,49E-03 
etylbenzén PV 8,15E-03 1,11E-03 2,85E-01 3,90E-03 
toluén PV 5,13E-03 7,00E-04 1,43E+00 4,90E-04 
xylény  PV 0,00E+00 1,54E-02 2,85E-02 7,37E-02 
chlórbenzén PV 2,65E-03 3,62E-04 1,40E-02 2,58E-02 
1,2 dichlórbenzén PV 6,22E-06 8,49E-07 5,70E-02 1,49E-05 
1,4 dichlórbenzén PV 1,88E-05 2,57E-06 2,28E-01 1,13E-05 
1,2,4 trichlórbenzén PV 1,85E-05 2,52E-06 5,71E-02 4,42E-05 
tetrachlóretén PV 2,87E-04 3,92E-05 1,14E-02 3,43E-03 

Tabuľka 82: 2B – trvalí obyvatelia (dospelí) – dermálny kontakt (zeminy) nekarcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CS ADDdermal RfD HQdermal_zemina=ADDdermal_zemina/RfD 

    mg.kg-1 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 
_ 

benzén zemina 5,62E+00 1,65E-05 4,00E-03 4,12E-03 

toluén zemina 5,39E+03 1,58E-02 8,00E-02 1,98E-01 

etylbenzén zemina 1,69E+02 4,95E-04 1,00E-01 4,95E-03 

xylény  zemina 8,27E+01 2,42E-04 2,00E-01 1,21E-03 

C10-C40 zemina 1,76E+04 5,16E-02 2,00E+00 2,58E-02 

arzén zemina 2,19E+03 1,93E-03 3,00E-04 6,42E+00 

chlórbenzén zemina 1,45E+04 4,25E-02 2,00E-02 2,13E+00 

1,4 dichlórbenzén zemina 1,08E+01 3,17E-05 3,00E-02 1,06E-03 

alfaHCH zemina 1,19E+02 1,40E-04 8,00E-03 1,74E-02 

gamma HCH zemina 1,37E+01 1,61E-05 3,00E-04 5,35E-02 

ametrín zemina 1,72E+01 5,04E-06 9,00E-03 5,60E-04 

atrazín zemina 9,76E+01 2,86E-04 3,50E-02 8,17E-03 

ortuť zemina 1,50E+02 4,40E-05 3,00E-04 1,47E-01 

PCB zemina 3,71E+02 1,52E-03 2,00E-05 7,61E+01 

Tabuľka 83: 2B – trvalí obyvatelia (dospelí) – náhodná ingescia (zeminy) nekarcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CS ADD ing. RfD HQing_zemina = ADDing_zemina/RfD 

    mg.kg-1 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén zemina 5,62E+00 6,60E-07 4,00E-03 1,65E-04 
toluén zemina 5,39E+03 6,33E-04 8,00E-02 5,54E-02 
etylbenzén zemina 1,69E+02 1,98E-05 1,00E-01 1,98E-04 
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Kontaminant Matrica CS ADD ing. RfD HQing_zemina = ADDing_zemina/RfD 

    mg.kg-1 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

xylény  zemina 8,27E+01 9,71E-06 2,00E-01 4,86E-05 
C10-C40 zemina 1,76E+04 2,07E-03 2,00E+00 1,03E-03 
arzén zemina 2,19E+03 2,57E-04 3,00E-04 8,57E-01 
chlórbenzén zemina 1,45E+04 1,70E-03 2,00E-02 8,51E-02 
1,4 dichlórbenzén zemina 1,08E+01 1,27E-06 3,00E-02 4,23E-05 
alfaHCH zemina 1,19E+02 1,40E-05 8,00E-03 1,75E-03 
gamma HCH zemina 1,37E+01 1,61E-06 3,00E-04 5,36E-03 

ametrín zemina 1,72E+01 2,02E-06 9,00E-03 2,24E-04 
atrazín zemina 9,76E+01 1,15E-05 3,50E-02 3,27E-04 
ortuť zemina 1,50E+02 1,76E-05 3,00E-04 5,87E-02 
PCB zemina 3,71E+02 4,36E-05 2,00E-05 2,18E+00 

Tabuľka 84: 2B – trvalí obyvatelia (dospelí) – dermálny kontakt (podzemná voda) nekarcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CW ADD dermal RfD HQdermal_voda =  
ADDdermal_voda/RfD 

    mg.l-1 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén PV 7,41E-02 4,34E-06 4,00E-03 1,09E-03 
etylbenzén PV 2,79E+00 6,05E-04 1,00E-01 6,05E-03 
toluén PV 1,70E+00 2,24E-04 8,00E-02 2,80E-03 
xylény  PV 5,50E+00 1,29E-03 2,00E-01 6,45E-03 
arzén PV 1,84E-01 5,39E-07 3,00E-04 1,80E-03 
chlórbenzén PV 1,27E+00 1,53E-04 2,00E-02 7,63E-03 
1,2 dichlórbenzén PV 4,50E-03 8,18E-07 9,00E-02 9,09E-06 
1,4 dichlórbenzén PV 1,19E-02 2,16E-06 3,00E-02 7,21E-05 
1,2,4 trichlórbenzén PV 2,53E-02 7,42E-06 1,00E-02 7,42E-04 
tetrachlóretén PV 5,88E-02 1,72E-07 6,00E-03 2,87E-05 

alfa HCH PV 3,45E-02 1,42E-06 8,00E-03 1,77E-04 
gamma HCH PV 3,69E-04 1,51E-08 3,00E-04 5,05E-05 
atrazín PV 1,81E+01 7,43E-04 3,50E-02 2,12E-02 
prometrín PV 6,18E-02 2,54E-06 4,00E-03 6,34E-04 
propazín PV 6,99E-02 2,87E-06 2,00E-02 1,43E-04 
simazín PV 1,36E+00 5,58E-05 5,00E-03 1,12E-02 
ametrín PV 4,85E-01 1,99E-05 9,00E-03 2,21E-03 
terbutrín PV 7,19E-03 2,95E-07 1,00E-03 2,95E-04 

Tabuľka 85: 2B –  trvalí obyvatelia (dospelí)   –  ingescia (podzemná voda) nekarcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CW ADDing. RfD HQing_voda =  
ADDing./RfD 

    mg.l-1 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén PV 7,41E-02 5,08E-04 4,00E-03 1,27E-01 
etylbenzén PV 2,79E+00 1,91E-02 1,00E-01 1,91E-01 
toluén PV 1,70E+00 1,16E-02 8,00E-02 1,46E-01 
xylény  PV 5,50E+00 3,77E-02 2,00E-01 1,88E-01 
arzén PV 1,84E-01 1,26E-03 3,00E-04 4,20E+00 
chlórbenzén PV 1,27E+00 8,70E-03 2,00E-02 4,35E-01 
1,2 dichlórbenzén PV 4,50E-03 3,08E-05 9,00E-02 3,42E-04 
1,4 dichlórbenzén PV 1,19E-02 8,15E-05 3,00E-02 2,72E-03 
1,2,4 trichlórbenzén PV 2,53E-02 1,73E-04 1,00E-02 1,73E-02 
tetrachlóretén PV 5,88E-02 4,03E-04 6,00E-03 6,71E-02 
alfa HCH PV 3,45E-02 2,36E-04 8,00E-03 2,95E-02 
gamma HCH PV 3,69E-04 2,53E-06 3,00E-04 8,42E-03 
atrazín PV 1,81E+01 1,24E-01 3,50E-02 3,54E+00 
prometrín PV 6,18E-02 4,23E-04 4,00E-03 1,06E-01 
propazín PV 6,99E-02 4,79E-04 2,00E-02 2,39E-02 
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Kontaminant Matrica CW ADDing. RfD HQing_voda =  
ADDing./RfD 

    mg.l-1 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

simazín PV 1,36E+00 9,32E-03 5,00E-03 1,86E+00 
ametrín PV 4,85E-01 3,32E-03 9,00E-03 3,69E-01 
terbutrín PV 7,19E-03 4,92E-05 1,00E-03 4,92E-02 

Tabuľka 86: 2B –  trvalí obyvatelia (dospelí)  – polievanie záhrad  (inhalácia, dermálny kontakt, náhodná 
ingescia), ingescia zeleniny, sprchovanie,  nekarcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CW HQpol_inhal HQpol_dermal HQpol_ing. HQsprchovanie HQzelenina 

  mg.l-1      

benzén PV 7,41E-02 2,80E-04 1,68E-02 1,88E-03 2,22E+00 1,38E-03 
etylbenzén PV 2,79E+00 2,81E-04 8,80E-02 2,80E-03 2,21E-05 1,40E-02 
toluén PV 1,70E+00 3,57E-05 4,13E-02 2,13E-03 2,80E-01 4,88E-03 

xylény  PV 5,50E+00 5,61E-03 9,50E-02 2,80E-03 4,21E+01 1,60E-02 

arzén PV 1,84E-01  2,63E-02 6,33E-02  4,67E-02 

chlórbenzén PV 1,27E+00 2,50E-03 1,10E-01 6,50E-03 1,93E+00 1,85E-02 

1,2 dichlórbenzén PV 4,50E-03 1,93E-06 8,78E-05 5,11E-06 1,47E-02 4,78E-03 

1,4 dichlórbenzén PV 1,19E-02 1,27E-06 7,00E-04 4,00E-05 1,01E-02 3,67E-04 

1,2,4 trichlórbenzén PV 2,53E-02 9,28E-06 7,10E-03 2,60E-04 7,36E-02 8,40E-03 

tetrachlóretén PV 5,88E-02 1,23E-04 2,00E-02 1,00E-03 9,65E-02 2,00E-03 

alfa HCH PV 3,45E-02  3,38E-02 4,38E-04  1,38E+00 

gamma HCH PV 3,69E-04  1,43E-02 1,27E-04  1,00E+00 

atrazín PV 1,81E+01 1,80E-06 4,00E+00 5,14E-02 1,54E-02 1,66E+02 

prometrín PV 6,18E-02  1,05E-01 1,58E-03  2,10E+01 

propazín PV 6,99E-02  4,05E-02 3,55E-04  2,85E+00 

simazín PV 1,36E+00  2,20E+00 2,80E-02  8,80E+01 

ametrín PV 4,85E-01  3,67E-01 5,44E-03  7,33E+01 

terbutrín PV 7,19E-03  8,30E-02 7,30E-04  5,90E+00 

 

Sumarizácia nekarcinogénnych rizík pre Oblasť B (2B –   skupina trvalí obyvatelia 

(dospelí)) 

Obdobne sme pristupovali aj  k hodnoteniu zdravotných rizík  pre Oblasť B  - cieľovú 
skupinu  trvalých obyvateľov (dospelá populácia). Oproti predchádzajúcej skupine sme 
naviac  u záhradkárov  hodnotili expozičnú cestu evaporácie látok do vnútorného prostredia 
z podzemných vôd a využitie podzemnej vody na sprchovanie. Na základe  uvedených 
tabuľkových prehľadov môžeme konštatovať, že nebolo zistené riziko z inhalácie 
kontaminantov zo zeminy, príp.  podzemnej vody do vonkajšieho prostredia ani vnútorného 
prostredia, keďže nebola prekročená hodnota HQ. Prekročenie HQ však bolo zistené 
v prípade dermálneho kontaktu so  zeminou  na úrovni 6,42 v prípade arzénu, na úrovni 2,13 
v prípade chlórbenzénu a na úrovni 76 v prípade PCB. V prípade náhodnej ingescie zeminy 
sa zistilo riziko v prípade PCB na úrovni 2,18.  V prípade ingescie podzemnej vody sa zistilo 
prekročenie arzénu na úrovni 4,2, atrazínu na úrovni 3,54 a simazínu na úrovni 1,86. 
Najvyššie riziká boli vypočítané v prípade ingescie zeleniny dopestovanej na lokalite, keďže 
alfaHCH, gamma HCH, atrazín, prometrín, propazín, simazín, ametrín a terbutrín 
prekračovali hodnotu 1.  Zdravotné riziko v prípade využívania podzemnej vody počas 
sprchovania tiež naznačilo možné riziká v prípade benzénu, xylénov a chlórbenzénu. 
Samotný dermálny kontakt s podzemnou vodou počas polievania naznačil riziko v prípade 
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atrazínu, pričom dermálny kontakt pri umytí si rúk, prípadne tváre nepredstavuje závažnejší 
problém (neistotou je skutočnosť, že v prípade evaporácie podzemnej vody bol použitý 
modelový výpočet, čo môže riziko preceňovať). Ostatné hodnotené kontaminanty boli 
vypočítané na nižšej úrovni ako 1, t. z. nepredpokladáme nekarcinogénne riziko z ich 
pôsobenia na cieľovú skupinu. 

Stanovenie rizík z nekarcinogénnych účinkov (3B – skupina  trvalí obyvatelia (deti)) 

Tabuľka 87: 3B – trvalí obyvatelia (deti)  – inhalácia vonkajšie prostredie (zeminy) nekarcinogénne 
riziko 

Kontaminant Matrica CA ADDinhal RfDinhal HQinhal_zemina_von_prostredie =  
ADDinhal_zemina_von_prostredie/RfD 

  mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén zemina 4,12E-06 2,37E-07 8,57E-03 2,77E-05 
etylbenzén zemina 1,10E-04 6,33E-06 2,85E-01 2,22E-05 
toluén zemina 1,83E-03 1,05E-04 1,43E+00 7,37E-05 
xylény  zemina 4,01E-05 2,31E-06 2,85E-02 8,10E-05 
C10-C40 zemina 1,78E-07 1,02E-08 2,00E+00 5,12E-09 
chlórbenzén zemina 9,58E-04 5,51E-05 1,40E-02 3,94E-03 
1,4 dichlórbenzén zemina 1,65E-06 9,49E-08 2,28E-01 4,16E-07 
ortuť zemina 1,67E-07 9,61E-09 8,50E-04 1,13E-05 

Tabuľka 88: 3B– trvalí obyvatelia (deti)  – inhalácia vonkajšie prostredie (podzemné vody) 
nekarcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CA ADDinhal RfDinhal HQinhal_pv_von_prostredie =  
ADDinhal_pv_von_prostredie/RfD 

  mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén PV 1,61E-07 9,26E-09 8,57E-03 1,08E-06 
etylbenzén PV 5,81E-06 3,34E-07 2,85E-01 1,17E-06 

toluén PV 3,69E-06 2,12E-07 1,43E+00 1,49E-07 
xylény PV 1,15E-05 6,62E-07 2,85E-02 2,32E-05 

chlórbenzén PV 2,07E-06 1,19E-07 1,40E-02 8,51E-06 
1,2 dichlórbenzén PV 5,40E-09 3,11E-10 5,70E-02 5,45E-09 
1,4 dichlórbenzén PV 1,56E-08 8,98E-10 2,28E-01 3,94E-09 

1,2,4 trichlórbenzén PV 2,13E-08 1,23E-09 5,71E-02 2,15E-08 
tetrachlóretén PV 1,97E-07 1,13E-08 1,14E-02 9,94E-07 

Tabuľka 89: 3B – trvalí obyvatelia (deti) – inhalácia vnútorné prostredie (podzemné vody) 
nekarcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CA ADDinhal RfDinhal HQinhal_pv_vnut_prostredie =  
ADDinhal_pv_vnut_prostredie/RfD 

    mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén PV 2,19E-04 3,78E-05 8,57E-03 4,41E-03 
etylbenzén PV 8,15E-03 1,41E-03 2,85E-01 4,94E-03 
toluén PV 5,13E-03 8,85E-04 1,43E+00 6,20E-04 
xylény  PV 1,54E-02 2,66E-03 2,85E-02 9,33E-02 
chlórbenzén PV 2,65E-03 4,57E-04 1,40E-02 3,27E-02 
1,2 dichlórbenzén PV 6,22E-06 1,07E-06 5,70E-02 1,88E-05 
1,4 dichlórbenzén PV 1,88E-05 3,24E-06 2,28E-01 1,42E-05 
1,2,4 trichlórbenzén PV 1,85E-05 3,19E-06 5,71E-02 5,59E-05 
tetrachlóretén PV 2,87E-04 4,95E-05 1,14E-02 4,35E-03 

Tabuľka 90: 3B – trvalí obyvatelia (deti) – dermálny kontakt (zeminy) nekarcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CS ADDdermal RfD HQdermal_zemina = 
ADDdermal_zemina/RfD 
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    mg.kg-1 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 
_ 

benzén zemina 5,62E+00 1,64E-05 4,00E-03 4,11E-03 

toluén zemina 5,39E+03 1,54E-02 8,00E-02 1,92E-01 

etylbenzén zemina 1,69E+02 4,71E-04 1,00E-01 4,71E-03 

xylény  zemina 8,27E+01 2,25E-04 2,00E-01 1,12E-03 

C10-C40 zemina 1,76E+04 4,68E-02 2,00E+00 2,34E-02 

arzén zemina 2,19E+03 1,71E-03 3,00E-04 5,69E+00 

chlórbenzén zemina 1,45E+04 3,69E-02 2,00E-02 1,84E+00 

1,4 dichlórbenzén zemina 1,08E+01 2,69E-05 3,00E-02 8,96E-04 

alfaHCH zemina 1,19E+02 1,16E-04 8,00E-03 1,45E-02 

gamma HCH zemina 1,37E+01 1,28E-05 3,00E-04 4,27E-02 

ametrín zemina 1,72E+01 3,80E-06 9,00E-03 4,22E-04 

atrazín zemina 9,76E+01 2,11E-04 3,50E-02 6,04E-03 

ortuť zemina 1,50E+02 3,13E-05 3,00E-04 1,04E-01 

PCB zemina 3,71E+02 1,07E-03 2,00E-05 5,33E+01 

Tabuľka 91: 3B – trvalí obyvatelia (deti) – náhodná ingescia (zeminy) nekarcinogénne riziko 
 
Kontaminant 

 
Matrica CS ADD ing. RfD HQing_zemina = ADDing_zemina/RfD 

    mg.kg-1 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén zemina 5,62E+00 8,08E-06 4,00E-03 2,02E-03 
toluén zemina 5,39E+03 7,75E-03 8,00E-01 9,69E-02 
etylbenzén zemina 1,69E+02 2,43E-04 1,00E-01 2,43E-03 
xylény  zemina 8,27E+01 1,19E-04 2,00E-01 5,95E-04 
C10-C40 zemina 1,76E+04 2,53E-02 2,00E+00 1,27E-02 
arzén zemina 2,19E+03 3,15E-03 3,00E-04 1,05E+01 
chlórbenzén zemina 1,45E+04 2,09E-02 2,00E-02 1,04E+00 
1,4 dichlórbenzén zemina 1,08E+01 1,55E-05 3,00E-02 5,18E-04 
alfaHCH zemina 1,19E+02 1,71E-04 8,00E-03 2,14E-02 
gamma HCH zemina 1,37E+01 1,97E-05 3,00E-04 6,57E-02 
ametrín zemina 1,72E+01 2,47E-05 9,00E-03 2,75E-03 
atrazín zemina 9,76E+01 1,40E-04 3,50E-02 4,01E-03 
ortuť zemina 1,50E+02 2,16E-04 3,00E-04 7,19E-01 
PCB zemina 3,71E+02 5,34E-04 2,00E-05 2,67E+01 

Tabuľka 92: 3B – trvalí obyvatelia (deti) – dermálny kontakt (podzemná voda) nekarcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CW ADD dermal RfD HQdermal_voda =  
ADDdermal_voda/RfD 

    mg.l-1 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén PV 7,41E-02 4,33E-06 4,00E-03 1,08E-03 
etylbenzén PV 2,79E+00 6,04E-04 1,00E-01 6,04E-03 
toluén PV 1,70E+00 2,24E-04 8,00E-02 2,80E-03 
xylény  PV 5,50E+00 1,29E-03 2,00E-01 6,43E-03 
arzén PV 1,84E-01 5,38E-07 3,00E-04 1,79E-03 
chlórbenzén PV 1,27E+00 1,52E-04 2,00E-02 7,61E-03 
1,2 dichlórbenzén PV 4,50E-03 8,16E-07 9,00E-02 9,07E-06 
1,4 dichlórbenzén PV 1,19E-02 2,16E-06 3,00E-02 7,19E-05 
1,2,4 trichlórbenzén PV 2,53E-02 7,40E-06 1,00E-02 7,40E-04 
tetrachlóretén PV 5,88E-02 1,72E-07 6,00E-03 2,87E-05 
alfa HCH PV 3,45E-02 1,41E-06 8,00E-03 1,77E-04 
gamma HCH PV 3,69E-04 1,51E-08 3,00E-04 5,04E-05 
prometrín PV 6,18E-02 2,53E-06 4,00E-03 6,33E-04 
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Kontaminant Matrica CW ADD dermal RfD HQdermal_voda =  
ADDdermal_voda/RfD 

    mg.l-1 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

propazín PV 6,99E-02 2,86E-06 2,00E-02 1,43E-04 
simazín PV 1,36E+00 5,57E-05 5,00E-03 1,11E-02 
ametrín PV 4,85E-01 1,99E-05 9,00E-03 2,21E-03 
terbutrín PV 7,19E-03 6,76E-06 1,00E-03 6,76E-03 

Tabuľka 93: 3B –  trvalí obyvatelia (deti)   –  ingescia (podzemná voda) nekarcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CW ADDing RfD HQing_voda = ADDing./RfD 

    mg.l-1 mg.kg-1.deň-1 mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén PV 7,41E-02 8,88E-04 4,00E-03 2,22E-01 
etylbenzén PV 2,79E+00 3,34E-02 1,00E-01 3,34E-01 
toluén PV 1,70E+00 2,04E-02 8,00E-02 2,55E-01 
xylény  PV 5,50E+00 6,59E-02 2,00E-01 3,30E-01 
arzén PV 1,84E-01 2,21E-03 3,00E-04 7,35E+00 
chlórbenzén PV 1,27E+00 1,52E-02 2,00E-02 7,61E-01 
1,2 dichlórbenzén PV 4,50E-03 5,39E-05 9,00E-02 5,99E-04 
1,4 dichlórbenzén PV 1,19E-02 1,43E-04 3,00E-02 4,75E-03 
1,2,4 trichlórbenzén PV 2,53E-02 3,03E-04 1,00E-02 3,03E-02 
tetrachlóretén PV 5,88E-02 7,05E-04 6,00E-03 1,17E-01 
alfa HCH PV 3,45E-02 4,14E-04 8,00E-03 5,17E-02 
gamma HCH PV 3,69E-04 4,42E-06 3,00E-04 1,47E-02 
atrazín PV 1,81E+01 2,17E-01 3,50E-02 6,20E+00 
prometrín PV 6,18E-02 7,41E-04 4,00E-03 1,85E-01 
propazín PV 6,99E-02 8,38E-04 2,00E-02 4,19E-02 
simazín PV 1,36E+00 1,63E-02 5,00E-03 3,26E+00 
ametrín PV 4,85E-01 5,81E-03 9,00E-03 6,46E-01 
terbutrín PV 7,19E-03 8,62E-05 1,00E-03 8,62E-02 

Tabuľka 94: 3B –  trvalí obyvatelia (deti)  –  polievanie záhrad  (inhalácia, dermálny kontakt, náhodná 
ingescia), ingescia zeleniny, sprchovanie,  nekarcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CW HQpol_inhal HQpol_dermal HQpol_ing. HQsprch. HQzelenina 
  mg.l-1 

  
   

benzén PV 7,41E-02 1,04E-03 4,00E-02 9,50E-03 3,73E+00 1,35E-03 
etylbenzén PV 2,79E+00 1,05E-03 2,10E-01 1,40E-02 3,86E+00 1,40E-02 
toluén PV 1,70E+00 1,33E-04 9,88E-02 1,09E-02 4,97E-01 4,75E-03 

xylény PV 5,50E+00 2,07E-02 2,25E-01 1,40E-02 7,72E+01 1,55E-02 

arzén PV 1,84E-01  6,33E-02 3,17E-01  4,00E-02 

chlórbenzén PV 1,27E+00 9,29E-03 2,70E-01 3,25E-02 3,43E+01 1,80E-02 

1,2 dichlórbenzén PV 4,50E-03 7,02E-06 2,11E-04 2,56E-05 2,63E-02 4,67E-05 

1,4 dichlórbenzén PV 1,19E-02 4,82E-06 1,70E-03 2,03E-04 1,71E-02 3,67E-04 

1,2,4 trichlórbenzén PV 2,53E-02 3,50E-05 1,70E-02 1,30E-03 1,28E-01 8,20E-03 

tetrachlóretén PV 5,88E-02 4,74E-04 4,83E-02 5,00E-03 1,75E+00 1,83E-03 

alfa HCH PV 3,45E-02  8,00E-02 2,25E-03  1,38E+00 

gamma HCH PV 3,69E-04  3,33E-02 6,33E-04  4,00E-01 

atrazín PV 1,81E+01 6,86E-06 9,71E+00 2,66E-01 2,51E-02 1,60E+02 

prometrín PV 6,18E-02  2,50E-01 8,00E-03  2,03E+01 

propazín PV 6,99E-02  9,50E-02 1,80E-03  2,80E+00 

simazín PV 1,36E+00  5,00E+00 1,40E-01  8,40E+01 

ametrín PV 4,85E-01  8,89E-01 2,78E-02  7,11E+01 
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Kontaminant Matrica CW HQpol_inhal HQpol_dermal HQpol_ing. HQsprch. HQzelenina 
  mg.l-1 

  
   

terbutrín PV 7,19E-03  2,00E-01 3,70E-03  5,70E+00 
 

Sumarizácia nekarcinogénnych rizík pre Oblasť B (3B –   trvalí obyvatelia (deti) 

Poslednou hodnotenou skupinou  pre Oblasť B je cieľová skupina trvalých obyvateľov  a to 
detskej populácie. K výpočtu sme pristupovali obdobným spôsobom ako u dospelej 
populácie. Na základe  uvedených tabuľkových prehľadov môžeme konštatovať, že sa 
nezistilo riziko z inhalácie kontaminantov zo zeminy, príp.  podzemnej vody do vonkajšieho  
ani vnútorného prostredia, keďže nebola prekročená hodnota HQ rovná 1. Prekročenie HQ sa 
zistilo v prípade dermálneho kontaktu so  zeminou  na úrovni 5,6 v prípade arzénu, na úrovni 
1,84 v prípade chlórbenzénu a na úrovni 53,3 v prípade PCB. V prípade náhodnej ingescie 
zeminy bolo vypočítané riziko chlorbenzénu na úrovni 1,0 a PCB na úrovni 2,6. V prípade 
ingescie podzemnej vody bolo vypočítané prekročenie arzénu na úrovni 7,35, atrazínu na 
úrovni 6,2 a simazínu na úrovni 3,2. Najvyššie riziká boli vypočítané v prípade ingescie 
zeleniny dopestovanej na lokalite, keďže alfaHCH, atrazín, prometrín, propazín, simazín, 
ametrín a terbutrín  prekračovali hodnotu 1. Zdravotné riziko v prípade využívania 
podzemnej vody počas sprchovania tiež naznačilo možné riziká v prípade benzénu, 
etylbenzénu, xylénov, tetrachlóreténu a chlórbenzénu. Ostatné hodnotené kontaminanty pri 
jednotlivých expozičných cestách boli vypočítané na nižšej úrovni ako 1, t. z. 
nepredpokladáme nekarcinogénne riziko z ich expozície na detskú populáciu. 

 

Stanovenie rizík z karcinogénnych účinkov  (1B – skupina záhradkári (rekreačne)) 

Tabuľka 95: 1B –  záhradkári (rekreačne) – inhalácia vonkajšie prostredie (zeminy), karcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CA LADDinhal SFinhal CVRKinhal_zemina_von_prostredie= 
LADDinhal_PV_zemina_prostrediexSF 

    mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1   

benzén zemina 4,12E-06 8,03E-08 2,70E-02 2,17E-09 
etylbenzén zemina 1,10E-04 2,14E-06 1,10E-02 2,36E-08 
1,4 dichlórbenzén zemina 1,65E-06 3,22E-08 2,10E-02 6,75E-10 
PCB zemina 6,01E-09 1,17E-10 3,50E-01 4,10E-11 

Tabuľka 96: 1B – záhradkári (rekreačne)  – inhalácia vonkajšie prostredie (podzemné vody) 
karcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CA LADDinhal SFinhal CVRKinhal_PV_von_prostredie= 
LADDinhal_pv_von_prostrediexSF 

    mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1  

benzén PV 1,61E-07 3,14E-09 2,70E-02 8,47E-11 
etylbenzén PV 5,81E-06 1,13E-07 1,10E-02 1,25E-09 
1,4 dichlórbenzén PV 1,56E-08 3,04E-10 2,21E-02 6,72E-12 

Tabuľka 97: 1B –  záhradkári (rekreačne)  – dermálny kontakt (zeminy) karcinogénne riziko 

Kontaminat Matrica CS CF LADDderm
al OSF CVRKdermal_zeminy= 

LADDdermal_zeminyxSF 

    mg.kg-1 mg.kg-1 mg.kg-1.deň-1 
1/mg.kg-

1.deň-1 
_ 

benzén zemina 5,62E+00 1,00E-06 7,06E-06 5,50E-02 3,88E-07 

etylbenzén zemina 1,69E+02 1,00E-06 2,12E-04 8,75E-03 1,86E-06 

arzén zemina 2,19E+03 1,00E-06 8,25E-04 1,50E+00 1,24E-03 
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Kontaminat Matrica CS CF LADDderm
al OSF CVRKdermal_zeminy= 

LADDdermal_zeminyxSF 

    mg.kg-1 mg.kg-1 mg.kg-1.deň-1 
1/mg.kg-

1.deň-1 
_ 

1,4 dichlórbenzén zemina 1,08E+01 1,00E-06 1,36E-05 2,40E-02 3,26E-07 

alfaHCH zemina 1,19E+02 1,00E-06 5,98E-05 6,30E+00 3,77E-04 

betaHCH zemina 8,80E+01 1,00E-06 4,42E-05 1,80E+00 7,96E-05 

gamma HCH zemina 1,37E+01 1,00E-06 6,88E-06 1,10E+00 7,57E-06 

atrazín zemina 9,76E+01 1,00E-06 1,23E-04 2,30E-02 2,82E-07 

PCB zemina 3,71E+02 1,00E-06 6,53E-04 2,00E+00 1,31E-03 

Tabuľka 98: 1B – záhradkári (rekreačne)  – náhodná ingescia (zeminy) karcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CS LADD ing. OSF CVRKing_zemina=LADDing_zeminaxOSF 

    mg.kg-1 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén zemina 5,62E+00 6,60E-07 5,50E-02 3,63E-08 
etylbenzén zemina 1,69E+02 1,98E-05 8,75E-03 1,74E-07 
arzén zemina 2,19E+03 2,57E-04 1,50E+00 3,86E-04 
1,4 dichlórbenzén zemina 1,08E+01 1,27E-06 2,40E-02 3,04E-08 
alfaHCH zemina 1,19E+02 1,40E-05 6,30E+00 8,80E-05 
betaHCH zemina 8,80E+01 1,03E-05 1,80E+00 1,86E-05 
gamma HCH zemina 1,37E+01 1,61E-06 1,10E+00 1,77E-06 
atrazín zemina 9,76E+01 1,15E-05 2,30E-02 2,64E-07 
PCB zemina 3,71E+02 4,36E-05 2,00E+00 8,71E-05 

Tabuľka 99: 1B –  záhradkári (rekreačne)  – dermálny kontakt (podzemná voda) karcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CW LADDdermal SF CVRKdermal_voda =  
LADDdermal_vodaxSF 

    mg.l-1 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén PV 7,41E-02 1,86E-06 5,50E-02 1,02E-07 
etylbenzén PV 2,79E+00 2,59E-04 8,75E-03 2,27E-06 
arzén PV 1,84E-01 2,31E-07 1,50E+00 3,47E-07 
1,4 dichlórbenzén PV 1,19E-02 9,27E-07 2,40E-02 2,22E-08 
tetrachlóretén PV 5,88E-02 7,39E-08 2,10E-03 1,55E-10 
alfa HCH PV 3,45E-02 6,07E-07 6,30E+00 3,82E-06 
beta HCH PV 1,44E-03 2,53E-08 1,80E+00 4,56E-08 
gamma HCH PV 3,69E-04 6,49E-09 1,10E+00 7,14E-09 
atrazín PV 1,81E+01 3,18E-04 2,30E-02 7,32E-06 
propazín PV 6,99E-02 1,23E-06 4,45E-02 5,47E-08 
simazín PV 1,36E+00 2,39E-05 1,20E-01 2,87E-06 

Tabuľka 100: 1B –  záhradkári (rekreačne)  – ingescia (podzemná voda) karcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CW LADDing. SF CVRKing_voda =  
LADDing_vodaxSF 

    mg.l-1 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén PV 7,41E-02 2,18E-04 5,50E-02 1,20E-05 
etylbenzén PV 2,79E+00 8,19E-03 8,75E-03 7,17E-05 
arzén PV 1,84E-01 5,40E-04 1,50E+00 8,10E-04 
1,4 dichlórbenzén PV 1,19E-02 3,49E-05 2,40E-02 8,38E-07 
tetrachlóretén PV 5,88E-02 1,73E-04 2,10E-03 3,62E-07 
alfa HCH PV 3,45E-02 1,01E-04 6,30E+00 8,10E-04 
beta HCH PV 1,44E-03 4,23E-06 1,80E+00 7,61E-06 
gamma HCH PV 3,69E-04 1,08E-06 1,10E+00 1,19E-06 
atrazín PV 1,81E+01 5,31E-02 2,30E-02 8,10E-04 
propazín PV 6,99E-02 2,05E-04 4,45E-02 9,13E-06 
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simazín PV 1,36E+00 3,99E-03 1,20E-01 4,79E-04 

Tabuľka 101: 1B –  záhradkári (rekreačne)  – polievanie záhrad  (inhalácia, dermálny kontakt, náhodná 
ingescia), ingescia zeleniny, (karcinogénne riziko) 

Kontaminant Matrica CW CVRKpol_inha
l CVRKpol_dermal CVRKpol_ing. CVRK_zelenin

a 
    mg.l-1 

    
    

benzén PV 7,41E-02 2,19E-08 6,60E-08 1,43E-07 1,05E-07 
etylbenzén PV 2,79E+00 2,97E-07 1,31E-06 8,49E-07 4,29E-06 

arzén PV 1,84E-01  2,10E-07 9,60E-06 6,90E-06 

1,4 dichlórbenzén PV 1,19E-02  8,88E-09 8,88E-09 9,12E-08 

tetrachlóretén PV 5,88E-02 4,46E-10 9,66E-08 9,66E-08 1,84E-07 

alfa HCH PV 3,45E-02 2,58E-10 2,90E-05 7,56E-06 2,39E-02 

beta HCH PV 1,44E-03 1,54E-09 3,06E-07 9,00E-08 1,21E-03 

gamma HCH PV 3,69E-04 8,61E-11 8,14E-08 1,43E-08 1,10E-04 

atrazín PV 1,81E+01 3,52E-10 4,14E-05 1,08E-05 1,73E-02 

propazín PV 6,99E-02  4,90E-07 8,01E-08 3,25E-04 

simazín PV 1,36E+00  1,68E-05 4,32E-06 6,72E-03 
 

Sumarizácia karcinogénnych rizík pre Oblasť B (1B –   skupina  záhradkári 

(rekreačne) 

Hodnotenie zdravotných rizík pre Oblasť B  cieľovú skupinu rekreačných záhradkárov 
v prípade karcinogénnych rizík sa zameralo na všetky kontaminanty, ktoré v zeminách, 
prípadne podzemných vodách, prekračovali hodnoty IT, a mali stanovenú hodnotu IUR, príp. 
OSF t. z. benzén, etylbenzén,  1,4-dichlórbenzén, trichlóretén, HCB,  HCHalfa, HCHbeta,  
HCHgamma, PCB, atrazín, propazín, simazín a arzén. Hodnotili sme  expozičné cesty 
inhalácie do  vonkajšieho prostredia zo zemín a podzemných vôd,  dermálny kontakt 
s kontaminovanou zeminou a podzemnou vodou, náhodnú ingesciu kontaminovanej zeminy, 
ingesciu podzemných vôd a dermálny, ingesčný a inhalačný kontakt s podzemnou vodou 
počas polievania záhrad. Na základe  uvedených tabuľkových prehľadov môžeme 
konštatovať, že v prípade inhalácie kontaminantov zo zeminy, príp.  podzemnej vody do 
 vonkajšieho prostredia sa v tejto cieľovej skupine  nezistilo prekročenie CVRK  žiadnej 
hodnotenej látky, keďže všetky vypočítané hodnoty CVRK boli  na úrovni nižšej ako 10-4. 
V prípade náhodnej ingescie zeminy obsahujúcej hodnotené kontaminanty bolo  vypočítané 
prekročenie  CVRK pre arzén na úrovni 3,8E.10-4. V prípade dermálneho kontaktu so  
zeminou  bolo  vypočítané prekročenie  CVRK pre arzén na úrovni 1,2.10-3, v prípade 
alfaHCH na úrovni 3,7.10-4  a v prípade  PCB na úrovni 1,3.10-3.  V prípade náhodnej 
ingescie zeminy bolo vypočítané riziko pre arzén na úrovni 3,8.10-4    a v prípade ingescie 
podzemnej vody na úrovni 8,1.10-4 . V prípade ingescie podzemnej vody boli zistené zvýšené 
CVRK pre arzén, alfaHCH, atrazín a simazín. Najvyššie riziká sa zistili v prípade 
konzumácie dopestovanej zeleniny na lokalite pre HCHs, atrazín, propazín a simazín, keďže 
CVRK vo všetkých prípadoch prekračovali 10-4. Ostatné kontaminanty  hodnotené vrámci 
predvolených expozičných ciest pravdepodobne nepredstavujú riziko z ich karcinogénnych 
účinkov pre cieľovú skupinu záhradkárov.  
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Stanovenie rizík z karcinogénnych účinkov  (2B – skupina trvalí obyvatelia (dospelí) 

Tabuľka 102: 2B – trvalí obyvatelia (dospelí)  – inhalácia vonkajšie prostredie (zeminy) karcinogénne 
riziko 

Kontaminant Matrica CA LADDinhal SFinhal CVRKinhal_zemina_von_prostredie=  
LADDinhal_zemina_von_prostrediexSF 

    mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén zemina 4,12E-06 1,87E-07 2,70E-02 5,06E-09 
etylbenzén zemina 1,10E-04 5,00E-06 1,10E-02 5,50E-08 
1,4 dichlórbenzén zemina 1,65E-06 7,50E-08 2,10E-02 1,58E-09 
PCB zemina 6,01E-09 2,73E-10 3,50E-01 9,57E-11 

Tabuľka 103: 2B – trvalí obyvatelia dospelí)  – inhalácia vonkajšie prostredie (podzemné vody) 
karcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CA LADDinhal SFinhal CVRKinhal_PV_von_prostredie= 
LADDinhal_pv_von_prostrediexSF 

    mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1  

benzén PV 1,61E-07 7,32E-09 2,70E-02 1,98E-10 
etylbenzén PV 5,81E-06 2,64E-07 1,10E-02 2,91E-09 
1,4 dichlórbenzén PV 1,56E-08 7,09E-10 2,21E-02 1,57E-11 

Tabuľka 104: 2B – trvalí obyvatelia (dospelí) – inhalácia vnútorné prostredie (podzemné vody) 
karcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CA LADDinhal SFinhal CVRKinhal_pv_vnut_prostredie= 
LADDinhal_pv_vnut_prostrediexSF 

  mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1  

benzén PV 2,19E-04 2,99E-05 2,70E-02 8,07E-07 
etylbenzén PV 8,15E-03 1,11E-03 1,10E-02 1,22E-05 
1,4 dichlórbenzén PV 1,88E-05 2,57E-06 2,21E-02 5,67E-08 

Tabuľka 105: 2B – trvalí obyvatelia (dospelí) – dermálny kontakt (zeminy) karcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CS LADDdermal OSF CVRKdermal_zeminy=LADDdermal_zeminyxSF 

    mg.kg-1 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1 
_ 

benzén zemina 5,62E+00 1,65E-05 5,50E-02 9,06E-07 

etylbenzén zemina 1,69E+02 4,95E-04 8,75E-03 4,33E-06 

arzén zemina 2,19E+03 1,93E-03 1,50E+00 2,89E-03 

1,4 dichlórbenzén zemina 1,08E+01 3,17E-05 2,40E-02 7,60E-07 

alfaHCH zemina 1,19E+02 1,40E-04 6,30E+00 8,79E-04 

betaHCH zemina 8,80E+01 1,03E-04 1,80E+00 1,86E-04 

gamma HCH zemina 1,37E+01 1,61E-05 1,10E+00 1,77E-05 

atrazín zemina 9,76E+01 2,86E-04 2,30E-02 6,58E-06 

PCB zemina 3,71E+02 1,52E-03 2,00E+00 3,05E-03 

Tabuľka 106: 2B– trvalí obyvatelia (dospelí) – náhodná ingescia (zeminy) karcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CS LADD ingesc. OSF CVRKing_zemina=LADDing_zeminaxOSF 

    mg.kg-1 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén zemina 5,62E+00 1,54E-06 5,50E-02 8,47E-08 
etylbenzén zemina 1,69E+02 4,63E-05 8,75E-03 4,05E-07 
arzén zemina 2,19E+03 6,00E-04 1,50E+00 9,00E-04 
1,4 dichlórbenzén zemina 1,08E+01 2,96E-06 2,40E-02 7,10E-08 
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Kontaminant Matrica CS LADD ingesc. OSF CVRKing_zemina=LADDing_zeminaxOSF 

    mg.kg-1 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1 _ 

alfaHCH zemina 1,19E+02 3,26E-05 6,30E+00 2,05E-04 
betaHCH zemina 8,80E+01 2,41E-05 1,80E+00 4,34E-05 
gamma HCH zemina 1,37E+01 3,75E-06 1,10E+00 4,13E-06 
atrazín zemina 9,76E+01 2,67E-05 2,30E-02 6,15E-07 
PCB zemina 3,71E+02 1,02E-04 2,00E+00 2,03E-04 

Tabuľka 107: 2B –  trvalí obyvatelia (dospelí)   – dermálny kontakt (podzemná voda) karcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CW LADD SF CVRKdermal_voda =  
LADDdermal_vodaxSF 

    mg.l-1 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén PV 7,41E-02 4,34E-06 5,50E-02 2,39E-07 
etylbenzén PV 2,79E+00 6,05E-04 8,75E-03 5,30E-06 
arzén PV 1,84E-01 5,39E-07 1,50E+00 8,09E-07 
1,4 dichlórbenzén PV 1,19E-02 2,16E-06 2,40E-02 5,19E-08 
tetrachlóretén PV 5,88E-02 1,72E-07 2,10E-03 3,62E-10 
alfa HCH PV 3,45E-02 1,42E-06 6,30E+00 8,92E-06 
beta HCH PV 1,44E-03 5,91E-08 1,80E+00 1,06E-07 
gamma HCH PV 3,69E-04 1,51E-08 1,10E+00 1,67E-08 
atrazín PV 1,81E+01 7,43E-04 2,30E-02 1,71E-05 
propazín PV 6,99E-02 2,87E-06 4,45E-02 1,28E-07 
simazín PV 1,36E+00 5,58E-05 1,20E-01 6,70E-06 

Tabuľka 108: 2B –  trvalí obyvatelia (dospelí)  – ingescia (podzemná voda) karcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CW LADDing. SF CVRKing_voda =  
LADDing_vodaxSF 

    mg.l-1 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén PV 7,41E-02 5,08E-04 5,50E-02 2,79E-05 
etylbenzén PV 2,79E+00 1,91E-02 8,75E-03 1,67E-04 
arzén PV 1,84E-01 1,26E-03 1,50E+00 1,89E-03 
1,4 dichlórbenzén PV 1,19E-02 8,15E-05 2,40E-02 1,96E-06 
tetrachlóretén PV 5,88E-02 4,03E-04 2,10E-03 8,46E-07 
alfa HCH PV 3,45E-02 2,36E-04 6,30E+00 1,49E-03 
beta HCH PV 1,44E-03 9,86E-06 1,80E+00 1,78E-05 
gamma HCH PV 3,69E-04 2,53E-06 1,10E+00 2,78E-06 
atrazín PV 1,81E+01 1,24E-01 2,30E-02 2,85E-03 
propazín PV 6,99E-02 4,79E-04 4,45E-02 2,13E-05 
simazín PV 1,36E+00 9,32E-03 1,20E-01 1,12E-03 

Tabuľka 109: 2B –  trvalí obyvatelia (dospelí)  – polievanie záhrad  (inhalácia, dermálny kontakt, 
náhodná ingescia), sprchovanie,  ingescia zeleniny, karcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CW CVRKpol_i
nhal 

CVRKpol_de
rmal 

CVRKpol_in
g. 

CVRKsprc
h. 

CVRK_zeleni
na 

CVRKzeleni
na 

    mg.l-1 
    

        
benzén PV 7,41E-02 2,27E-08 1,32E-06 1,49E-07 1,78E-04 1,10E-07 1,10E-07 
etylbenzén PV 2,79E+00 3,19E-07 2,80E-05 8,75E-07 2,53E-03 4,46E-06 4,46E-06 

arzén PV 1,84E-01  4,20E-06 1,01E-04  7,20E-06 7,20E-06 
1,4 
dichlórbenzén PV 1,19E-02  1,82E-07 1,03E-08  9,60E-08 9,60E-08 

tetrachlóretén PV 5,88E-02 4,64E-10 1,98E-06 9,66E-08 3,73E-06 1,89E-07 1,89E-07 

alfa HCH PV 3,45E-02 2,71E-10 5,99E-04 8,19E-06 2,14E-06 2,52E-02 2,52E-02 

beta HCH PV 1,44E-03 3,34E-12 7,20E-06 9,36E-08 2,60E-08 3,06E-04 3,06E-04 

gamma HCH PV 3,69E-04 1,58E-10 2,70E-06 2,34E-08 1,26E-06 1,21E-04 1,21E-04 

Prieskum environmentálnej záťaže Vrakunská cesta – skládka CHZJD - SK/EZ/B2/136 Záverečná správa 

82 



 

Kontaminant Matrica CW CVRKpol_i
nhal 

CVRKpol_de
rmal 

CVRKpol_in
g. 

CVRKsprc
h. 

CVRK_zeleni
na 

CVRKzeleni
na 

    mg.l-1 
    

        

atrazín PV 1,81E+01 5,06E-10 1,15E-03 1,52E-05 3,96E-06 4,83E-02 4,83E-02 

propazín PV 6,99E-02  1,29E-05 1,11E-07  9,35E-04 9,35E-04 

simazín PV 1,36E+00  4,44E-04 5,88E-06  1,92E-02 1,92E-02 
 

Sumarizácia karcinogénnych rizík pre Oblasť B (2B – skupina trvalí obyvatelia 

(dospelí) 

Obdobne sa hodnotili karcinogénne riziká  pre Oblasť B  cieľovú skupinu trvalých 
obyvateľov (dospelá populácia).   Hodnotili sa   expozičné cesty inhalácie do  vonkajšieho 
a vnútorného prostredia zo zemín a podzemných vôd,  dermálny kontakt s kontaminovanou 
zeminou a podzemnou vodou, náhodnú ingesciu kontaminovanej zeminy, ingesciu 
podzemných vôd a dermálny, ingesčný a inhalačný kontakt s podzemnou vodou počas 
polievania záhrad a sprchovania. Na základe  uvedených tabuľkových prehľadov môžeme 
konštatovať, že v prípade inhalácie kontaminantov zo zeminy, príp.  podzemnej vody do 
 vonkajšieho prostredia nebolo v tejto cieľovej skupine  zistené prekročenie CVRK  žiadnej 
hodnotenej látky, keďže všetky vypočítané hodnoty CVRK boli  na úrovni nižšej ako 10-4. 
V prípade náhodnej ingescie zeminy  bolo  vypočítané prekročenie  CVRK pre arzén na 
úrovni 9,0E.10-4 , alfaHCH na úrovni 2,0E.10-4  a PCB na úrovni 2,0E.10-4. V prípade 
dermálneho kontaktu so  zeminou  bolo  vypočítané prekročenie  CVRK pre arzén na úrovni 
2,8.10-3 , v prípade alfaHCH na úrovni 8,7.10-4, v prípade betaHCH na úrovni 1,8.10-4  
a v prípade  PCB na úrovni 3,0.10-3.  V prípade náhodnej ingescie zeminy bolo vypočítané 
riziko pre arzén na úrovni 9,0.10-4    a v prípade alfaHCH a PCB na úrovni 2,0.10-4.  
V prípade ingescie podzemnej vody zase riziko z etylbenzénu na úrovni 1,6.10-4 , arzénu na 
úrovni 1,8.10-3 ,  alfaHCH na úrovni 1,4.10-3  , z atrazínu na úrovni 2,8.10-3     a  simazínu na 
úrovni 1,1.10-4. Riziká sa zistili v prípade konzumácie dopestovanej zeleniny na lokalite pre 
HCHs, atrazín, propazín a simazín. Ostatné kontaminanty  hodnotené vrámci predvolených 
expozičných ciest pravdepodobne nepredstavujú riziko z ich karcinogénnych účinkov pre 
cieľovú skupinu  trvalo žijúcich dospelých obyvateľov na lokalite.  

 

Stanovenie rizík z karcinogénnych účinkov  (3B – skupina trvalí obyvatelia (deti)) 

Tabuľka 110: 3B – trvalí obyvatelia (deti)  – inhalácia vonkajšie prostredie (zeminy) karcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CA LADDinhal SFinhal CVRKinhal_zemina_von_prostredie= 
LADDinhal_zemina xSF 

    mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1   

benzén zemina 4,12E-06 2,37E-07 2,70E-02 6,40E-09 
etylbenzén zemina 1,10E-04 6,33E-06 1,10E-02 6,96E-08 
1,4 dichlórbenzén zemina 1,65E-06 9,49E-08 2,10E-02 1,99E-09 
PCB zemina 6,01E-09 3,46E-10 3,50E-01 1,21E-10 

Tabuľka 111: 3B – trvalí obyvatelia (deti)  – inhalácia vonkajšie prostredie (podzemné vody) 
karcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CA LADDinhal SFinhal CVRKinhal_PV_von_prostredie= 
LADDinhal_pv_von_prostrediexSF 

    mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1  

benzén PV 1,61E-07 9,26E-09 2,70E-02 2,50E-10 
etylbenzén PV 5,81E-06 3,34E-07 1,10E-02 3,68E-09 
1,4 dichlórbenzén PV 1,56E-08 8,98E-10 2,21E-02 1,98E-11 
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Tabuľka 112: 3B – trvalí obyvatelia (deti) – inhalácia vnútorné prostredie (podzemné vody) karcinogénne 
riziko 

Kontaminant Matrica CA LADDinhal SFinhal CVRKinhal_pv_vnut_prostredie= 
LADDinhal_pv_vnut_prostrediexSF 

    mg.m-3 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1  

benzén PV 2,19E-04 3,78E-05 2,70E-02 1,02E-06 
etylbenzén PV 8,15E-03 1,41E-03 1,10E-02 1,55E-05 
1,4 dichlórbenzén PV 1,88E-05 3,24E-06 2,21E-02 7,17E-08 

Tabuľka 113: 3B – trvalí obyvatelia (deti) – dermálny kontakt (zeminy) karcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CS LADDdermal OSF CVRKdermal_zeminy=LADDdermal_zeminyxSF 

    mg.kg-1 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1 
_ 

benzén zemina 5,62E+00 1,64E-05 5,50E-02 9,04E-07 

etylbenzén zemina 1,69E+02 4,94E-04 8,75E-03 4,32E-06 

arzén zemina 2,19E+03 1,92E-03 1,50E+00 2,88E-03 

1,4 dichlórbenzén zemina 1,08E+01 3,16E-05 2,40E-02 7,58E-07 

alfaHCH zemina 1,19E+02 1,39E-04 6,30E+00 8,77E-04 

betaHCH zemina 8,80E+01 1,03E-04 1,80E+00 1,85E-04 

gamma HCH zemina 1,37E+01 1,60E-05 1,10E+00 1,76E-05 

atrazín zemina 9,76E+01 2,85E-04 2,30E-02 6,57E-06 

PCB zemina 3,71E+02 1,52E-03 2,00E+00 3,04E-03 

Tabuľka 114: 3B – trvalí obyvatelia (deti) – náhodná ingescia (zeminy) karcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CS LADD ingesc. OSF CVRKing_zemina=LADDing_zeminaxOSF 

    mg.kg-1 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén zemina 5,62E+00 8,08E-06 5,50E-02 4,45E-07 
etylbenzén zemina 1,69E+02 2,43E-04 8,75E-03 2,13E-06 
arzén zemina 2,19E+03 3,15E-03 1,50E+00 4,73E-03 
chlórbenzén zemina 1,45E+04 2,09E-02 0,00E+00   
1,4 dichlórbenzén zemina 1,08E+01 1,55E-05 2,40E-02 3,73E-07 
alfaHCH zemina 1,19E+02 1,71E-04 6,30E+00 1,08E-03 
betaHCH zemina 8,80E+01 1,27E-04 1,80E+00 2,28E-04 
gamma HCH zemina 1,37E+01 1,97E-05 1,10E+00 2,17E-05 
atrazín zemina 9,76E+01 1,40E-04 2,30E-02 3,23E-06 
PCB zemina 3,71E+02 5,34E-04 2,00E+00 1,07E-03 

Tabuľka 115: 3B –  trvalí obyvatelia (deti)   – dermálny kontakt (podzemná voda) karcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CW LADD SF CVRKdermal_voda =  
LADDdermal_vodaxSF 

    mg.l-1 1/mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén PV 7,41E-02 2,48E-06 5,50E-02 1,36E-07 
etylbenzén PV 2,79E+00 3,45E-04 8,75E-03 3,02E-06 
arzén PV 1,84E-01 3,08E-07 1,50E+00 4,61E-07 
1,4 dichlórbenzén PV 1,19E-02 1,23E-06 2,40E-02 2,96E-08 
tetrachlóretén PV 5,88E-02 9,83E-08 2,10E-03 2,06E-10 
alfa HCH PV 3,45E-02 8,07E-07 6,30E+00 5,09E-06 
beta HCH PV 1,44E-03 3,37E-08 1,80E+00 6,06E-08 
gamma HCH PV 3,69E-04 8,63E-09 1,10E+00 9,50E-09 
atrazín PV 1,81E+01 4,23E-04 2,30E-02 9,74E-06 
propazín PV 6,99E-02 1,64E-06 4,45E-02 7,28E-08 
simazín PV 1,36E+00 3,18E-05 1,20E-01 3,82E-06 

Prieskum environmentálnej záťaže Vrakunská cesta – skládka CHZJD - SK/EZ/B2/136 Záverečná správa 

84 



 
Tabuľka 116: 3B –  trvalí obyvatelia (deti)    – ingescia (podzemná voda) karcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CW LADDing. SF CVRKing_voda =  
LADDing_vodaxSF 

    mg.l-1 mg.kg-1.deň-1 1/mg.kg-1.deň-1 _ 

benzén PV 7,41E-02 8,88E-04 5,50E-02 4,89E-05 
etylbenzén PV 2,79E+00 3,34E-02 8,75E-03 2,93E-04 
arzén PV 1,84E-01 2,21E-03 1,50E+00 3,31E-03 
1,4 dichlórbenzén PV 1,19E-02 1,43E-04 2,40E-02 3,42E-06 
tetrachlóretén PV 5,88E-02 7,05E-04 2,10E-03 1,48E-06 
alfa HCH PV 3,45E-02 4,14E-04 6,30E+00 2,61E-03 
beta HCH PV 1,44E-03 1,73E-05 1,80E+00 3,11E-05 
gamma HCH PV 3,69E-04 4,42E-06 1,10E+00 4,87E-06 
atrazín PV 1,81E+01 2,17E-01 2,30E-02 4,99E-03 
propazín PV 6,99E-02 8,38E-04 4,45E-02 3,73E-05 
simazín PV 1,36E+00 1,63E-02 1,20E-01 1,96E-03 

Tabuľka 117: 3B –  trvalí obyvatelia (deti)  –  polievanie záhrad  (inhalácia, dermálny kontakt, náhodná 
ingescia), sprchovanie, ingescia zeleniny, karcinogénne riziko 

Kontaminant Matrica CW 
CVRKpol_i

nhal 
CVRKpol_de

rmal 
CVRKpol_in

g. 
CVRKsprc

h. 
CVRK_zeleni

na 
CVRKzeleni

na 
   mg.l-1 

  
    

benzén PV 7,41E-02 2,05E-08 7,70E-06 1,82E-07 7,56E-05 2,53E-08 2,53E-08 
etylbenzén PV 2,79E+00 2,86E-07 1,58E-05 1,05E-06 1,05E-03 1,05E-06 1,05E-06 

arzén PV 1,84E-01  2,40E-06 1,22E-05  1,49E-06 1,49E-06 
1,4 
dichlórbenzén PV 1,19E-02  1,06E-07 1,25E-08  2,21E-08 2,21E-08 

tetrachlóretén PV 5,88E-02 4,28E-10 1,15E-06 1,20E-07 1,55E-06 4,42E-08 4,42E-08 

alfa HCH PV 3,45E-02 2,46E-10 3,47E-04 9,45E-06 8,82E-07 5,80E-03 5,80E-03 

beta HCH PV 1,44E-03 2,97E-12 4,14E-06 1,13E-07 1,11E-07 6,84E-05 6,84E-05 

gamma HCH PV 3,69E-04 1,43E-10 1,58E-06 2,88E-08 5,38E-07 2,75E-04 4,50E-04 

atrazín PV 1,81E+01 4,62E-10 6,67E-04 1,84E-05 1,67E-06 1,10E-02 1,10E-02 

propazín PV 6,99E-02  7,57E-06 1,38E-07  2,14E-04 2,14E-04 

simazín PV 1,36E+00  2,64E-04 7,20E-06  4,32E-03 4,32E-03 

 

Sumarizácia karcinogénnych rizík pre Oblasť B (3B –   skupina trvalí obyvatelia (deti)) 

Poslednou hodnotenou skupinou v  Oblasti B  bola cieľová skupina trvalých obyvateľov 
(detská populácia). Obdobne ako u dospelej populácie a záhradkárov sa  v prípade 
karcinogénnych rizík  pozornosť zamerala na všetky kontaminanty, ktoré v zeminách, 
prípadne podzemných vodách, prekračovali hodnoty IT a mali stanovenú hodnotu IUR, príp. 
OSF t.z. benzén, etylbenzén,  1,4-dichlórbenzén, trichlóretén, HCB,  HCHalfa, HCHbeta,  , 
HCHgama, PCB, atrazín, propazín, simazín a arzén. Hodnotili sme obdobné  expozičné cesty 
ako u  dospelej populácie. Na základe v uvedených tabuľkových prehľadov môžeme 
konštatovať, že v prípade inhalácie kontaminantov zo zeminy, príp.  podzemnej vody do 
 vonkajšieho prostredia sa v tejto cieľovej skupine  nezistilo prekročenie CVRK  žiadnej 
hodnotenej látky, keďže všetky vypočítané hodnoty CVRK boli  na úrovni nižšej ako 10-4. 
V prípade náhodnej ingescie zeminy  bolo  vypočítané prekročenie  CVRK pre arzén na 
úrovni 4,7E.10-3 , alfaHCH na úrovni 1,0E.10-3, betaHCH na úrovni 2,2E.10-4  a PCB na 
úrovni 1,0E.10-3  . V prípade dermálneho kontaktu so  zeminou  bolo  vypočítané prekročenie  
CVRK pre arzén na úrovni 2,8.10-3 , v prípade alfaHCH na úrovni 8,7.10-4, v prípade 
betaHCH na úrovni 1,8.10-4  a v prípade  PCB na úrovni 3,0.10-3.  V prípade ingescie 
podzemnej vody zase riziko z etylbenzénu na úrovni 2,9.10-4 , arzénu na úrovni 3,3.10-3 , 
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 alfaHCH na úrovni 2,1.10-3 , atrazínu na úrovni 4,9.10-3  a  simazínu na úrovni 1,9.10-3. 
Najvyššie riziká sa zistili v prípade konzumácie dopestovanej zeleniny na lokalite pre HCHs, 
atrazín, propazín a simazín. Ostatné kontaminanty  hodnotené vrámci predvolených 
expozičných ciest pravdepodobne nepredstavujú riziko z ich karcinogénnych účinkov pre 
cieľovú skupinu  trvalo žijúcich detských obyvateľov na lokalite. 

4.4.  ZHRNUTIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK 

Zhrnutie zdravotných rizík predstavuje komplexné vyhodnotenie zdravotných rizík pre 
jednotlivé znečisťujúce látky a  relevantné expozičné cesty, ktoré predstavujú riziko pre 
ľudské zdravie a príjemcov, resp. skupiny príjemcov a zohľadnenie a zdôvodnenie neistôt 
a neurčitostí hodnotenia. 

V rámci hodnotenia zdravotných rizík je potrebné pre každú hodnotenú 
kontaminovanú látku vypočítať tzv. kumulatívne riziko ∑HQ, pre nekarcinogénne látky, 
ktoré je dané príjmom jednej nebezpečnej látky  viacerými expozičnými cestami 
(inhaláciou, dermálnym kontaktom so zeminou, príp. podzemnou vodou a náhodnou 
ingesciou zeminy príp. podzemnej vody) v závislosti od typu expozičného scenára. 

4.4.1. Stanovenie kumulatívnych rizík pre nekarcinogénne účinky: Oblasť A 
(obytná, administratíva, služby) 

V Oblasti A sa hodnotili nekarcinogénne riziká pre dve cieľové skupiny, pre ktoré 
v nasledujúcom prehľade uvádzame sumárne ukazovatele HQ  pre jednotlivé kontaminanty 
napočítané zo všetkých relevantných expozičných ciest. 

Tabuľka 118: 1A  - skupina bezdomovci (nekarcinogénne riziko) 

Kontaminant 
HQinhal_zeminy
_ 
von_prostredie  

HQinhal_PV_ 
von_prostrotred
ie 

HQinhal_PV_ 
vnut_prostredi
e 

HQdermal_zemi
na 

HQing_zemin
a  Ʃ HQ 

etylbenzén 7,05E-06 1,51E-06 2,11E-03 1,99E-03 1,86E-04 4,29E-03 

toluén  1,93E-06 2,10E-06 2,93E-03 2,80E-03 2,65E-04 6,00E-03 

xylény 4,41E-05 3,25E-05 4,37E-02 8,35E-04 7,81E-05 4,47E-02 

C10-C40 1,80E-09 7,40E-05 5,64E-02 5,28E-03 4,93E-04 6,22E-02 

arzén       3,77E+01 1,17E+01 
4,94E+0

1 

olovo       4,36E-02 4,07E-02 8,43E-02 

ortuť 4,47E-05     1,42E-02 1,33E-02 2,75E-02 

chlórbenzén 1,84E-05 1,46E-04 1,86E-01 1,87E-04 1,75E-04 1,87E-01 
tetrachlórbenzé
n 3,28E-05     1,04E-02 9,68E-03 2,01E-02 
hexachlórbenzé
n       3,28E-02 3,07E-03 3,59E-02 

benzén   1,12E-04 1,52E-01     1,52E-01 
1,2 
dichlórbenzén   9,64E-08 1,11E-04     1,11E-04 
1,4 
dichlórbenzén   3,31E-08 8,78E-05     8,78E-05 

tetrachlóretén   5,84E-06 8,51E-03     8,52E-03 

trichlóretén   1,70E-04 2,60E-01     2,60E-01 

fenantrén       1,93E-02 1,39E-03 2,07E-02 

alfaHCH       2,67E-01 6,23E-02 3,29E-01 

gammaHCH       5,57E-01 1,30E-01 6,87E-01 
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Kontaminant 
HQinhal_zeminy
_ 
von_prostredie  

HQinhal_PV_ 
von_prostrotred
ie 

HQinhal_PV_ 
vnut_prostredi
e 

HQdermal_zemi
na 

HQing_zemin
a  Ʃ HQ 

atrazín       1,01E-03 9,39E-05 1,10E-03 

simazín       7,45E-03 6,96E-04 8,15E-03 

PCB       8,02E+00 5,36E-01 
8,56E+0

0 

Po  sumarizácii všetkých expozičných ciest pre jednotlivé kontaminanty môžeme 
konštatovať, že  pre predmetnú skupinu bezdomovcov existuje riziko z nekarcinogénnych 
účinkov pre arzén (49) a PCB (8,5). V obidvoch prípadoch však výsledok ovplyvňuje fakt, že 
kontaminácia v prípade arzénu bola nameraná v hlbšom horizonte (v prípade zemín) a tak 
výsledok môže byť nadhodnotený. PCB je zmesou rôznych kongenérov, ktoré sa porovnali 
s najnebezpečnejším z nich (Araclor), a je teda potrebné konštatovať, že riziko je v tomto 
prípade  nadhodnotené. Ostatné hodnotené kontaminanty nepredstavujú riziká 
nekarcinogénnych účinkov ani pri sčítaní všetkých relevantných expozičných ciest. Je však 
potrebné upozorniť na fakt, že HI (hazard index) ako kumulatívny parameter  zohľadňujúci 
všetky hodnotené expozičné cesty a prítomné kontaminanty, je vysoký  (59,9). Taktiež boli 
v oblasti zistené kontaminanty, ktoré prekračovali hodnoty IT, ale keďže nemali stanovené 
referenčné dávky, prípadne referenčné koncentrácie neboli hodnotené, čo celkové riziko 
v Oblasti A v prípade skupiny bezdomovcov môže zvyšovať.  

Tabuľka 119: 2A  - skupina administratíva (nekarcinogénne riziko) 

Kontaminant 
HQinhal_zemi
ny_ 
von_prostredie  

HQinhal_PV_ 
von_prostredi
e  

HQinhal_PV_ 
vnut_prostredi
e  

HQdermal_zemin
a 
  

HQing_ze
mina  Ʃ HQ 

etylbenzén 2,52E-06 1,08E-06 1,51E-03 1,42E-03 1,33E-04 3,07E-03 

toluén  6,88E-07 1,50E-06 2,09E-03 2,03E-03 1,90E-04 4,31E-03 

xylény 1,58E-05 2,32E-05 3,12E-02 5,97E-04 5,58E-05 3,19E-02 

C10-C40 6,42E-10 5,29E-05 4,03E-02 3,77E-03 3,52E-04 4,45E-02 

arzén       2,69E+01 8,38E+00 3,53E+01 

olovo       3,11E-02 2,91E-02 6,02E-02 

ortuť 1,60E-05     1,02E-02 9,49E-03 1,97E-02 

chlórbenzén 6,56E-06 1,04E-04 1,33E-01 1,33E-04 1,25E-04 1,33E-01 

tetrachlórbenzén 1,17E-05     7,40E-03 6,91E-03 1,43E-02 

hexachlórbenzén       2,34E-02 2,19E-03 2,56E-02 

benzén   8,01E-05 1,08E-01     1,08E-01 

1,2 dichlórbenzén   6,88E-08 7,93E-05     7,94E-05 

1,4 dichlórbenzén   2,37E-08 6,27E-05     6,27E-05 

tetrachlóretén   4,17E-06 6,08E-03     6,08E-03 

trichlóretén   1,21E-04 1,86E-01     1,86E-01 

fenantrén       1,38E-02 9,92E-04 1,48E-02 

alfaHCH       1,91E-01 4,45E-02 2,36E-01 

gammaHCH       3,98E-01 9,30E-02 4,91E-01 

atrazín       7,18E-04 6,71E-05 7,85E-04 

simazín       5,32E-03 4,97E-04 5,82E-03 

PCB       5,73E+00 3,83E-01 6,11E+00 
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Obdobná situácia platí aj pre skupinu administratívnych pracovníkov v Oblasti 1, kde bolo 
vypočítané riziko  zo sumárnych nekarcinogénnych účinkov pre arzén na úrovni 35,3 a pre 
PCB na úrovni 6,11. Pre ostatné hodnotené kontaminanty riziká z ich sumárnych 
nekarcinogénnych účinkov sa nezistili, je však potrebné upozorniť na fakt, že HI (hazard 
index) ako kumulatívny parameter, zohľadňujúci všetky hodnotené expozičné cesty 
a prítomné kontaminanty, je vysoký (42,8).  

4.4.2. Stanovenie kumulatívnych rizík pre nekarcinogénne účinky: Oblasť B  
(obytná, rekreačná) 

V Oblasti B sa hodnotili nekarcinogénne riziká pre všetky tri cieľové skupiny. 
V nasledujúcom prehľade uvádzame sumárne ukazovatele HQ   pre jednotlivé kontaminanty. 

Tabuľka 120: 1B –   skupina trvalí záhradkári (nekarcinogénne riziko) 

Kontaminant 
HQinhal_ze
miny_ 
von_prost.  

HQinhal_P
V_ 
von_prostr
edie  

HQdermal_ 
zemina 

HQing_ 
zemina  

HQdermal_ 
voda  

HQing_ 
voda  HQpol. 

HQingescia
_ 

zelenina 
Ʃ HQ 

benzén 9,37E-06 3,66E-07 1,77E-03 1,65E-04 4,65E-04 5,44E-02 3,01E-03 1,38E-03 6,12E-02 

etylbenzén 7,52E-06 3,97E-07 2,12E-03 1,98E-04 2,59E-03 8,19E-02 1,01E-02 1,40E-02 1,11E-01 

toluén  2,50E-05 5,04E-08 8,46E-02 7,91E-03 1,20E-03 6,24E-02 4,29E-03 4,88E-03 1,65E-01 

xylény 2,74E-05 7,86E-06 5,20E-04 4,86E-05 2,76E-03 8,07E-02 1,32E-02 1,60E-02 1,13E-01 

C10-C40 1,73E-09   1,11E-02 1,03E-03         1,21E-02 

arzén     2,75E+00 8,57E-01 7,71E-04 1,80E+00 6,47E-02 4,67E-02 5,52E+00 

ortuť 3,83E-05   6,28E-02 5,87E-02         1,22E-01 

chlórbenzén 1,33E-03 2,88E-06 9,11E-01 8,51E-02 3,27E-03 1,86E-01 1,45E-02 1,85E-02 1,22E+00 
1,2 
dichlórbenzén   1,85E-09     3,89E-06 1,47E-04 1,15E-04 4,78E-03 5,05E-03 
1,4 
dichlórbenzén 1,41E-07 1,33E-09 4,52E-04 4,23E-05 3,09E-05 1,16E-03 7,79E-05 3,67E-04 2,13E-03 
1,2,4 
trihlórbenzén   7,27E-09     3,18E-04 7,43E-03 1,18E-03 8,40E-03 1,73E-02 

tetrachlóretén   3,37E-07     1,23E-05 2,88E-02 2,16E-03 2,00E-03 3,30E-02 

alfaHCH     7,48E-03 1,75E-03 7,59E-05 1,27E-02 2,19E-03 1,38E+00 1,40E+00 

gammaHCH     2,29E-02 5,36E-03 2,16E-05 3,61E-03 8,60E-04 1,00E+00 1,03E+00 

ametrín     2,40E-04 2,24E-04 9,48E-04 1,58E-01 4,88E-02 7,33E+01 7,35E+01 

prometrín         2,72E-04 4,54E-02 1,40E-02 2,10E+01 2,11E+01 

propazín         6,15E-05 1,03E-02 4,80E-03 2,85E+00 2,87E+00 

atrazín     3,50E-03 3,27E-04 9,10E-03 1,52E+00 5,06E-01 1,66E+02 1,68E+02 

simazín         4,78E-03 7,98E-01 2,76E-01 8,80E+01 8,91E+01 

terbutrín         1,26E-04 2,11E-02 1,00E-02 5,90E+00 5,93E+00 

PCB     3,26E+01 2,18E+00         3,48E+01 

 

Pri sumarizácii  všetkých expozičných ciest pre jednotlivé kontaminaty môžeme konštatovať, 
že  pre predmetnú skupinu – 1B záhradkári (rekreační) existuje riziko z nekarcinogénnych 
účinkov pre arzén, alfa a gamma HCH, ametrín, prometrín, propazín, atrazín, simazín, 
terbutrín a PCB. V prípade pesticídov a herbicídov je vysoké riziko vypočítané za pomoci 
modelového výpočtu, čo výsledok zaťažuje neistotou, ktorá  v tomto prípade súvisí s faktom, 
že sa nestanovili koncentrácie látok priamo v zelenine, ale výpočet vychádzal z faktu, že 
zelenina je zalievaná kontaminovanou vodou obsahujúcou analyzované kontaminanty a aj s 
faktom, že koreňový systém túto vodu využíva. Výsledok tak môže byť nadhodnotený.  Pre 
ostatné hodnotené kontaminanty nebolo riziko z ich nekarcinogénnych účinkov zistené, je 
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však potrebné upozorniť na skutočnosť, že HI (Hazard Index) ako kumulatívny parameter 
zohľadňujúci všetky hodnotené expozičné cesty a pre všetky prítomné kontaminanty je 
vysoký (405). Ďalej je potrebné upozorniť na fakt, že v hodnotenej oblasti sa  zistili 
kontaminanty, ktoré síce prekračovali hodnoty IT, ale keďže nemali stanovené referenčné 
dávky, prípadne referenčné koncentrácie nemohli byť hodnotené, je teda možné, že celkové  
riziko v Oblasti A v prípade skupiny záhradkárov môže byť vyššie.  Najrizikovejšou 
expozičnou cestou je okrem ingescie koreňovej a listovej zeleniny dopestovanej na lokalite, 
ingescia podzemnej vody zo studní, vzhľadom na koncentráciu arzénu. Neodporúčame 
používať vodu na pitné účely. V prípade zeleniny odporúčame vykonať analýzy 
dopestovaných plodín na lokalite na potvrdenie, alebo vylúčenie potenciálneho 
vypočítaneého rizika. Keďže sa použil modelový výpočet, neistoty môžu byť významné. Na 
základe výsledkov laboratórnych analýz odporúčame následne  zvážiť pestovanie zeleniny a 
ovocia, alebo  obmedziť ich  konzumáciu. 

Tabuľka 121: 2B –  skupina trvalí obyvatelia (dospelí) (nekarcinogénne riziko) 

Kontami
nant 

HQinh
al_zemi
ny_ 
von_pr. 

HQinhal
_PV_ 
von_pr. 

HQinhal
_PV_ 
vnut_pr. 

HQderm
al_zem. 

HQing_ 
zemina  

HQder._ 
voda  

HQpol+ 
sprch. 

HQing_ 
voda  

HQ 
zelenina Ʃ HQ 

benzén 2,19E-05 8,54E-07 3,49E-03 4,12E-03 1,65E-04 1,09E-03 2,24E+00 1,27E-01 1,38E-03 2,38E
+00 

etylbenzé
n 1,76E-05 9,27E-07 3,90E-03 4,95E-03 1,98E-04 6,05E-03 9,11E-02 1,91E-01 1,40E-02 

3,11E-
01 

toluén  5,83E-05 1,18E-07 4,90E-04 1,98E-01 5,54E-02 2,80E-03 3,24E-01 1,46E-01 4,88E-03 
7,31E-

01 

xylény 6,40E-05 1,84E-05 7,37E-02 1,21E-03 4,86E-05 6,45E-03 4,22E+01 1,88E-01 1,60E-02 
4,25E+

01 

C10-C40 4,05E-09     2,58E-02 1,03E-03         
2,68E-

02 

arzén   0,00E+00   6,42E+00 8,57E-01 1,80E-03 8,97E-02 4,20E+00 4,67E-02 
1,16E

+01 

ortuť 8,94E-06     1,47E-01 5,87E-02         
2,06E-

01 
chlórbenz
én 3,11E-03 6,72E-06 2,58E-02 2,13E+00 8,51E-02 7,63E-03 2,05E+00 4,35E-01 1,85E-02 

4,75E
+00 

1,2 
dichlórbe
nzén   4,31E-09 1,49E-05     9,09E-06 1,48E-02 3,42E-04 4,78E-03 

2,00E-
02 

1,4 
dichlórbe
nzén 3,29E-07 3,11E-09 1,13E-05 1,06E-03 4,23E-05 7,21E-05 1,08E-02 2,72E-03 3,67E-04 

1,51E-
02 

1,2,4 
trihlórbe
nzén   1,70E-08 4,42E-05     7,42E-04 8,09E-02 1,73E-02 8,40E-03 

1,07E-
01 

tetrachló
retén   7,86E-07 3,43E-03     2,87E-05 1,18E-01 6,71E-02 2,00E-03 

1,90E-
01 

alfaHCH       1,74E-02 1,75E-03 1,77E-04 3,42E-02 2,95E-02 1,38E+00 
1,46E

+00 
gammaH
CH       5,35E-02 5,36E-03 5,05E-05 1,45E-02 8,42E-03 1,00E+00 

1,08E
+00 

ametrín       5,60E-04 2,24E-04 2,21E-03 3,72E-01 3,69E-01 7,33E+01 
7,40E

+01 
prometrí
n           6,34E-04 1,07E-01 1,06E-01 2,10E+01 

2,12E
+01 

propazín           1,43E-04 4,09E-02 2,39E-02 2,85E+00 
2,91E

+00 

atrazín       8,17E-03 3,27E-04 2,12E-02 4,07E+00 3,54E+00 1,66E+02 
1,74E

+02 

simazín           1,12E-02 2,23E+00 1,86E+00 8,80E+01 
9,21E

+01 

terbutrín           2,95E-04 8,37E-02 4,92E-02 5,90E+00 
6,03E

+00 

PCB       7,61E+01 2,18E+00         
7,83E

+01 
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Pri sumarizácii  všetkých expozičných ciest pre jednotlivé kontaminanty môžeme 
konštatovať, že  pre predmetnú skupinu – 2B trvalí obyvatelia (rekreační) existuje riziko 
z nekarcinogénnych účinkov pre arzén, chlórbenzén, alfaHCH, gamma HCH, ametrín, 
prometrín, propazín, atrazín, simazín, terbutrín a PCB. Pre ostatné hodnotené kontaminanty 
nebolo riziko z ich nekarcinogénnych účinkov  vypočítané, je však potrebné upozorniť na 
skutočnosť, že HI (hazard index) ako kumulatívny parameter zohľadňujúci všetky hodnotené 
expozičné cesty a pre všetky prítomné kontaminanty je vysoký (514). Na druhej strane sa na 
lokalite   zistili kontaminanty, ktoré síce prekračovali hodnoty IT, ale keďže nemali 
stanovené referenčné dávky, prípadne referenčné koncentrácie, neboli hodnotené, je teda 
možné, že celkové  riziko  v prípade skupiny 2B trvalí obyvatelia (dospelí)  môže byť vyššie.  
Najrizikovejšou expozičnou cestou je okrem ingescie koreňovej a listovej zeleniny 
dopestovanej na lokalite ingescia podzemnej vody zo studní. Obdobne ako 
v predchádzajúcom prípade jednoznačne neodporúčame konzumáciu podzemnej vody na 
pitné účely a navrhujeme minimalizovať používanie dopestovanje zeleniny,  prípadne 
dopestovanú zeleninu analyzovať na obsah kontaminantov a následne zvážiť jej konzumáciu. 

Tabuľka 122: 3B –   skupina trvalí obyvatelia (deti) (nekarcinogénne riziko) 

Kontaminan
t 

HQinhal_z
eminy_ 
von_pros. 

HQinhal_P
V_ 
von_pros. 

HQinhal_P
V_ 
vnut_pros. 

HQdermal_ 
zemina 

HQing_zem
ina  

HQdermal_ 
voda  

HQpol 
+sprch. 

HQing_ 
voda  

HQ 
zelenina Ʃ HQ 

benzén 2,77E-05 1,08E-06 4,41E-03 4,11E-03 2,02E-03 1,08E-03 3,78E+00 2,22E-01 1,35E-03 4,02E+00 

etylbenzén 2,22E-05 1,17E-06 4,94E-03 4,71E-03 2,43E-03 6,04E-03 4,08E+00 3,34E-01 1,40E-02 4,45E+00 

toluén  7,37E-05 1,49E-07 6,20E-04 1,92E-01 9,69E-02 2,80E-03 6,07E-01 2,55E-01 4,75E-03 1,16E+00 

xylény 8,10E-05 2,32E-05 9,33E-02 1,12E-03 5,95E-04 6,43E-03 7,75E+01 3,30E-01 1,55E-02 7,79E+01 

C10-C40 5,12E-09     2,34E-02 1,27E-02         3,61E-02 

arzén       5,69E+00 1,05E+01 1,79E-03 3,80E-01 7,35E+00 4,00E-02 2,40E+01 

ortuť 1,13E-05     1,04E-01 7,19E-01         8,23E-01 

chlórbenzén 3,94E-03 8,51E-06 3,27E-02 1,84E+00 1,04E+00 7,61E-03 3,46E+01 7,61E-01 1,80E-02 3,83E+01 
1,2 
dichlórbenzé
n   5,45E-09 1,88E-05     9,07E-06 2,66E-02 5,99E-04 4,67E-05 2,72E-02 
1,4 
dichlórbenzé
n 4,16E-07 3,94E-09 1,42E-05 8,96E-04 5,18E-04 7,19E-05 1,90E-02 4,75E-03 3,67E-04 2,56E-02 
1,2,4 
trihlórbenzé
n   2,15E-08 5,59E-05     7,40E-04 1,46E-01 3,03E-02 8,20E-03 1,85E-01 
tetrachlóreté
n   9,94E-07 4,35E-03     2,87E-05 1,81E+00 1,17E-01 1,83E-03 1,93E+00 

alfaHCH       1,45E-02 2,14E-02 1,77E-04 8,23E-02 5,17E-02 1,38E+00 1,55E+00 

gammaHCH       4,27E-02 6,57E-02 5,04E-05 3,40E-02 1,47E-02 9,67E-01 1,12E+00 

ametrín       4,22E-04 2,75E-03 6,76E-03 9,17E-01 6,46E-01 7,11E+01 7,27E+01 

prometrín           1,43E-04 2,58E-01 1,85E-01 2,03E+01 2,07E+01 

propazín           1,11E-02 9,68E-02 4,19E-02 2,80E+00 2,95E+00 

atrazín       6,04E-03 4,01E-03 6,33E-04 1,00E+01 6,20E+00 1,60E+02 1,76E+02 

simazín           2,21E-03 5,14E+00 3,26E+00 8,40E+01 9,24E+01 

terbutrín           1,08E-03 2,04E-01 8,62E-02 5,70E+00 5,99E+00 

PCB       5,33E+01 2,67E+01         8,00E+01 
 

Obdobne aj po sumarizácii  všetkých expozičných ciest pre jednotlivé kontaminanty môžeme 
konštatovať, že aj pre predmetnú skupinu – 2B trvalí obyvatelia (deti) existuje riziko 
z nekarcinogénnych účinkov a to pre látky ako sú pre benzén, etylbenzén, xylény, toluén, 
arzén, chlórbenzén, tetrachlóretén, alfaHCH, gamma HCH, ametrín, prometrín, propazín, 
atrazín, simazín, terbutrín a PCB. Táto exponovaná skupina je zo všetkých hodnotených 
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skupín najviac ohrozená.  Aj hodnota HI je v porovnaní so všetkými hodnotenými skupinami 
v obidvoch oblastiach A a B  najvyššia (606).  

V rámci hodnotenia zdravotných rizík je potrebné pre každú hodnotenú kontaminovanú látku 
vypočítať tzv. kumulatívne riziko ∑CVRK, pre karcinogénne látky, ktoré je dané príjmom 
jednej nebezpečnej látky  viacerými expozičnými cestami (inhaláciou, dermálnym kontaktom 
so zeminou, príp. podzemnou vodou, náhodnou ingesciou zemín, príp. podzemnej vody) 
v závislosti od typu expozičného scenára. 

4.4.3. Stanovenie kumulatívnych rizík pre karcinogénne účinky: Oblasť A  
(obytná, administratíva, služby) 

V Oblasti A boli hodnotené karcinogénne riziká pre dve cieľové skupiny (bezdomovci 
a administratívni pracovníci). V nasledujúcich prehľadoch uvádzame sumárne ukazovatele 
CVRK  pre jednotlivé kontaminanty (Tabuľka 123, Tabuľka 124). 

Tabuľka 123: 1A  - skupina bezdomovci (karcinogénne riziko) 

Kontaminant CVRKinhal_zeminy_ 
von_prostredie 

CVRKinhal_PV_ 
von_prostredie 

CVRKinhal_PV_ 
vnut_prostredie CVRKdermal_ 

zemina CVRKing_zemina Ʃ CVRK 

benzén   2,59E-08 3,51E-05     3,51E-05 

etylbenzén 2,21E-08 4,72E-09 6,62E-06 1,74E-06 1,63E-07 8,55E-06 

arzén       1,70E-02 5,28E-03 2,23E-02 

hexachlórbenzén       4,20E-05 3,92E-06 4,59E-05 

alfaHCH       1,34E-02 3,14E-03 1,65E-02 

betaHCH       3,28E-04 7,67E-05 4,05E-04 

gammaHCH       1,84E-04 4,29E-05 2,27E-04 

atrazín       8,09E-07 7,56E-08 8,85E-07 

simazín       4,47E-06 4,18E-07 4,89E-06 

PCB 1,01E-11 1,72E-09 1,72E-09 3,21E-04 2,14E-05 3,42E-04 

chlórbenzén 3,60E-09         3,60E-09 

1,4 dichlórbenzén   1,67E-10 4,42E-07     4,42E-07 

tetrachlóretén   6,06E-11 8,82E-08     8,83E-08 

trichlóretén   1,35E-09 2,07E-06     2,07E-06 

 

Po sumarizácii všetkých expozičných ciest pre jednotlivé kontaminanty môžeme konštatovať, 
že  pre predmetnú skupinu bezdomovcov existuje riziko z karcinogénnych účinkov pre arzén, 
alfaHCH, betaHCH, gammaHCH a PCB. Ďalej je  potrebné upozorniť na fakt, že suma 
CVRK ako kumulatívny parameter zohľadňujúci všetky hodnotené expozičné cesty a všetky 
hodnotené  kontaminanty je vysoká a  je na úrovni 3,99E-02 (potenciálny celoživotný nárast 
rakovinového ochorenia takmer  4 jednotlivcov zo 100 nad všeobecný priemer). Aj v tomto 
prípade, je potrebné upozorniť na fakt, že  v oblasti A sa zistili kontaminanty, ktoré 
prekračovali hodnoty IT, ale keďže nemali stanovené orálne riziko karcinogenity, prípadne 
inhalačné jednotkové riziko, nemohli byť hodnotené. Hodnoty CVRP (populácia) predstavujú 
v tomto prípade hodnoty od po 5,0.10-7(chlórbenzén) po 3,12 (arzén)). 
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Tabuľka 124: 2A  - skupina administratíva (karcinogénne riziko) 

Kontaminant CVRKinhal_zeminy_ 
von_prostredie 

CVRKinhal_PV_ 
von_prostredie 

CVRKinhal_PV_ 
vnut_prostredie 

CVRKdermal_ 
zemina CVRKing_zemina Ʃ CVRK 

benzén   1,85E-08 3,51E-05     3,51E-05 

etylbenzén 7,89E-09 3,37E-09 6,62E-06 1,25E-06 1,16E-07 8,00E-06 

arzén       1,21E-02 3,77E-03 1,59E-02 

hexachlórbenzén       3,00E-05 2,80E-06 3,28E-05 

alfaHCH       9,60E-03 2,24E-03 1,18E-02 

betaHCH       2,34E-04 5,48E-05 2,89E-04 

gamaHCH       1,31E-04 3,07E-05 1,62E-04 

atrazín       5,78E-07 5,40E-08 6,32E-07 

simazín       3,19E-06 2,98E-07 3,49E-06 

PCB 3,61E-12 1,72E-09 1,72E-09 2,29E-04 1,53E-05 2,44E-04 

chlórbenzén 1,28E-09         1,28E-09 

1,4 dichlórbenzén   1,19E-10 4,42E-07     4,42E-07 

tetrachlóretén   4,33E-11 8,82E-08     8,82E-08 

trichlóretén   9,68E-10 2,07E-06     2,07E-06 

 

Pri zrátaní všetkých expozičných ciest pre jednotlivé kontaminanty môžeme konštatovať, že  
pre predmetnú skupinu – administratíva existuje riziko z karcinogénnych účinkov pre arzén, 
alfaHCH, betaHCH, gamaHCH a PCB. Celková suma CVRK ako kumulatívny parameter 
zohľadňujúci všetky hodnotené expozičné cesty a všetky hodnotené  kontaminanty je vysoká,  
pohybuje sa na úrovni 2,85E-02 (potenciálny celoživotný nárast rakovinového ochorenia v 
prípade takmer 3 jednotlivcov zo 100 nad všeobecný priemer).  Aj v tomto prípade je 
potrebné upozorniť, že v oblasti sa zistili kontaminanty, ktoré prekračovali hodnoty IT, ale 
keďže nemali stanovené orálne riziko karcinogenity, prípadne inhalačné jednotkové riziko 
nemohli byť hodnotené. Hodnoty CVRP (populácia) predstavujú v tomto prípade hodnoty od 
0,3 (arzén) – po 2,5.10-8(chlórbenzén). 

4.4.4. Stanovenie kumulatívnych rizík pre karcinogénne účinky: Oblasť B  
(obytná,rekreačná) 

V Oblasti B boli hodnotené karcinogénne riziká pre tri cieľové skupiny, pre ktoré uvádzame 
nasledovné prehľady zamerané na kumulatívne účinky zistených kontaminantov pri všetkých 
relevantných expozičných cestách (Tabuľka 125, Tabuľka 126, Tabuľka 127). 

Tabuľka 125: 1B –   skupina záhradkári (rekreační) (karcinogénne riziko) 

Kontaminant 

CVRKinha
l_ 
zeminy_ 
von_prostr. 

CVRKinha
l_PV_ 
von_prostr. 

CVRKder
mal_ 
zemina 

CVRKing_ 
zemina 

CVRKder
mal_ 
voda 

CVRKing_ 
voda CVRKpol. CVRK_ 

zelenina Ʃ CVRK 

benzén 2,17E-09 8,47E-11 3,88E-07 3,63E-08 1,02E-07 1,20E-05 2,31E-07 1,05E-07 1,29E-05 

etylbenzén 2,36E-08 1,25E-09 1,86E-06 1,74E-07 2,27E-06 7,17E-05 2,46E-06 4,29E-06 8,28E-05 

arzén     1,24E-03 3,86E-04 3,47E-07 8,10E-04 9,81E-06 6,90E-06 2,45E-03 

alfaHCH     3,77E-04 8,80E-05 3,82E-06 6,38E-04 3,65E-05 2,39E-02 2,50E-02 

betaHCH     7,96E-05 1,86E-05 4,56E-08 7,61E-06 3,98E-07 1,21E-03 1,32E-03 

gammaHCH     7,57E-06 1,77E-06 7,14E-09 1,19E-06 9,58E-08 1,10E-04 1,21E-04 

atrazín     2,82E-07 2,64E-07 7,32E-06 1,22E-03 5,22E-05 1,73E-02 1,86E-02 

propazín         5,47E-08 9,13E-06 5,70E-07 3,25E-04 3,35E-04 
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Kontaminant 

CVRKinha
l_ 
zeminy_ 
von_prostr. 

CVRKinha
l_PV_ 
von_prostr. 

CVRKder
mal_ 
zemina 

CVRKing_ 
zemina 

CVRKder
mal_ 
voda 

CVRKing_ 
voda CVRKpol. CVRK_ 

zelenina Ʃ CVRK 

simazín         2,87E-06 4,79E-04 2,11E-05 6,72E-03 7,2E-03 

PCB 4,10E-11   1,31E-03 8,71E-05         1,40E-03 
1,4 

dichlórbenzén 6,75E-10 6,72E-12 3,26E-07 3,04E-08 2,22E-08 8,38E-07 1,70E-08 9,12E-08 1,23E-06 

tetrachlóretén         1,55E-10 3,62E-07   1,84E-07 5,46E-07 

 

Po sumarizácii  všetkých expozičných ciest pre jednotlivé kontaminanty môžeme 
konštatovať, že  pre predmetnú skupinu rekreačných záhradkárov  existuje riziko 
z karcinogénnych účinkov pre všetky hodnotené kontaminanty okrem benzénu, etylbenzénu, 
tetrachlóreténu a  1,4 dichlórbenzénu. Hodnoty CVRP (populácia) predstavujú v tomto 
prípade hodnoty od 5,4.10-5 (tetrachlóreténu) po 2,5 (alfaHCH). V prípade celoživotného 
rizika vzniku rakoviny pre populáciu môžeme konštatovať, že pri všetkých kontaminantoch 
je prekročená hodnota 10-6.  

Tabuľka 126: 2B –   skupina trvalí obyvatelia (dospelí) (karcinogénne riziko) 

Kontaminant 

CVRKinh
al_ 
zeminy_ 
von_prost
r. 

CVRKin
hal_PV_ 
von_pros
t. 

CVRKinha
l_ 
PV_vnut_ 
prostr. 

CVRKde
rmal_ 
zemina 

CVRKin
g_ 
zemina 

CVRKder
mal 
_voda 

CVRKpol 
+sprchovanie 

CVRKing_ 
voda 

CVRK_ 
zelenina Ʃ CVRK 

benzén 5,06E-09 1,98E-10 8,07E-07 9,06E-07 8,47E-08 2,39E-07 1,80E-04 2,79E-05 1,10E-07 2,10E-04 

etylbenzén 5,50E-08 2,91E-09 1,22E-05 4,33E-06 4,05E-07 5,30E-06 2,56E-03 1,67E-04 4,46E-06 2,75E-03 

arzén       2,89E-03 9,00E-04 8,09E-07 1,05E-04 1,89E-03 7,20E-06 5,79E-03 

alfaHCH       8,79E-04 2,05E-04 8,92E-06 6,09E-04 1,49E-03 2,52E-02 2,84E-02 

betaHCH       1,86E-04 4,34E-05 1,06E-07 7,32E-06 1,78E-05 3,06E-04 5,61E-04 

gammaHCH       1,77E-05 4,13E-06 1,67E-08 3,98E-06 2,78E-06 1,21E-04 1,50E-04 

atrazín       6,58E-06 6,15E-07 1,71E-05 1,17E-03 2,85E-03 4,83E-02 5,23E-02 

propazín           1,28E-07 1,30E-05 2,13E-05 9,35E-04 9,69E-04 

simazín           6,70E-06 4,50E-04 1,12E-03 1,92E-02 2,08E-02 

PCB 9,57E-11     3,05E-03 2,03E-04         3,25E-03 
1,4 
dichlórbenzén 1,58E-09 1,57E-11 5,67E-08 7,60E-07 7,10E-08 5,19E-08 1,93E-07 1,96E-06 9,60E-08 3,13E-06 

tetrachlóretén           3,62E-10 5,51E-06 8,46E-07 1,89E-07 6,55E-06 

 

Obdobná situácia platí aj pre skupinu – 2B trvalí obyvatelia (dospelí), keďže sumárne CVRK 
pre jednotlivé kontaminanty  sú nad hodnotou CVRK 10-4, okrem 1,4 dichlórbenzénu a 
tetrachlórbenzénu.  Hodnoty CVRP (populácia) predstavujú v tomto prípade hodnoty od 
6,5.10-4 (tetrachlóreténu) po 2,8 (alfaHCH). V prípade celoživotného rizika vzniku rakoviny 
pre populáciu môžeme konštatovať, že pri všetkých kontaminantoch je prekročená hodnota 
10-6 a existuje tak pravdepodobnosť rizika nádorového ochorenia  pre populáciu (trvalých 
obyvateľov - dospelí) v tejto oblasti. 

Tabuľka 127: 3B –   skupina trvalí obyvatelia (deti) (karcinogénne riziko) 
Kontaminant 
 

CVRKin
hal_ 
zeminy_ 
von_pros 

CVRKin
hal_PV_ 
von_pros. 

CVRKin
hal_PV_ 
vnut_pro
s. 

CVRKde
rmal_ 
zemina 

CVRKin
g_ 
zemina 

CVRKder
mal_voda 

CVRKpol 
+sprch. 

CVRKing_ 
voda 

CVRK_ 
zelenina 

Ʃ CVRK 

benzén 6,40E-09 2,50E-10 1,02E-06 9,04E-07 4,45E-07 1,36E-07 8,35E-05 4,89E-05 2,53E-08 1,35E-04 

etylbenzén 6,96E-08 3,68E-09 1,55E-05 4,32E-06 2,13E-06 3,02E-06 1,06E-03 2,93E-04 1,05E-06 1,38E-03 

arzén    2,88E-03 4,73E-03 4,61E-07 1,46E-05 3,31E-03 1,49E-06 1,09E-02 
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Kontaminant 
 

CVRKin
hal_ 
zeminy_ 
von_pros 

CVRKin
hal_PV_ 
von_pros. 

CVRKin
hal_PV_ 
vnut_pro
s. 

CVRKde
rmal_ 
zemina 

CVRKin
g_ 
zemina 

CVRKder
mal_voda 

CVRKpol 
+sprch. 

CVRKing_ 
voda 

CVRK_ 
zelenina 

Ʃ CVRK 

alfaHCH    8,77E-04 1,08E-03 5,09E-06 3,57E-04 2,61E-03 5,80E-03 1,07E-02 

betaHCH    1,85E-04 2,28E-04 6,06E-08 4,36E-06 3,11E-05 6,84E-05 5,17E-04 

gammaHCH    1,76E-05 2,17E-05 9,50E-09 2,15E-06 4,87E-06 4,50E-04 4,96E-04 

atrazín    6,57E-06 3,23E-06 9,74E-06 6,87E-04 4,99E-03 1,10E-02 1,67E-02 

propazín      7,28E-08 7,70E-06 3,73E-05 2,14E-04 2,59E-04 

simazín      3,82E-06 2,71E-04  4,32E-03 4,59E-03 

PCB 1,21E-10   3,04E-03 1,07E-03     4,11E-03 

1,4dichlórbenz
én 1,99E-09 1,98E-11 7,17E-08 7,58E-07 3,73E-07 2,96E-08 1,18E-07 3,42E-06 2,21E-08 4,79E-06 

tetrachlóretén      2,06E-10 2,82E-06 1,48E-06 4,42E-08 4,34E-06 

 

Aj v prípade  sumarizácie  všetkých expozičných ciest pre predmetnú skupinu – 3B trvalí 
obyvatelia (deti) existuje riziko z karcinogénnych účinkov pre takmer všetky hodnotené 
kontaminanty, keďže prekračujú CVRK 10-4 okrem 1,4 diclórbenzénu a tetrachlóreténu. 
Rizikové expozičné cesty sú najmä ingescia dopestovanej zeleniny na lokalite, ingescia vody 
na pitné účely a  náhodná ingescia zeminy a kontakt so zeminou.  Hodnoty CVRP (populácia) 
predstavujú v tomto prípade hodnoty od 4,3.10-4 (tetrachlóretén) po 1,0 (arzén a alfaHCH). 
V prípade celoživotného rizika vzniku rakoviny pre populáciu môžeme konštatovať, že pri 
všetkých kontaminantoch je prekročená hodnota 10-6 a tak existuje tak pravdepodobnosť 
rizika nádorového ochorenia  pre populáciu (trvalých obyvateľov - detí) v tejto oblasti. 

Záverečné zhrnutie a odporúčania:  
V rámci hodnotenia zdravotných rizík pre Oblasť A (cieľová skupina bezdomovci 
a administratíva) boli vypočítané potenciálne riziká z dermálneho kontaktu so zeminou, 
prípadne náhodnej  ingescie pre arzén, PCB a HCHs. 

V rámci hodnotenia zdravotných rizík pre Oblasť B na základe výpočtu zdravotných rizík pre 
všetky relevantné expozičné cesty konštatujeme závažné nekarcinogénne, ale najmä 
karcinogénne riziká z pôsobenia viacerých kontaminantov hlavne však arzénu, BTEX, 
chlórbenzénu, 1,4 dichlórbenzénu, PCB, ako aj  hodnotených pesticídov a herbicídov.  

Najrizikovejšou expozičnou cestou je okrem ingescie koreňovej a listovej zeleniny 
dopestovanej na lokalite ingescia podzemnej vody zo studní. Riziká boli vypočítané aj pre 
kontakt s kontaminovanou zeminou a jej prípadnú ingesciu (nebezpečné najmä pre detí). 
Zvýšené sú aj potenciálne riziká plynúce zo sprchovania pri využívaní kontaminovanej vody 
v rodinných domoch pre trvalých obyvateľov a deti. 

Odporúčame nepoužívať podzemnú vodu na lokalite na pitné účely. V prípade zeleniny 
odporúčame vykonať laboratórnu analýzu dopestovaných plodín na lokalite s cieľom 
potvrdenia, alebo vylúčenie rizika, keďže bol pri výpočte použitý modelový výpočet. 
Neistoty výpočtu sú významné, keďže model využíva defaultové hodnoty. Následne 
navrhujeme zvážiť pestovanie zeleniny a ovocia, prípadne  obmedzenie ich  konzumácie. 
Neodporúčame  využívanie podzemnej vody na prípadne sa kúpanie  detí v napustených 
bazénoch. Neodporúčame realizovať ďalšiu výstavbu na lokalite a navrhujeme realizovať 
prípadnú rekultiváciu, príp. sanáciu územia.   

Pri hodnotení zdravotných rizík upozorňujeme na celý rad neistôt, ktoré súvisia s: 

• využitím modelového výpočtu (RISK5) v prípade evaporácie látok do vnútorného 
a vonkajšieho prostredia zo zemín a podzemnej vody, ingescie zeleniny dopestovanej 
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na lokalite a inhalácie, dermálneho kontaktu a prípadnej ingescie vody pri polievaní 
záhrad. (Modelový výpočet sa použil aj v prípade sprchovania, čo môže riziko 
nadhodnocovať),  

• absenciou referenčných dávok, príp. referenčných koncentrácií v prípade 1,2 
dichlórbenzénu, beta HCH, delta HCH, epsilon HCH, atrazínu, atrazínu 2 hydroxy, 
chloridazonu, chloridazon desfenylu, atratonu, lenacilu, tiabendazolu, takže tieto látky 
sa nemohli  objektívne hodnotiť, aj keď prekračovali IT hodnoty (možnosť 
podcenenia výsledného rizika), 

• absenciou OSF, príp. IUR v prípade toluénu, xylénu, chlórbenzénu, 1,2 
dichlórbenzén, 1,2 dichlórbenzénu, 1,2,4 trichlórbenzénu, tetrachlórbenzénu, 
fenantrénu, delta HCH, prometrínu, ametrínu, epsilon HCH, atrazínu, atrazínu 2 
hydroxy, chloridazonu, chloridazon desfenylu, olova, ortuti a C10-C40 (predmetné 
kontaminanty buď nemajú karcinogéne účinky, alebo im USEPA, príp. IARC 
nestanovila OSF, príp. IUR), 

• nedostatkom súvisiacim s nemožnosťou hodnotiť sumárne ukazovatele, ktoré sa tiež 
zistili na lokalite  v hodnotách nad IT (NEL, fenolový index, suma PAU), 

• využitím maximálnej nameranej koncentrácie arzénu v hlbšom horninovom prostredí 
(nadhodnotenia vypočítaného rizika). 

5. ZÁVERY ANALÝZY RIZIKA 

Z hodnotenia environmentálneho rizika vyplynulo: 

• S ohľadom na zistenú úroveň a rozsah znečistenia zemín a podzemných vôd bola 
preukázaná aktuálnosť rizika pre receptory v biologickej kontaktnej zóne i rizika 
šírenia sa znečistenia podzemnou vodou a to pre zástupcov všetkých skupín hlavných 
kontaminantov zistených na skládke (BTEX, ClU, pesticídy, herbicídy, kovy, PCB). 

 V dnešných podmienkach hladín v Dunaji a v dnešných podmienkach prevádzkovania 
významných vodárenských zdrojov Kalinkovo a Šamorín, ako aj systému HOPV 
Slovnaft, znečistenie zo skládky tieto vodárenské zdroje neohrozí. Podobné 
konštatovanie platí s veľkou pravdepodobnosťou aj pre vodárenský zdroj Jelka.  

 Situácia by sa mohla zmeniť pre zvýšení odberov z vodárenských zdrojov (pokiaľ by 
malo za následok zmenu súčasných hydraulických pomerov v záujmovom území). 

 Niektoré látky podľa výsledkov modelovania, ale aj podľa prieskumu už dnes 
významne ohrozujú kvalitu vody v oblasti Vrakune, Podunajských Biskupíc 
a prenikajú ďalej do Žitného ostrova (do vzdialenosti až 5 km od skládky). Hĺbka 
prieniku závisí od konkrétnej látky a jej transportných vlastností. Najďalej budú 
prenikať látky s nízkou sorpciou a pomalým rozpadom (takýmito látkami sú napr. 
niektoré herbicídy, ClU a BTEX typické pre znečistenie pochádzajúceho z priestoru 
skládky CHZJD, výrazné dosahy kontaminačného mraku hlboko do obytnej zástavby 
Vrakune majú však i relatívne menej mobilné pesticídy napr. β-HCH). 

 Postupujúce znečistenie znehodnocuje na desiatky rokov obrovské objemy pitnej 
vody v chránenej vodohospodárskej oblasti. Navyše, v ceste prúdenia podzemnej 
vody z oblasti skládky sú osídlené oblasti, kde obyvatelia môžu potenciálne vyžívať 
podzemné vody na zavlažovanie, prípadne aj na pitné účely (podľa všeobecných 
informácií k využívaniu podzemných vôd k týmto účelom vrátane pitia dochádza 
aj navzdory platnému zákazu používaniu domových studní v mestskej časti Vrakuňa 
vydanému od v roku 2002). Zistené koncentrácie mnohých sledovaných 
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kontaminantov v priestore kontaminačného mraku výrazne prekračujú medzné 
hodnoty pre pitnú vodu, ID i IT. 

 Riziko pre povrchové vody Malého Dunaja nebolo zistené a to ani v hypotetickom 
prípade drenáže podzemných vôd pritekajúcich z priestoru skládky hodnotenom na 
strane bezpečnosti. K drenáži podzemných vôd do toku Malý Dunaj nedochádza 
vzhľadom k kolmatácii riečneho dna. Znečistenie pochádzajúce zo skládky CHZJD 
bolo preukázané aj "za" tokom v smere prúdenia podzemných vôd. 

Z hodnotenia zdravotného rizika vyplynulo nasledujúce: 

• Pre Oblasť A (severozápadná časť skládky - cieľová skupina bezdomovci 
a administratíva) boli vypočítané potenciálne riziká z dermálneho kontaktu so 
zeminou, prípadne náhodnej ingescie pre arzén, PCB a izoméry HCH. 

• Pre Oblasť B (juhovýchodná časť skládky - cieľová skupina rezidenti (dospelí jedinci 
i deti)) na základe výpočtu zdravotných rizík pre všetky relevantné expozičné cesty 
vyplynuli závažné nekarcinogénne, ale najmä karcinogénne riziká z pôsobenia 
viacerých kontaminantov hlavne však arzénu, BTEX, chlórbenzénu, 1,4 
dichlórbenzénu, PCB, ako aj  hodnotených pesticídov a herbicídov.  

• Najrizikovejšou expozičnou cestou je okrem ingescie koreňovej a listovej zeleniny 
dopestovanej na lokalite ingescia podzemnej vody zo studní. Riziká boli vypočítané aj 
pre kontakt s kontaminovanou zeminou a jej prípadnú ingesciu (nebezpečné najmä 
pre deti). Zvýšené sú aj potenciálne riziká plynúce zo sprchovania pri využívaní 
kontaminovanej vody v rodiných domoch pre trvalých obyvateľov a deti. 

Z vyššie uvedeného zhrnutia pre obe základné časti analýzy rizika jednoznačne vyplýva, že 
skúmané územie skládky CHZJD predstavuje významné environmentálne i zdravotné 
riziko vyžadujúce realizáciu nápravných opatrení (sanáciu znečisteného územia). 
Hlavné neistoty, s ktorými bolo vykonané hodnotenie spojené, sú zhrnuté v nasledujúcich 
bodoch: 

• zistené výsledky laboratórnych analýz môžu byť ovplyvnené laboratórnou 
nepresnosťou, ktorá je vyjadrená ako miera neistoty laboratórneho stanovenia; 

• vymedzenie plošného a priestorového rozsahu znečistenia je vždy závislé na situovaní 
prieskumných sond a vrtov a v konkrétnom prípade skládky CHZJD i heterogénnym 
zložením telesa skládky ako v plošnom, tak hĺbkovom profilu; 

• matematický model transportu znečistenia je sám o sebe určitou simplifikáciou 
skutočného stavu, jeho výstupy je tak nutné brať ako orientačné a to najmä pri 
uvážení rozsiahlosti záujmového územia,  

• existencia niekoľkých ďalších potenciálnych zdrojov znečistenia v okolí skládky 
CHZJD, 

• využití modelového výpočtu (RISK5) v prípade evaporácie látok do vnútorného 
a vonkajšieho prostredia zo zemín a podzemnej vody, ingescie zeleniny dopestovanej 
na lokalite a inhalácie, dermálneho kontaktu a prípadnej ingescie vody pri polievaní 
záhrad. (Modelový výpočet sa použil aj v prípade sprchovania, čo môže riziko 
nadhodnocovať),  

• absencia referenčných dávok, príp. referenčných koncentrácií v prípade 1,2 
dichlórbenzénu, beta HCH, delta HCH, epsilon HCH, atrazínu, atrazínu 2 hydroxy, 
chloridazonu, chloridazon desfenylu, atratonu, lenacilu, tiabendazolu, takže tieto látky 
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sa nemohli  objektívne hodnotiť,  aj keď prekračovali IT hodnoty (možnosť 
podcenenia výsledného rizika), 

• absencia OSF, príp. IUR v prípade toluénu, xylénu, chlórbenzénu, 1,2 dichlórbenzén, 
1,2 dichlórbenzénu, 1,2,4 trichlórbenzénu, tetrachlórbenzénu, fenantrénu, delta HCH, 
prometrínu, ametrínu, epsilon HCH, atrazínu, atrazínu 2 hydroxy, chloridazonu, 
chloridazon desfenylu, olova, ortuti a C10-C40 (predmetné kontaminanty buď nemajú 
karcinogéne účinky, alebo im USEPA, príp. IARC nestanovila OSF, príp. IUR), 

• nedostatok súvisiaci s nemožnosťou hodnotiť sumárne ukazovatele, ktoré sa tiež 
zistili na lokalite v hodnotách nad IT (NEL, fenolový index, suma PAU) 

• využití maximálnej nameranej koncentrácie arzénu v hlbšom horninovom prostredí 
(nadhodnotenia vypočítaného rizika). 

Z vyššie uvedeného zhrnutia je zrejmé, že vyhodnotenie výsledkov prieskumných prác je 
spojené s celou radou neistôt a na tieto neistoty nie je možné pri posudzovaní dôveryhodnosti 
vykonaných odhadov rizík zabúdať. I cez túto skutočnosť je možné  konštatovať, že uvedené 
neistoty neznižujú významnejším spôsobom vierohodnosť výsledkov vykonaných prác. 
Prístup k hodnoteniu bol volený na strane bezpečnosti, t.j. voľba takýchto parametrov, aby 
nedošlo k podceneniu rizík. 

6. STANOVENIE CIEĽOV SANÁCIE ENVIRONMENTÁLNEJ ZÁŤAŽE 

6.1. STANOVENIE CILEĽA NÁPRAVNÝCH OPATRENÍ 

Vzhľadom k záverom, ktoré vyplynuli z výsledkov hodnotenia environmentálnych a 
zdravotných rizík uvedené v predchádzajúcej kapitole je možno definovať nasledujúce ciele 
nápravných opatrení: 

• Znížiť úroveň kontaminácie pásma prevzdušnenia arzénom, pesticídmi, 
chlórbenzénom, PCB a ropnými látkami alebo urobiť adekvátne ochranné opatrenia 
zamedzujúce jednak možnému kontaktu osôb s kontaminovanou zeminou (napr. 
prekrytím skládky) a jednak ďalšiemu zhoršovaniu kvality podzemnej vody, prípadne 
kombinácia oboch prístupov (aktívnej a pasívnej sanácie). 

• Znížiť úroveň kontaminácie podzemnej vody arzénom, pesticídy, herbicídy, BTEX, 
clu a PCB alebo urobiť adekvátne ochranné opatrenia (napr. podzemné tesniace steny) 
tak, aby nedochádzalo k šíreniu znečistenia smerom do obytných oblastí mestských 
častí Bratislava Vrakuňa a Podunajské Biskupce a ďalej do priestoru Žitného ostrova, 
prípadne kombinácia oboch prístupov (aktívne a pasívne sanácie). 

• Nepoužívať vodu zo studní vo Vrakuni k pitným účelom, na umývanie či ako zdroj 
vody na napájanie záhradných bazénov, t.j. dôsledne dodržiavať zákaz používania 
studní vydaný už v roku 2002. 

• Zamedziť možnosť budovania nových studní vrátane úprav studní existujúcich (ich 
prehlbovaniu, ktoré by mohlo mať za následok "zavlečenie" kontaminácie do hlbších 
partií kolektora podzemnej vody) vo Vrakuni. 

• Vykonať overenie kvality doma pestovaných poľnohospodárskych plodín z pohľadu 
prítomnosti hlavných kontaminantov (predovšetkým pesticídov, herbicídov a PCB). 

• Zamedziť novej výstavbe v priestore skládky. 
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• Zvážiť obmedzenie voľného prístupu do priestoru skládky (napr. jej oplotením) alebo 
aspoň tých častí skládky, kde bola zistená kontaminácia zemín v pripovrchovej vrstve 
pôdneho profilu. 

• Nezvyšovať odber podzemnej vody v zberných územiach Šamorín, Kalinkovo, 
Hamuliakovo a Jelka. Ak by zvýšenie odberu vody v týchto zberných územiach bolo 
vodohospodársky nevyhnutné dôsledne overiť vplyv takéhoto zvýšenia na režim 
migrácie znečistenia z priestoru skládky CHZJD. 

• Nezvyšovať čerpané množstvo z hydraulickej ochrany podzemných vôd podniku 
Slovnaft. Ak by zvýšenie čerpaného množstva z HOPV bolo z pohľadu ochrany 
podzemných vôd v okolí Slovnafte nevyhnutné dôsledne overiť vplyv takého 
zvýšenia na režim migrácie znečistenia z priestoru skládky CHZJD. 

• Sledovať vývoj znečistenia podzemných vôd ako vo vlastnom priestore skládky 
CHZJD tak v smere ich šírenia do oblasti mestských častí Vrakuňa, Podunajské 
Biskupce a ďalej do oblasti Žitného ostrova. 

6.2. STANOVENIE CIEĽOVÝCH HODNÔT SANÁCIE 

Odvodzovanie cieľových hodnôt sanácie je možné vykonať na základe tzv. obrátenej úlohy z 
výsledkov kvantifikácie zdravotných rizík, kedy je lineárne znížená zistená úroveň rizika na 
úroveň prijateľnej miery rizika. Prijateľnú mieru rizika reprezentujú predovšetkým 
legislatívou dané limity a ukazovatele a ďalej s ohľadom na počet potenciálne ohrozených 
osôb zvolená prijateľná úroveň karcinogénneho rizika CVRK 10-4 a u nekarcinogénneho 
rizika hodnota koeficientu nebezpečnosti 1. Obdobným spôsobom je potrebné zohľadniť aj 
výsledky hodnotenia environmentálneho rizika, tak aby nedochádzalo k ohrozeniu kvality 
podzemnej vody vo vzťahu k jednotlivým možným receptorom tohto znečistenia. Výsledné 
odporúčané cieľové hodnoty sanácie ekologickej záťaže sú potom kombináciou oboch týchto 
postupov. 

Zemina 

• S ohľadom na postup hodnotenia zdravotných rizík sú cieľové hodnoty sanácie zemín 
navrhnuté odlišne pre oblasť A (severozápadná časť skládky využívaná predovšetkým 
pre administratívno priemyselnej činnosti vrátane útulku pre bezdomovcov) a oblasť 
B (juhovýchodná časť skládky priliehajúce k záhradkám a obytnej časti Vrakuňa).  

• V prípade zohľadnenia environmentálneho rizika, t.j. nutnosti zabránenia ďalšej 
dotácii znečistenia zemín do podzemnej vody bol uvažovaný rovnovážny stav medzi 
znečistením zemín nachádzajúcich sa v kontaktnej zóne s podzemnou vodou (hĺbkový 
interval 5-8 m pt) a znečistením podzemných vôd. T.j. pre dosiahnutie požadovanej 
kvality podzemnej vody v priestore skládky je nutné adekvátne znížiť úroveň 
znečistenia zemín. 

• Kombináciou vyššie uvedených prístupov sú navrhnuté nasledujúce cieľové hodnoty 
pre zeminy (v zátvorke je vždy uvedené, ktoré riziko bolo dominantné a teda na 
základe ktorého bola finálna hodnota cieľového limitu sanácie navrhnutá): 

Oblast A 

• arzén   200 mg/kg (zdravotné riziká), 

• ropné látky C10-C40 4 000 mg/kg (environmentálne riziká), 

• α-HCH   2 mg/kg (environmentálne riziká), 
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• β-HCH   2 mg/kg (environmentálne riziká), 

• γ-HCH   2 mg/kg (environmentálne riziká), 

• PCB   30 mg/kg (zdravotné riziká). 
 

Oblast B 

• arzén   75 mg/kg (zdravotné riziká), 

• α-HCH   30 mg/kg (zdravotné riziká), 

• β-HCH   50 mg/kg (zdravotné riziká), 

• γ-HCH   10 mg/kg (zdravotní riziká), 

• chlórbenzén  1 000 mg/kg (zdravotné riziká), 

• PCB   5 mg/kg (zdravotné riziká). 
Pozn.: Navrhnuté cieľové limity sanácie pre izoméry HCH sú nižšie pre oblasť A než pre 
oblasť B s ohľadom na skutočnosť, že v oblasti B bola zistená prítomnosť týchto látok 
v kontaktnej zóne zemín s podzemnou vodou, vyžadujúca zníženie zistenej kontaminácie 
s cieľom zabrániť šíreniu znečistenia do podzemnej vody. V oblasti B potom vychádzajú 
cieľové limity pre izoméry HCH z výsledkov hodnotenia zdravotných rizík. 

Podzemná voda 

• S ohľadom na spôsob využitia územia, identifikovaná zdravotné a environmentálne 
riziká a ustanovenia Smernice pre vypracovanie analýzy rizík (zabezpečenie kvality 
podzemnej vody vo vzťahu k identifikovaným receptorom znečistenia) sú pre 
podzemné vody odporúčané cieľové limity sanácie podzemných vôd nasledovne. 

• Oblasť B bezprostredne prilieha k územiu s odlišných charakterom svojho využitia 
(rezidenčné), kde sú navyše podzemné vody využívané ako pitné či úžitkové (aj 
napriek existujúcemu zákazu ich používania). V tejto oblasti by kvalita podzemnej 
vody mala zodpovedať hodnotám indikačného kritériá znečistenia ID (požiadavka na 
splnenie kvality zodpovedajúce parametrom pre pitnej vody vzhľadom na existujúci 
zákaz používania domových studní a aj odporúčania jeho dôsledného dodržiavania v 
rámci tejto štúdie pri definovaní cieľov nápravných opatrení nie je aplikovaný). V 
oblasti A, ktorá nie je v priamom susedstve rezidenčnej oblasti, je možné navrhnúť 
vyššie hodnoty (pri transporte znečistenie dochádza k postupnému znižovaní stupňa 
znečistenia). Z výsledkov modelovej simulácie transportu znečistenia je možné 
usudzovať, že dochádza k cca 1,5x násobnému zníženiu úrovne koncentrácie 
jednotlivých látok smerom k obytným oblastiam, t.j. požadovaná kvalita podzemnej 
vody na odtoku z oblasti A by mala zodpovedať cca 1,5-násobku hodnôt ID . 

• Prehľad navrhnutých cieľových limitov pre sanáciu podzemných vôd pre hlavné 
kontaminanty je uvedený v nasledujúcej tabuľke (Tabuľka 128). 

Tabuľka 128: Odporúčané cieľové  limity sanácie podzemných vôd (µg/l) 
Látka Oblast A Oblast B 
Arzén 75 50 

Benzén 22,5 15 
Toluén 525 350 

etylbenzén 225 150 
xylény 375 250 
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C10-C40 375 250 
chlórbenzén 22,5 15 

jednotlivé pesticídy 0,15 0,1 
jednotlivé herbicídy 0,15 0,1 

PCE 15 10 

• Zo skúseností zo sanácie kontaminovaných lokalít vyplýva, že dosiahnutie cieľových 
limitov na úrovni hodnôt ID je z technického aj finančného hľadiska na hranici 
uskutočniteľnosti. S ohľadom na túto skutočnosť je odporúčané zvážiť realizáciu 
enkapsulácie skládky (vybudovanie podzemnej tesniacej steny) namiesto aktívnej 
sanácie podzemných vôd. 

• Vzhľadom k určitej miere neistoty, s ktorou bolo hodnotenie rizík spojené, sa ďalej 
odporúča vnímať navrhnuté sanačné limity ako prvotný návrh pre začatie sanačných 
prác a ich hodnoty následne prehodnotiť formou aktualizovanej analýzy rizika (aj s 
ohľadom na predpoklad realizácie doplnkového sanačného prieskumu a zistenia 
dodatočných informácií o stave hodnotenej lokality). 

• Návrh a zhodnotenie variantov sanácie environmentálnej záťaže je vykonaný v 
samostatnej štúdii, ktorá tvorí prílohu č. 16 Záverečné správy z prieskumu lokality 
skládky CHZJD. 

7. NÁVRH A ZHODNOTENIE VARIANTOV SANÁCIE ENVIRONMENTÁLNEJ 
ZÁŤAŽE 

Výber koncepčných variantov pre zhodnotenie variantov sanácie EZ je vykonaný na základe 
realizovateľnosti dosiahnutia definovaných cieľov sanácie v závislosti od všeobecných 
požiadaviek na ochranu životného prostredia a základných možností realizácie v daných 
podmienkach. Pre výber vhodných variantov platia všeobecne tieto zásady: 

 preferencia dlhodobej bezpečnosti riešenia a absolútneho znižovania kontaminačnej 
záťaže životného prostredia - pokiaľ je to s vynaložením primeraného úsilia reálne, 
pre škodliviny s vysokou toxicitou, mobilitou a perzistenciou je preferovaným 
koncepčným prístupom, 

 zamedzenie ďalšieho šírenia znečistenia, 

 obmedzovanie migračného potenciálu kontaminantov, 

 izolácia znečistenia (kontajnment) je jednoduchší a nákladovo výhodnejší prístup 
najmä pre prípady vyšších objemov kontaminácie s menším rizikovým potenciálom. 
Všeobecne by mala byť izolácia znečistenia považovaná za prechodné opatrenie, jeho 
funkčnosť je nutné trvalo kontrolovať a udržovať, 

 pokiaľ je to pri primeranom úsilí reálne, považujú sa za výhodnejšie také riešenia, 
ktoré nevyžadujú dlhodobú prevádzku technológií, dlhodobú kontrolu, údržbu a 
periodické rekonštrukcie rôznych objektov a inštalácií, 

  monitorovaná prírodná atenuácia je ako základný koncepčný prístup využiteľná 
vtedy, pokiaľ po dobu jej priebehu nebudú v kontaminovanej oblasti pretrvávať 
aktuálne neakceptovateľné riziká pre ľudské zdravie, 

 musí byť monitorovaný vývoj kontaminácie v priestore a čase, 

 inštitucionálna kontrola sa sama o sebe nepovažuje za vhodné trvalé riešenie, lebo 
obmedzuje funkčné využívanie lokality, resp. zložiek životného prostredia v dosahu 
vplyvu, neznižuje bilanciu kontaminácie životného prostredia, 
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 za nevhodné riešenie sa považuje odťaženie kontaminovaných zemín a ich odvoz k 
uloženiu (skládkovanie) na inej lokalite bez akejkoľvek úpravy a zaistenia (iba 
premiestnenie škodlivín). 

Nápravné opatrenia podľa spôsobu zásahu do znečisteného územia delíme na: 

 Monitorované znečistenie - stav, kedy z ekonomických alebo technických dôvodov 
nie je možné alebo účelné vykonať sanačný zásah a znečistené územie je 
monitorované. Keď sa znečistenie nešíri, sú pripravené len havarijné opatrenia na 
likvidáciu mimoriadnych situácií. 

 Pasívna sanácia - zásah do znečisteného územia, kedy sa zamedzuje šíreniu 
znečistenia mimo tohto územia. Negatívne pôsobenie škodlivých látok je obmedzené 
len na znečistené územie. 

 Aktívna sanácia - zásah do znečisteného prostredia, kedy dôjde k likvidácii 
znečistenia v danom priestore, a to až na požadované hodnoty, ktoré neohrozujú 
okolie 

Základné koncepčné varianty nápravných opatrení sú nasledujúce: 

Nulový variant 
Všeobecne nulový variant predstavuje zachovanie existujúceho stavu. V rámci tohto scenára 
nie sú aplikované žiadne aktívne opatrenia, záujmové územie sa ponechá v existujúcom 
stave. K postupnému znižovaniu úrovne jeho kontaminácie dochádza v dlhodobom časovom 
horizonte v dôsledku pôsobenia prirodzene prebiehajúcich prírodných procesov (prirodzená 
biodegradácia, riedenie, sorpcia, vyprchávanie atď.). 

V prípade environmentálnej záťaže Vrakunská cesta-skládka CHZJD by tento prístup 
znamenal dlhodobo pretrvávajúce pôsobenie rizikových faktorov spojených s overenou 
kontamináciou horninového prostredia v pásme prevzdušnenia i v pásme nasýtenia (vrátane 
odpadov uložených do nezabezpečeného priestoru) a znečistením podzemnej vody. 
Dôsledkom toho prístupu by bolo najmä pokračujúce nekontrolované šírenie rozsiahlej škály 
toxických organických i anorganických látok do územia Žitného ostrova a znehodnotenie 
ďalších obrovských objemov pitnej vody v chránenej vodohospodárskej oblasti.   

Ani žiadne z reálne aplikovateľných inštitucionálnych riešení (napr. zákaz vstupu ľudí do 
záujmového územia, zákaz výstavby, zákaz využívania podzemnej vody k zavlažovaniu atď.) 
by neviedlo k eliminácii hlavných identifikovaných rizík. Desiatky tisíc ton odpadov 
uložených v telese nezabezpečenej skládky predstavujú primárny zdroj znečistenia, z ktorého 
sa - v prípade aplikácie nulového variantu - bude znečistenie vo vysokých koncentráciách 
uvoľňovať do životného prostredia stovky rokov. 

Izolácia územia 
Tento prístup je založený na aplikácii technických opatrení, ktorých cieľom je buď 
minimalizovať možnosť kontaktu verejnosti s kontaminovaným prostredím  (napr. oplotením 
znečisteného územia, prekrytím kontaminovanej zeminy vrstvou inertného materiálu apod.) 
alebo obmedziť ďalšie rozširovanie znečistenia (napr. enkapsuláciou ohnísk znečistenia, 
výstavbou podzemných tesniacich stien, prevádzkovaním hydraulickej bariéry apod.). Jedná 
sa o pasívny sanačný zásah, ktorého prioritným zámerom nie je odstránenie alebo zníženie 
úrovne kontaminácie v záujmovom území. 

V prípade environmentálnej záťaže Vrakunská cesta – skládka CHZJD je hlavným zdrojom 
identifikovaných rizík chemický odpad uložený do nezabezpečených kaziet vytvorených v 
koryte Mlynského ramena. Kontaminanty z priestoru skládky migrujú do podzemnej vody 
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jednak v dôsledku vymývania  zrážkovou vodou a jednak v dôsledku kontaktu spodných 
vrstiev skládky s podzemnou vodou (pri kolísaní hladiny podzemnej vody). Podzemnou 
vodou sa potom znečistenie šíri až do vzdialeného okolia skládky.  

Vhodne realizovaná izolácia ohnísk znečistenia v záujmovom území, ktorá by eliminovala 
ďalšiu dotáciu znečistenia do podzemnej vody, by mala jednoznačne pozitívny efekt na vývoj 
jej kvality a postupné zníženie zdravotných i environmentálnych rizík. Do úvahy pripadajú 
rôzne technické opatrenia - napr. vybudovanie povrchovej tesniacej vrstvy, podzemnej  
tesniacej steny, hydraulickej bariéry apod.   
 
Aktívny sanačný zásah za účelom dosiahnutia navrhovaných sanačných limitov    
Účelom aktívneho sanačného zásahu je trvalé zníženie kontaminácie záujmového územia na 
akceptovateľnú úroveň, t.j. takú, ktorá nepredstavuje zdravotné ani ekologické riziká pre 
budúce využitie tohto územia a jeho okolia.  

Pri sanácii kontaminovaných zemín a podzemných vôd sa uplatňuje široká škála fyzikálnych, 
chemických a biologických metód. Konkrétne sanačné postupy sú volené s  ohľadom na 
charakter a rozsah kontaminácie, úroveň cieľových sanačných limitov, miestne podmienky, 
relevantné legislatívne a administratívne obmedzenia, predpokladanú dobu sanácie a ďalšie 
požiadavky majiteľa záujmového územia.       

Podľa miesta, na ktorom prebieha vlastná dekontaminácia znečistených zemín 
a/alebo podzemnej vody, sa rozlišujú „in situ“ a „ex situ“ sanačné postupy. V prípade sanácie 
„in situ“ dochádza k dekontaminácii priamo v horninovom prostredí - bez vynášania zeminy 
alebo podzemnej vody na povrch (napr. venting, chemická oxidácia apod.). Ak je sanácia 
založená na vyťažení kontaminovanej zeminy z miesta jej pôvodného výskytu alebo na 
odčerpávaní podzemnej vody zo saturovanej zóny, jedná sa o postupy „ex situ“  

Úplné odstránenie znečistenia alebo sanácia po inak stanovené limity 

Všeobecne je úplné odstránenie znečistenia alebo sanácia po inak stanovené limity aktívnym 
sanačným zásahom v zraniteľných územiach, ako sú ochranné pásma vodných zdrojov, 
obytné zóny, chránené oblasti podľa osobitných predpisov, kde je potrebné úplné odstránenie 
znečisťujúcich látok v celom zasiahnutom území. 

Napriek významným rizikám, ktoré predstavuje existujúca kontaminácia záujmového územia, 
nebolo realizovanými prieskumnými prácami ani matematickým modelovaním 
identifikované riziko bezprostredného ohrozenia významných vodohospodárskych zdrojov.  
Z analýzy rizík vyplýva, že v prípade úspešnej realizácie  aktívneho sanačného zásahu 
a dosiahnutia navrhovaných sanačných limitov dôjde k zníženiu reálnych zdravotných 
a environmentálnych rizík na úroveň, ktorá je bezpečná ako z hľadiska budúceho využitia 
záujmového územia, tak aj z hľadiska ochrany zásob podzemnej vody. V rámci štúdie 
uskutočniteľnosti bol ako najvhodnejší koncepčný variant nápravných opatrení vybraný 
variant aktívnej sanácie za účelom dosiahnutia požadovaných sanačných limitov. Variant 
izolácie kontaminovaného územia, bol vybraný iba ako prípadné dočasné opatrenie do doby 
vykonania sanácie po sanačné limity. 

Variant aktívnej sanácie je založený na využití metód ex-situ k sanácii horninového 
prostredia a podzemnej vody v ohnisku znečistenia (priestor bývalej skládky odpadov 
CHZJD) a na aplikácii metód prirodzenej a podporovanej atenuácie k dočisteniu 
kontaminovanej podzemnej vody v oblasti kontaminačného mraku. 

Doba potrebná na vlastnú realizáciu sanačných opatrení v priestore skládky sa predpokladá          
na 59 mesiacov. Na základe odborného odhadu boli predbežne odhadnuté finančné náklady 
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potrebné na realizáciu  navrhovaného aktívneho sanačného zásahu. Výška týchto nákladov je 
113 130 000 EUR 

V rámci uvažovanej pasívnej sanácie s využitím metódy izolácie znečistenia sa predpokladá 
vybudovanie podzemnej tesniacej steny okolo celého priestoru skládky. Celková dĺžka takto 
navrhnutej steny je asi 2 050 m. Doba potrebná na vlastnú realizáciu sanačného zásahu 
spočívajúceho v izolácii znečistenia podzemnou tesniacou stenou sa predpokladá na 18 
mesiacov. Na základe odborného odhadu boli predbežne odhadnuté finančné náklady 
potrebné na realizáciu  navrhovaného pasívneho sanačného zásahu. Výška týchto nákladov je 
14 600 000  EUR. Ročné náklady na čerpanie vody z územia ohraničeného podzemnou 
tesniacou, jej čistenie a vypúšťanie odhadujeme na 240 000 EUR. V prípade prekrytia celého 
povrchu územia ohraničeného podzemnou tesniacou stenou (64 500 m2) nepriepustnou 
bariérou by náklady na realizáciu príslušných technických opatrení (vybudovanie 
nepriepustného povrchu, drenážneho systému a systému odplynenia skládky) boli približne 2 
800 000 EUR. Ročné náklady na čerpanie a čistenie vody by sa znížili približne na 120 000 
EUR 
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http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm?fuseaction=iris.showQuickView&substance_nmbr=0374
http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm?fuseaction=iris.showQuickView&substance_nmbr=0374
http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm?fuseaction=iris.showQuickView&substance_nmbr=0408
http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm?fuseaction=iris.showQuickView&substance_nmbr=0408
http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm?fuseaction=iris.showQuickView&substance_nmbr=044
http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm?fuseaction=iris.showQuickView&substance_nmbr=044
http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm?fuseaction=iris.showQuickView&substance_nmbr=0447
http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm?fuseaction=iris.showQuickView&substance_nmbr=0447
http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm?fuseaction=iris.showQuickView&substance_nmbr=0459
http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm?fuseaction=iris.showQuickView&substance_nmbr=0459
http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm?fuseaction=iris.showQuickView&substance_nmbr=0552
http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm?fuseaction=iris.showQuickView&substance_nmbr=0552
http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm?fuseaction=iris.showSubstanceList
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsCASOrder.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/suppl7/Suppl7-87.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/suppl7/Suppl7-88.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono20.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol73/mono73-13.pdf
http://rais.ornl.gov/
http://sitem.herts.ac.uk/
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/370.htm
http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/intheworkplace/tetrachlorethylene-perchloroethylene
http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/intheworkplace/tetrachlorethylene-perchloroethylene
http://www.greenpeace.org/slovakia/Global/slovakia/report/2006/7/novacke-chemicke-zavody-ako-zd.pdf
http://www.greenpeace.org/slovakia/Global/slovakia/report/2006/7/novacke-chemicke-zavody-ako-zd.pdf
http://www.irz.cz/node/105
http://www.irz.cz/node/14


 

49. http://www.irz.cz/node/16 
50. http://www.irz.cz/node/35 
51. http://www.irz.cz/node/48 
52. http://www.irz.cz/node/74 
53. http://www.irz.cz/node/87 
54. http://www.irz.cz/node/88 
55. http://www.irz.cz/node/89 
56. http://www.irz.cz/node/95 
57. http://www.irz.cz/node/98 
58. http://www.sigmaaldrich.com 
59. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/15546#section=Top 
60. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4929#section=Carcinogen 
61. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4937#section=Exposure-Routes 
62. www.echa.europa.eu 
63. www.risknet.it 
64. www.risknet.sk 
65. www.usepa.com 
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Príloha č.1 Charakteristika hlavných znečisťujúcich látok 

Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti alfa HCH   

Chemická látka - alfa HCH   Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 319-84-6 
Risk-net 

www.reconnet.net 

EC No - - 206-270-8 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/e

n/Reports/1642.htm 

Chemický vzorec - - C6H6Cl6  
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/727#section=Top 

Mólová hmotnosť M g/mol 290,83 
Risk-net 

www.reconnet.net 

Bod varu - °C 288 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/727#section=Boiling-

Point 

Tenzia pár - 
mm Hg at 25 deg 

C 
3,5.10-5 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/727#section=Boiling-

Point 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l 2,0 
Risk-net 

www.reconnet.net 

Henryho konštanta H - 2,82.10-4 Risk-net 

www.reconnet.net 

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
logKow - 3,82 

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/e

n/Reports/1642.htm 

Rozdeľovací koeficient sorpcie 

na organickej hmote 
KOC mg.kg-1, mg.l-1 1,32.103 

Risk-net 

www.reconnet.net 

Koeficient priepustnosti kožou Kp cm.hod.-1 1,4.10-2 EPA 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 
1,42.10-2 

Risk-net 

www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 
7,34.10-6 

Risk-net 

www.reconnet.net 

Dermálny absorpčný faktor ABS - 4,0.10-2 
Risk-net 

www.reconnet.net 

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H301 – toxický po požití 
H312 – škodlivý pri kontakte s pokožkou 
H351 – podozrenie, že spôsobuje rakovinu 
H400 – veľmi toxický pre vodné organizmy 
H410 – veľmi toxický pre vodné organizmy  s dlhodobými 
účinkami 
P273 – zabráňte uvoľneniu do životného prostredia  
P280 – noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné 
okuliare/ochranu tváre 
P301 +310 – po požití okamžite volajte toxikologické 
informačné centrum/lekára  
P501 – zneškodnite obsah/nádobu 

http://echa.europa.eu 
http://it.wikipedia.org/wiki/%CE%
91-esaclorocicloesano 
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Indentifikátory++ 

GHS06, GHS09, GHS08 

 

http://echa.europa.eu 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  2 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  2,5 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 10 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 0,1  μg.l-1 

IT podzemné vody: 0,2 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 

2015 č. 1/2015 – 7. na 

vypracovanie analýzy rizika 

znečisteného územia 

 

Limitné koncentrácie 

pitná voda:  

NMH (najvyššia medzná hodnota)  

pesticídy (PL)  0,1 μg.l-1 

pesticídy spolu  (PLS)  0,5 μg.l-1 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu 

určenú na ľudskú spotrebu 

a kontrolu kvality vody určenej na 

ľudskú spotrebu 

Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 

NPK (najvyššia prípustná koncentrácia) 

alfa HCH 0,04 μg.l-1 

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 

MH (medzná limitná hodnota) – kategórie A1,A2,A3 

A1:  1,0 μg.l-1  A2: 2,5 μg.l-1  A3: 5,0 μg.l-1   

*NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým 

sa mení a dopĺňa NV SR č. 

269/2010, ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na dosiahnutie 

dobrého stavu vôd  

Limitné koncentrácie 

NPEL – Najvyšší prípustný expozičný limit v pracovnom 

ovzduší : priemerný : 0,1  mg/m-3 

označenie K: faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou 

Biologická medzná hodnota 25µg.l-1.  

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 
Z. z. o ochrane zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou 
chemickým faktorom pri práci 
v znení neskorších predpisov 

Limitné koncentrácie 

Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 
 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 356/2006 
Z. z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR 
č. 301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
LD50 Orálne - potkan - 177,0 mg/kg 
Karcinogenita 
Produkt alebo jeho zložky sú podľa ich klasifikácie IARC, 
ACGIH, NTP alebo EPA považované za možné 
karcinogény. 
Obmedzený dôkaz karcinogenity v štúdiach na zvieratách 
IARC: 2B - Group 2B: Possibly carcinogenic to humans 
((1α,2α,3β,4α,5β,6β)-1,2,3,4,5,6- 
Hexachlorocyclohexane) 
2B - Skupina 2B: možno karcinogénny pre ľudí 
((1α,2α,3β,4α,5β,6β)-1,2,3,4,5,6- 
Hexachlorocyclohexane) 

http://www.sigmaaldrich.com/MS
DS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SK&language=sk&produ
ctNumber=33856&brand=FLUKA
&PageToGoToURL=http%3A%2
F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2F
catalog%2Fsearch%3Finterface%3
DAll%26term%3D319-84-
6%26N%3D0%26focus%3Dprodu
ct%26lang%3Den%26region%3D
SK 

Vysvetlivky : 

* NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého 
stavu vôd Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 

Prieskum environmentálnej záťaže Vrakunská cesta – skládka CHZJD - SK/EZ/B2/136 Záverečná správa 

108 

http://www.echa.europa.eu/


 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
 

Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti  beta HCH   

Chemická látka – beta HCH   Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 319-85-7 
Risk-net 

www.reconnet.net 

Chemický vzorec - - C6H6Cl6  
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/727#section=Top 

Mólová hmotnosť M g/mol 290,83 
Risk-net 

www.reconnet.net 

Bod varu - °C pri 0,07 kPa 60 http://www.piskac.cz/etd/ 

Tenzia pár - Pa pri 20°C 0,7 http://www.piskac.cz/etd/ 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l 5,42.10-1 Risk-net 
www.reconnet.net 

Henryho konštanta H - 
 

1,44.10-5 

 

Risknet 
http://www.piskac.cz/etd/ 

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
logKow - 3,81 http://www.piskac.cz/etd/ 

Rozdeľovací koeficient sorpcie 

na organickej hmote 
KOC mg.kg-1, mg.l-1 1,38.103 Risk-net 

www.reconnet.net 

Koeficient priepustnosti kožou Kp cm.hod.-1 1,4.10-2 EPA 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 
1,42.10-2 Risk-net 

www.reconnet.net 
Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 

7,34.10-6 Risk-net 
www.reconnet.net 

Dermálny absorpčný faktor ABS - 4,0.10-2 Risk-net 
www.reconnet.net 

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H301 – toxický po požití 
H312 – škodlivý pri kontakte s pokožkou 
H351 – podozrenie, že spôsobuje rakovinu 
H400 – veľmi toxický pre vodné organizmy 
H410 – veľmi toxický pre vodné organizmy  s dlhodobými 
účinkami 
P273 – zabráňte uvoľneniu do životného prostredia  
P280 – noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné 
okuliare/ochranu tváre 
P301 +310 – po požití okamžite volajte toxikologické 
informačné centrum/lekára  
P501 – zneškodnite obsah/nádobu 

http://echa.europa.eu 
http://it.wikipedia.org/wiki/%CE%
91-esaclorocicloesano 

Indentifikátory++ 

GHS09, GHS08, GHS06 

 

http://echa.europa.eu 
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Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  2 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  2,5 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 10 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 0,1  μg.l-1 

IT podzemné vody: 0,2 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. Januára 

2015 č. 1/2015 – 7. Na 

vypracovanie analýzy rizika 

znečisteného územia 

 

Limitné koncentrácie 

pitná voda:  

NMH (najvyššia medzná hodnota)  

pesticídy (PL)  0,1 μg.l-1 

pesticídy spolu  (PLS)  0,5 μg.l-1 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu 

určenú na ľudskú spotrebu 

a kontrolu kvality vody určenej na 

ľudskú spotrebu 

Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 

NPK (najvyššia prípustná koncentrácia) 

beta HCH 0,04 μg.l-1 

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 

MH (medzná limitná hodnota) – kategórie A1,A2,A3 

A1:  1,0 μg.l-1  A2: 2,5 μg.l-1  A3: 5,0 μg.l-1   

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, 

ktorým sa ustanovujú požiadavky 

na dosiahnutie dobrého stavu vôd  

Limitné koncentrácie 

NPEL – Najvyšší prípustný expozičný limit v pracovnom 

ovzduší: priemerný : 0,1  mg.m-3 

označenie K: faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou 

Biologická medzná hodnota 25µg.l-1.  

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 

Z. z. o ochrane zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci 

v znení neskorších predpisov 

Limitné koncentrácie 

Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 
 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 356/2006 
Z. z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR 
č. 301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
LD50 Orálne - potkan - 6.000 mg/kg 
Kožný: údaje sú nedostupné 
Rakovinotvornosť 
Produkt alebo jeho zložky sú podľa ich klasifikácie IARC, 
ACGIH, NTP alebo EPA považované za možné 
karcinogény. 
Obmedzený dôkaz karcinogenity v štúdiach na zvieratách 
IARC: 2B - Skupina 2B: možno karcinogénny pre ľudí 
((1α,2β,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6- 
Hexachlorocyclohexane) 

http://www.sigmaaldrich.com/MS
DS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SK&language=sk&produ
ctNumber=33376&brand=FLUKA
&PageToGoToURL=http%3A%2
F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2F
catalog%2Fsearch%3Finterface%3
DAll%26term%3D319-85-
7%26N%3D0%26focus%3Dprodu
ct%26lang%3Den%26region%3D
SK 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
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Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti  gamma HCH (lindan)   

Chemická látka  - lindan Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 58-89-9 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Rep

orts/370.htm 

EC No - - 210-168-9 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/R

eports/370.htm 

Chemický vzorec - - C6H6Cl6 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Rep

orts/370.htm 

Mólová hmotnosť M g/mol 290,82 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Rep

orts/370.htm 

Bod varu - °C 323,4 http://www.piskac.cz/etd/ 

Tenzia pár - Pa 1,253.10-3  http://www.piskac.cz/etd/ 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l 8,52 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Rep

orts/370.htm 

Henryho konštanta H - 
  

1,41.10-4 

 
Risk-net 
www.reconnet.net  

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
logKow - 3,72 - 3,61  

http://www.piskac.cz/etd/ 

Rozdeľovací koeficient sorpcie 

na organickej hmote 
KOC mg.kg-1, mg.l-1 1,1.103 Risk-net 

www.reconnet.net 

Koeficient priepustnosti kožou Kp cm.hod.-1 1,4.10-2 EPA 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 
1,42.10-2 Risk-net 

www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 
7,34.10-6 Risk-net 

www.reconnet.net 

Dermálny absorpčný faktor ABS - 4,0.10-2 Risk-net 
www.reconnet.net 

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H301 - toxický po požití 
H312 - škodlivý pri kontakte s pokožkou 
H332 – škodlivý pri vdýchnutí 
H362 – môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí 
H373 - môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej 
alebo opakovanej expozícii  
H400 – veľmi toxický pre vodné organizmy 
H410 – veľmi toxický pre vodné organizmy  
s dlhodobými účinkami 
P263 – zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia  
P273 – zabráňte uvoľneniu do životného prostredia  
P280 – noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné 
okuliare/ochranu tváre 
P301 +310 – po požití okamžite volajte toxikologické 
informačné centrum/lekára  
P501 – zneškodnite obsah/nádobu  

http://echa.europa.eu 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lindan 
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Indentifikátory++ 

GHS09, GHS08, GHS06  

 

http://echa.europa.eu 

 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  2 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  2,5 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 10 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 0,1  μg.l-1 

IT podzemné vody: 0,2 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 2015 

č. 1/2015 – 7. na vypracovanie analýzy 

rizika znečisteného územia 

 

Limitné koncentrácie 

pitná voda:  

NMH (najvyššia medzná hodnota)  

pesticídy (PL)  0,1 μg.l-1 

pesticídy spolu  (PLS)  0,5 μg.l-1 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu určenú 

na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality 

vody určenej na ľudskú spotrebu 

Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 

NPK (najvyššia prípustná koncentrácia) 

gama HCH 0,04 μg.l-1 

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 

MH (medzná limitná hodnota) – kategórie A1,A2 

A1:  0,05 μg.l-1  A2: 0,05 μg.l-1     

*NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, 

ktorým sa ustanovujú požiadavky na 

dosiahnutie dobrého stavu vôd  

Limitné koncentrácie 

NPEL - Najvyšší prípustný expozičný limit v pracovnom 

ovzduší -  priemerný : 0,1  mg.m-3 

označenie K: faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou 

Biologická medzná hodnota 25µg. l-1.  

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 Z. z. 

o ochrane zamestnancov pred rizikami 

súvisiacimi s expozíciou chemickým 

faktorom pri práci v znení neskorších 

predpisov 

Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa mení 
a dopĺňa NV SR č. 356/2006 Z. z. 
o ochrane zdravia zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR č. 
301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
LD50 Orálne - Potkan - 88,0 mg/kg 
LC50 Vdychovanie - Potkan - 4 h - 1.560 mg/m3 
Karcinogenita 
IARC: 2B - Skupina 2B: možno karcinogénny pre ľudí 
(γ-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane) 

http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/
MSDS/DisplayMSDSPage.do?country
=SK&language=sk&productNumber=2
33390&brand=ALDRICH&PageToGo
ToURL=http%3A%2F%2Fwww.sigma
aldrich.com%2Fcatalog%2Fsearch%3F
interface%3DAll%26term%3D58-89-
9%26N%3D0%26focus%3Dproduct%
26lang%3Den%26region%3DSK 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
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+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
 

Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti  delta HCH    

Chemická látka  - delta HCH Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 319-86-8 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Rep

orts/370.htm 

Chemický vzorec - - C6H6Cl6 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Rep

orts/370.htm 

Mólová hmotnosť M g/mol 290,82 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Rep

orts/370.htm 

Bod varu - °C 323,4 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com

pound/727#section=Boiling-Point 

Tenzia pár - mm Hg pri 20 °C 4,20.10-5  
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com

pound/727#section=Vapor-Density 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l 8,52 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Rep

orts/370.htm 

Henryho konštanta H - 
  

1,77.10-4 

 
Risk-net 
www.reconnet.net  

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
logKow - 3,139 

 

http://www.piskac.cz/etd/ 

Rozdeľovací koeficient sorpcie 

na organickej hmote 
KOC mg.kg-1, mg.l-1 8,51.103 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Koeficient priepustnosti kožou Kp cm.hod.-1 1,4.10-2 EPA 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 4,5.10-2 Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 6,2.10-6 Risk-net 
www.reconnet.net  

Dermálny absorpčný faktor ABS - 4,0.10-2 Risk-net 
www.reconnet.net  

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H301 - toxický po požití 
H312 - škodlivý pri kontakte s pokožkou 
H332 – škodlivý pri vdýchnutí 
H362 – môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí 
H373 - môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej 
alebo opakovanej expozícii  
H410 – veľmi toxický pre vodné organizmy  
s dlhodobými účinkami 
P263 – zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia  
P273 – zabráňte uvoľneniu do životného prostredia  
P280 – noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné 
okuliare/ochranu tváre 
P301 +310 – po požití okamžite volajte toxikologické 
informačné centrum/lekára  
P501 – zneškodnite obsah/nádobu 

http://echa.europa.eu 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lindan 
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Indentifikátory++ 

GHS09, GHS08, GHS06 

 

http://echa.europa.eu 

 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  2 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  2,5 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 10 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 0,1  μg.l-1 

IT podzemné vody: 0,2 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 2015 

č. 1/2015 – 7. na vypracovanie analýzy 

rizika znečisteného územia 

 

Limitné koncentrácie 

pitná voda:  

NMH (najvyššia medzná hodnota)  

pesticídy (PL)  0,1 μg.l-1 

pesticídy spolu  (PLS)  0,5 μg.l-1 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu určenú 

na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality 

vody určenej na ľudskú spotrebu 

Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 

NPK (najvyššia prípustná koncentrácia) 

delta HCH 0,04 μg.l-1 

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 

MH (medzná limitná hodnota) – kategórie A1,A2,A3 

A1:  1,0 μg.l-1  A2: 2,5 μg.l-1  A3: 5,0 μg.l-1   

*NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, 

ktorým sa ustanovujú požiadavky na 

dosiahnutie dobrého stavu vôd  

Limitné koncentrácie 

NPEL - Najvyšší prípustný expozičný limit v pracovnom 

ovzduší -  priemerný : 0,1  mg.m-3 

označenie K: faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou 

Biologická medzná hodnota 25µg. l-1.  

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 Z. z. 

o ochrane zamestnancov pred rizikami 

súvisiacimi s expozíciou chemickým 

faktorom pri práci v znení neskorších 

predpisov 

Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa mení 
a dopĺňa NV SR č. 356/2006 Z. z. 
o ochrane zdravia zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR č. 
301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
LD50 Orálne - potkan - 1.000 mg/kg 
Rakovinotvornosť 
Produkt alebo jeho zložky sú podľa ich klasifikácie 
IARC, ACGIH, NTP alebo EPA považované za možné 
karcinogény. 
Obmedzený dôkaz karcinogenity v štúdiach na 
zvieratách 
IARC: 2B - Skupina 2B: možno karcinogénny pre ľudí 
(1α,2α,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6- 
Hexachlorocyclohexane) 

http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/
MSDS/DisplayMSDSPage.do?country
=SK&language=sk&productNumber=3
3377&brand=FLUKA&PageToGoToU
RL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldri
ch.com%2Fcatalog%2Fsearch%3Finter
face%3DAll%26term%3D319-86-
8%26N%3D0%26focus%3Dproduct%
26lang%3Den%26region%3DSK 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
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Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
 

 

Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti ypsilon HCH    

Chemická látka  - ypsilon 

HCH 
Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 58-89-9 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Rep

orts/370.htm 

Chemický vzorec - - C6H6Cl6 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Rep

orts/370.htm 

Mólová hmotnosť M g/mol 290,82 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Rep

orts/370.htm 

Bod varu - °C 323,4 http://www.piskac.cz/etd/ 

Tenzia pár - Pa 1,253.10-3  http://www.piskac.cz/etd/ 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l 8,52 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Rep

orts/370.htm 

Henryho konštanta H - 1,41.10-4 Risk-net 
www.reconnet.net 

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
logKow - 3,72 - 3,61 

 

http://www.piskac.cz/etd 

Koeficient priepustnosti kožou Kp cm.hod.-1 1,4.10-2 EPA 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 
- Risk-net 

www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 
- Risk-net 

www.reconnet.net 

Dermálny absorpčný faktor ABS - - Risk-net 
www.reconnet.net 

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H301 - toxický po požití 
H312 - škodlivý pri kontakte s pokožkou 
H332 – škodlivý pri vdýchnutí 
H362 – môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí 
H373 - môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej 
alebo opakovanej expozícii  
H400 – veľmi toxický pre vodné organizmy 
H410 – veľmi toxický pre vodné organizmy  
s dlhodobými účinkami 
P263 – zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia  
P273 – zabráňte uvoľneniu do životného prostredia  
P280 – noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné 
okuliare/ochranu tváre 
P301 +310 – po požití okamžite volajte toxikologické 
informačné centrum/lekára  
P501 – zneškodnite obsah/nádobu 

http://echa.europa.eu 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lindan 
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Indentifikátory++ 

GHS09, GHS08, GHS06  

 

http://echa.europa.eu 

 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  2 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  2,5 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 10 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 0,1  μg.l-1 

IT podzemné vody: 0,2 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 2015 

č. 1/2015 – 7. na vypracovanie analýzy 

rizika znečisteného územia 

 

Limitné koncentrácie 

pitná voda:  

NMH (najvyššia medzná hodnota)  

pesticídy (PL)  0,1 μg.l-1 

pesticídy spolu  (PLS)  0,5 μg.l-1 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu určenú 

na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality 

vody určenej na ľudskú spotrebu 

Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 

NPK (najvyššia prípustná koncentrácia) 

ypsilon HCH 0,04 μg.l-1 

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 

MH (medzná limitná hodnota) – kategórie A1,A2,A3 

A1:  1,0 μg.l-1  A2: 2,5 μg.l-1  A3: 5,0 μg.l-1   

*NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, 

ktorým sa ustanovujú požiadavky na 

dosiahnutie dobrého stavu vôd  

Limitné koncentrácie 

NPEL - Najvyšší prípustný expozičný limit v pracovnom 

ovzduší -  priemerný : 0,1  mg.m-3 

označenie K: faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou 

Biologická medzná hodnota 25µg. l-1.  

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 Z. z. 

o ochrane zamestnancov pred rizikami 

súvisiacimi s expozíciou chemickým 

faktorom pri práci v znení neskorších 

predpisov 

Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa mení 
a dopĺňa NV SR č. 356/2006 Z. z. 
o ochrane zdravia zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR č. 
301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
LD50 Orálne - Potkan - 88,0 mg/kg 
LC50 Vdychovanie - Potkan - 4 h - 1.560 mg/m3 
Karcinogenita 
IARC: 2B - Skupina 2B: možno karcinogénny pre ľudí 
(γ-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane) 

http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/
MSDS/DisplayMSDSPage.do?country
=SK&language=sk&productNumber=2
33390&brand=ALDRICH&PageToGo
ToURL=http%3A%2F%2Fwww.sigma
aldrich.com%2Fcatalog%2Fsearch%3F
interface%3DAll%26term%3D58-89-
9%26N%3D0%26focus%3Dproduct%
26lang%3Den%26region%3DSK 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
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+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
 

 

Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti benzén   

Chemická látka  - benzén Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 71-43-2 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com

pound/241#section=Flash-Point 

EC No - - 200-753-7 
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/comp

ound/241#section=Canonical-SMILES 

Chemický vzorec - - C6H6 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com

pound/241#section=Flash-Point 

Mólová hmotnosť M g/mol 78,112 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com

pound/241#section=Flash-Point 

Bod varu - °C 80,49 http://www.piskac.cz/etd/ 

Tenzia pár - Pa 13,33.103 http://www.piskac.cz/etd/ 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l 1,79. 103 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com

pound/241#section=Flash-Point 

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
logKow - 2,13 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com

pound/241#section=Flash-Point 

Henryho konštanta H - 2,8.10-1 Risk-net 
www.reconnet.net 

Rozdeľovací koeficient sorpcie 

na organickej hmote 
KOC mg.kg-1, mg.l-1 6,2.101 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Koeficient priepustnosti kožou Kp cm.hod.-1 
2.10-2 EPA 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 8,8.10-2 Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 9,8.10-6 Risk-net 
www.reconnet.net 

Dermálny absorpčný faktor ABS - 1,0.10-1 Risk-net 
www.reconnet.net 
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Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H225 – vysoko horľavá kvapalina a pary 
H304 – môže byť smrteľný po požití a vniknutí do 
dýchacích ciest 
H350 – môže spôsobiť rakovinu 
H340 – môže spôsobovať genetické poškodenie 
H372 – spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo 
opakovanej expozícii 
H304 – môže byť smrteľný po požití alebo vniknutí do 
dýchacích ciest 
H319 – spôsobuje vážne podráždenie očí 
H315 – dráždi kožu 
P201 - pred použitím sa oboznámte s osobitnými 
pokynmi 
P210 - uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich 
povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov 
zapálenia. nefajčite 
P301 +310 – po požití okamžite volajte toxikologické 
informačné centrum/lekára  
P331 - nevyvolávajte zvracanie 
P305 +351+338 – po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich 
opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné 
šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo 
vyplachovaní. 
P308+313 - Po expozícii alebo podozrení z nej: 
Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
P302+352 – pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým 
množstvom vody/… 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com

pound/241#section=Hazards-

Identification 

https://it.wikipedia.org/wiki/Benzene 

 

Indentifikátory++ 

GHS02, GHS07, GHS08 

   

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com

pound/241#section=Hazards-

Identification 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  0,5 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  0,8 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 5 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 15  μg.l-1 

IT podzemné vody: 30 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 2015 

č. 1/2015 – 7. na vypracovanie analýzy 

rizika znečisteného územia 

 

Limitné koncentrácie 

pitná voda:  

NMH (najvyššia medzná hodnota)  

benzén (C6H6)  1,0 μg.l-1 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu určenú 

na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality 

vody určenej na ľudskú spotrebu 

Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 
 NKP (najvyššia prípustná koncentrácia) 
benzén (C6H6)  50 μg.l-1 

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 
MH (medzná limitná hodnota) – kategórie A1,A2,A3 
A1:  1,0 μg.l-1  A2: 10 μg.l-1  A3: 50 μg.l-1   

*NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, 

ktorým sa ustanovujú požiadavky na 

dosiahnutie dobrého stavu vôd  

Limitné koncentrácie 

NPEL - Najvyšší prípustný expozičný limit v pracovnom 

ovzduší -  priemerný :  

ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 Z. z. 

o ochrane zamestnancov pred rizikami 

súvisiacimi s expozíciou chemickým 

faktorom pri práci v znení neskorších 

predpisov 
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Limitné koncentrácie 

Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
TSH (technická smerná hodnota) 
benzén (C6H6)  3,25 mg.m-3 

Kat.karcinogénov: 1 (dokázaný karcinogén pre ľudí) 
Kat. mutagénov: 2 (pravdepodobný mutagén pre ľudí) 
Prienik cez pokožku. 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa mení 
a dopĺňa NV SR č. 356/2006 Z. z. 
o ochrane zdravia zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR č. 
301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
LD50 Orálne - Potkan - 2.990 mg/kg 
LC50 Vdychovanie - Potkan - samička - 4 h - 44.700 
mg/m3 
LD50 Kožný - Králik - 8.263 mg/kg 
Karcinogenita 
Karcinogenita - Človek - samec - Vdychovanie 
Karcinogenita: Karcinogénny podľa kritérií RTECS. 
Leukémia Krv: Trombocytopénia. 
Karcinogenita - Potkan - Orálne 
Karcinogenita: Karcinogénny podľa kritérií RTECS. 
Endokrinný systém: Nádory. Leukémia 
Materiál alebo jeho zložky sú podľa ich klasifikácie 
IARC, OSHA, ACGIH, NTP alebo EPA považované za 
karcinogény. 
Ľudský karcinogén. 
IARC: 1 - Skupina 1: karcinogénny pre ľudí (Benzene) 

http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/
MSDS/DisplayMSDSPage.do?country
=SK&language=sk&productNumber=2
70709&brand=SIAL&PageToGoToU
RL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldri
ch.com%2Fcatalog%2Fsearch%3Finter
face%3DAll%26term%3D71-43-
2%26N%3D0%26focus%3Dproduct%
26lang%3Den%26region%3DSK 

 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
 

 

Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti toluén   

Chemická látka  - toluén Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 108-88-3 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com

pound/1140 

EC No - - 203-625-9 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com

pound/1140#section=IUPAC-Name 

Chemický vzorec - - C7H8 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com

pound/1140 

Mólová hmotnosť M g/mol 92,138 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com

pound/1140 

Bod varu - °C 110,63 http://www.piskac.cz/etd/ 

Tenzia pár - Pa pri 20 °C 2933 http://www.piskac.cz/etd/ 

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
logKow - 2,73 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com

pound/1140 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l 526 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com

pound/1140 
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Henryho konštanta H - 
 

2,72.10-1 

 

 

http://www.epa.gov/chemfact/s_toluen.

txt 

Rozdeľovací koeficient sorpcie 

na organickej hmote 
KOC mg.kg-1, mg.l-1 1,4.102 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Koeficient priepustnosti kožou Kp cm.hod.-1 
4,5.10-2 EPA 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 8,7.10-2 Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 8,6.10-6 Risk-net 
www.reconnet.net 

Dermálny absorpčný faktor ABS - 1,0.10-1 Risk-net 
www.reconnet.net 

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H225 – vysoko horľavá kvapalina a pary 
H261d – pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny 
H304 – môže byť smrteľný po požití alebo vniknutí do 
dýchacích ciest 
H373 – môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej 
alebo opakovanej expozícii 
H315 – dráždi kožu 
H336 – môže spôsobiť ospalosť alebo závraty 
P210- uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich 
povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov 
zapálenia. nefajčite 
P301 +310 – po požití okamžite volajte toxikologické 
informačné centrum/lekára  
P331 -  nevyvolávajte zvracanie 
P302+352 - pri kontakte s pokožkou: umyte veľkým 
množstvom vody/… 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com

pound/1140#section=Safety-and-

Hazards 

https://it.wikipedia.org/wiki/Toluene 

 

 

 

 

Indentifikátory++ 

 

GHS02, GHS08, GHS07 

   

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com

pound/1140#section=Safety-and-

Hazards 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  50 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  100 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 150 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 350  μg.l-1 

IT podzemné vody: 700 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 2015 

č. 1/2015 – 7. na vypracovanie analýzy 

rizika znečisteného územia 

 

Limitné koncentrácie 

pitná voda:  

NMH (najvyššia medzná hodnota)  

 toluén (C7H8) 700 μg.l-1 

MH (medzná hodnota) 

 toluén (C7H8)  50 μg.l-1 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu určenú 

na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality 

vody určenej na ľudskú spotrebu 
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Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 

 NKP (najvyššia prípustná koncentrácia) 

toluén (C7H8)  nestanovená μg.l-1 

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 
MH (medzná limitná hodnota) – kategórie A1,A2,A3 
A1:  10 μg.l-1  A2: 10 μg.l-1  A3: 50 μg.l-1   

*NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, 

ktorým sa ustanovujú požiadavky na 

dosiahnutie dobrého stavu vôd  

Limitné koncentrácie 

NPEL - Najvyšší prípustný expozičný limit v pracovnom 

ovzduší -  priemerný : 192  mg.m-3 

označenie K: faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou 

Biologická medzná hodnota 600 µg. l-1.  

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 Z. z. 

o ochrane zamestnancov pred rizikami 

súvisiacimi s expozíciou chemickým 

faktorom pri práci v znení neskorších 

predpisov 

Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa mení 
a dopĺňa NV SR č. 356/2006 Z. z. 
o ochrane zdravia zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR č. 
301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
LD50 Orálne - Potkan - > 5.580 mg/kg 
LC50 Vdychovanie - Potkan - 4 h - 12.500 - 28.800 
mg/m3 
LD50 Kožný - Králik - 12.196 mg/kg 
Karcinogenita 
IARC: 3 - Skupina 3: neklasifikovateľný, pokiaľ ide o 
karcinogenitu pre ľudí (Toluene) 

http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/
MSDS/DisplayMSDSPage.do?country
=SK&language=sk&productNumber=2
44511&brand=SIAL&PageToGoToU
RL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldri
ch.com%2Fcatalog%2Fsearch%3Finter
face%3DAll%26term%3D108-88-
3%26N%3D0%26focus%3Dproduct%
26lang%3Den%26region%3DSK 

 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
 

 

Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti etylbenzén   

Chemická látka  - etylbenzén Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No  - - 100-41-4 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com
pound/7500 

EC No - - 202-849-4 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com
pound/7500#section=InChI-Key 

Chemický vzorec - - C8H10 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com
pound/7500 

Mólová hmotnosť M g/mol 106,165 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com
pound/7500 

Bod varu - °C 136,19 http://www.piskac.cz/etd/ 

Tenzia pár - Pa 1270 http://www.piskac.cz/etd/ 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l 169 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com
pound/7500 
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Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
logKow - 3,15 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com
pound/7500 

Henryho konštanta H - 3,28.10-1 http://www.piskac.cz/etd/ 

Rozdeľovací koeficient sorpcie 

na organickej hmote 
KOC mg.kg-1, mg.l-1 2,04.102 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Koeficient priepustnosti kožou Kp cm.hod.-1 7,4.10-2 EPA 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 7,5.10-2 Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 7,8.10-2 Risk-net 
www.reconnet.net 

Dermálny absorpčný faktor ABS - 1,0.10-1 Risk-net 
www.reconnet.net 

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H225 – vysoko horľavá kvapalina a pary 
H332 – škodlivý pri vdýchnutí 
P210 – uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich 
povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov 
zapálenia. Nefajčite. 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com

pound/7500#section=Hazards-

Identification 

https://it.wikipedia.org/wiki/Etilbenzen

e 

Indentifikátory++ 

GHS02, GHS07, GHS08 

   

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com

pound/7500#section=Hazards-

Identification 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  25 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  50 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 75 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 150  μg.l-1 

IT podzemné vody: 300 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. Januára 2015 

č. 1/2015 – 7. Na vypracovanie analýzy 

rizika znečisteného územia 

 

Limitné koncentrácie Údaje neuvedené 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu určenú 

na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality 

vody určenej na ľudskú spotrebu 

Limitné koncentrácie Údaje neuvedené.  

NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, 

ktorým sa ustanovujú požiadavky na 

dosiahnutie dobrého stavu vôd  

Limitné koncentrácie 

NPEL – Najvyšší prípustný expozičný limit 

v pracovnom ovzduší -  priemerný : 442  mg.m-3 

označenie K: faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou 

Biologická medzná hodnota  

12 mg. L-1 (2-,4- etylfenol),   

1600 mg. L-1 (kys. Mandľová, fenylglyoxylová)  

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 Z. z. 

o ochrane zamestnancov pred rizikami 

súvisiacimi s expozíciou chemickým 

faktorom pri práci v znení neskorších 

predpisov 
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https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7500%23section=Hazards-Identification
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7500%23section=Hazards-Identification
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7500%23section=Hazards-Identification
https://it.wikipedia.org/wiki/Etilbenzene
https://it.wikipedia.org/wiki/Etilbenzene
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7500%23section=Hazards-Identification
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7500%23section=Hazards-Identification
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7500%23section=Hazards-Identification


 

Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa mení 
a dopĺňa NV SR č. 356/2006 Z. z. 
o ochrane zdravia zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR č. 
301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
LD50 Orálne – Potkan – samec a samice – 3.500 mg/kg 
LD50 Kožný – Králik – 15.433 mg/kg 
Karcinogenita 
IARC: 2B – Skupina 2B: možno karcinogénny pre ľudí 
(Ethylbenzene) 
Ďalšie informácie 
Opakovaná dávková toxicita – Potkan – samec a samice 
– Úroveň expozície, pri ktorej sa nepozoruje 
nepriaznivý účinok – 75 mg/kg 

http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/
MSDS/DisplayMSDSPage.do?country
=SK&language=sk&productNumber=0
3079&brand=FLUKA&PageToGoToU
RL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldri
ch.com%2Fcatalog%2Fsearch%3Finter
face%3DAll%26term%3D100-41-
4%26N%3D0%26focus%3Dproduct%
26lang%3Den%26region%3DSK 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 – voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciua dezinfekciu. 
Kategória A2 – voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokuláci a,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 – voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
 

Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti xylény   

Chemická látka  - xylény Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 

1330-20-7, 95-47-6, 

108-38-3, 106-42-3 

108-32-3 

http://epa.gov/ttnatw01/hlthef/xylenes.

html 

Chemický vzorec - - C8H10 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com

pound/7237#section=Top 

Mólová hmotnosť M g/mol 106,165 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com

pound/7237#section=Chemical-and-

Physical-Properties 

Bod varu - °C 140 http://www.piskac.cz/etd/ 

Tenzia pár - Pa pri 20 °C 680 http://www.piskac.cz/etd/ 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l 1,78.102 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com

pound/7237#section=Flash-Point 

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
logKow - 3,12 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com
pound/7500 

Henryho konštanta H - 2,45.10-1 Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 7,0.10-2 Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 7,8.10-6 Risk-net 
www.reconnet.net 

Dermálny absorpčný faktor ABS - 1,0.10-1 Risk-net 
www.reconnet.net 
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http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=SK&language=sk&productNumber=03079&brand=FLUKA&PageToGoToURL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fsearch%3Finterface%3DAll%26term%3D100-41-4%26N%3D0%26focus%3Dproduct%26lang%3Den%26region%3DSK
http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=SK&language=sk&productNumber=03079&brand=FLUKA&PageToGoToURL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fsearch%3Finterface%3DAll%26term%3D100-41-4%26N%3D0%26focus%3Dproduct%26lang%3Den%26region%3DSK
http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=SK&language=sk&productNumber=03079&brand=FLUKA&PageToGoToURL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fsearch%3Finterface%3DAll%26term%3D100-41-4%26N%3D0%26focus%3Dproduct%26lang%3Den%26region%3DSK
http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=SK&language=sk&productNumber=03079&brand=FLUKA&PageToGoToURL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fsearch%3Finterface%3DAll%26term%3D100-41-4%26N%3D0%26focus%3Dproduct%26lang%3Den%26region%3DSK
http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=SK&language=sk&productNumber=03079&brand=FLUKA&PageToGoToURL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fsearch%3Finterface%3DAll%26term%3D100-41-4%26N%3D0%26focus%3Dproduct%26lang%3Den%26region%3DSK
http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=SK&language=sk&productNumber=03079&brand=FLUKA&PageToGoToURL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fsearch%3Finterface%3DAll%26term%3D100-41-4%26N%3D0%26focus%3Dproduct%26lang%3Den%26region%3DSK
http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=SK&language=sk&productNumber=03079&brand=FLUKA&PageToGoToURL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fsearch%3Finterface%3DAll%26term%3D100-41-4%26N%3D0%26focus%3Dproduct%26lang%3Den%26region%3DSK
http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=SK&language=sk&productNumber=03079&brand=FLUKA&PageToGoToURL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fsearch%3Finterface%3DAll%26term%3D100-41-4%26N%3D0%26focus%3Dproduct%26lang%3Den%26region%3DSK
http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=SK&language=sk&productNumber=03079&brand=FLUKA&PageToGoToURL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fsearch%3Finterface%3DAll%26term%3D100-41-4%26N%3D0%26focus%3Dproduct%26lang%3Den%26region%3DSK
http://epa.gov/ttnatw01/hlthef/xylenes.html
http://epa.gov/ttnatw01/hlthef/xylenes.html
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7237%23section=Top
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7237%23section=Top
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7237%23section=Chemical-and-Physical-Properties
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7237%23section=Chemical-and-Physical-Properties
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7237%23section=Chemical-and-Physical-Properties
http://www.piskac.cz/etd/
http://www.piskac.cz/etd/
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7237%23section=Flash-Point
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7237%23section=Flash-Point
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7500
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7500


 
Rozdeľovací koeficient sorpcie 

na organickej hmote m-xylén 
108-32-3 

KOC mg.kg-1, mg.l-1 1,96.102 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Henryho konštanta  

m-xylén 108-32-3 
H - 3,01.10-1 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Koeficient priepustnosti kožou 

m-xylén 108-32-3 
Kp cm.hod.-1 8,0.10-2 

EPA 

Rozdeľovací koeficient sorpcie 

na organickej hmote o-xylén  

95-47-6 

KOC mg.kg-1, mg.l-1 2,41.102 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Henryho konštanta o-xylén 

95-47-6 
H - 2,13.10-1 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vzduchu  

o-xylén 95-47-6 
DL cm2.s-1 8,7.10-2 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vode 

o-xylén 95-47-6 
DW cm2.s-1 1,0.10-5 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Dermálny absorpčný faktor 

o-xylén 95-47-6 
ABS - 1,0.10-1 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Koeficient priepustnosti kožou 

o-xylén 95-47-6 
Kp cm.hod.-1 8,0.10-2 

EPA 

Rozdeľovací koeficient sorpcie 

na organickej hmote p-xylén 

106-42-3 

KOC mg.kg-1, mg.l-1 3,11.102 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Henryho konštanta 

 p-xylén 106-42-3 
H - 3,14.10-1 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vzduchu 

p-xylén 106-42-3 
DL cm2.s-1 7,69.10-2 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vode      

p-xylén 106-42-3 
DW cm2.s-1 8,44.10-6 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Dermálny absorpčný faktor  

p-xylén 106-42-3 
ABS - 1,0.10-1 

Risk-net 
www.reconnet.net 
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Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H226 – Horľavá kvapalina a pary. 
H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do 
dýchacích ciest. 
H312 + H332 -Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo 
pri vdýchnutí 
H315 - Dráždi kožu. 
H373 -Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej 
alebo opakovanej expozícii  
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými 
účinkami 
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich 
povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov 
zapálenia. Nefajčite. 
P261 - Zabráňte vdychovaniu 
prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. 
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
P301 + P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára  
P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU 
(alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu 
okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. 
P331 - Nevyvolávajte zvracanie 

http://www.labchem.com/tools/msds/m

sds/VT910.pdf 

 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/s

earch?term=1330-20-

7&interface=CAS%20No.&N=0&mod

e=partialmax&lang=en&region=SK&f

ocus=product 

 

Indentifikátory++ 

GHS02, GHS07, GHS08 

 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/s

earch?term=1330-20-

7&interface=CAS%20No.&N=0&mod

e=partialmax&lang=en&region=SK&f

ocus=product 

 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  25 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  30 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 75 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 250  μg.l-1 

IT podzemné vody: 500 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 2015 

č. 1/2015 – 7. na vypracovanie analýzy 

rizika znečisteného územia 

 

Limitné koncentrácie 

pitná voda:  

NMH (najvyššia medzná hodnota)  

xylény (C8H10)  500 μg.l-1 

MH (medzná hodnota)  

xylény (C8H10)  100 μg.l-1 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu určenú 

na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality 

vody určenej na ľudskú spotrebu 

Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 

 NKP (najvyššia prípustná koncentrácia) 

xylény  nestanovená μg.l-1 

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 
MH (medzná limitná hodnota) – kategórie A1,A2,A3 
A1:  10 μg.l-1  A2: 10 μg.l-1  A3: 50 μg.l-1   

*NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, 

ktorým sa ustanovujú požiadavky na 

dosiahnutie dobrého stavu vôd 

Prieskum environmentálnej záťaže Vrakunská cesta – skládka CHZJD - SK/EZ/B2/136 Záverečná správa 

125 

http://www.labchem.com/tools/msds/msds/VT910.pdf
http://www.labchem.com/tools/msds/msds/VT910.pdf
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=1330-20-7&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=SK&focus=product
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=1330-20-7&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=SK&focus=product
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=1330-20-7&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=SK&focus=product
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=1330-20-7&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=SK&focus=product
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=1330-20-7&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=SK&focus=product
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=1330-20-7&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=SK&focus=product
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=1330-20-7&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=SK&focus=product
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=1330-20-7&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=SK&focus=product
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=1330-20-7&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=SK&focus=product
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=1330-20-7&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=SK&focus=product


 

Limitné koncentrácie 

NPEL - Najvyšší prípustný expozičný limit v pracovnom 

ovzduší -  priemerný : 221 mg.m-3 

označenie K: faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou 

Biologická medzná hodnota  

xylén 1,5 mg. l-1 

Suma kys. (2,3,4-metylhippurových) 2000 mg. l-1 

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 Z. z. 

o ochrane zamestnancov pred rizikami 

súvisiacimi s expozíciou chemickým 

faktorom pri práci v znení neskorších 

predpisov 

Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa mení 
a dopĺňa NV SR č. 356/2006 Z. z. 
o ochrane zdravia zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR č. 
301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
Údaje sú nedostupné 
Karcinogenita 
IARC: 2B - Skupina 2B: možno karcinogénny pre ľudí 
(Ethylbenzene) 
IARC: 3 - Skupina 3: neklasifikovateľný, pokiaľ ide o 
karcinogenitu pre ľudí (Xylene) 

http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/
MSDS/DisplayMSDSPage.do?country
=SK&language=sk&productNumber=2
47642&brand=SIAL&PageToGoToU
RL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldri
ch.com%2Fcatalog%2Fsearch%3Finter
face%3DAll%26term%3D1330-20-
7%26N%3D0%26focus%3Dproduct%
26lang%3Den%26region%3DSK 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
 

 

Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti MCPA (2-metyl-4-chlórfenoxyoctová 

kyselina)  

Chemická látka - MCPA Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 94-74-6 
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/c

ompound/7204#section=Top 

EC No - - 202-360-6 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/7204#section=Canonic

al-SMILES 

Chemický vzorec - - C9H9ClO3 
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/c

ompound/7204#section=Top 

Mólová hmotnosť M g/mol 200,62 
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/c

ompound/7204#section=Top 

Bod varu - °C 140 http://www.piskac.cz/etd/ 

Tenzia pár - Pa pri 20 °C 680 http://www.piskac.cz/etd/ 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l 630 
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/c

ompound/7204#section=Solubility 
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Henryho konštanta H - 1,18.10-7 http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/e

n/Reports/427.htm 

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
Log Kow - 3,25 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/c

ompound/7204#section=Density 

Rozdeľovací koeficient sorpcie 

na organickej hmote 
KOC mg.kg-1, mg.l-1 3,16.10-2 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 5,12.10-2 Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 6,82.10-6 Risk-net 
www.reconnet.net 

Dermálny absorpčný faktor ABS - 1,0.10-1 Risk-net 
www.reconnet.net 

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H302 – škodlivý po požití 
H315 – dráždi kožu  
H318 – spôsobuje vážne poškodenie očí 
H400 – veľmi toxický pre vodné organizmy 
H410 – veľmi toxický pre vodné organizmy  s dlhodobými 
účinkami 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
compound/7204#section=Hazards-
Identification 

Indentifikátory++ 

GHS05, GHS09, GHS07  

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/7204#section=Safety-

and-Hazards 

 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  3 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  4 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 12 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 0,1  μg.l-1 

IT podzemné vody: 0,5 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 

2015 č. 1/2015 – 7. na 

vypracovanie analýzy rizika 

znečisteného územia 

 

Limitné koncentrácie 

pitná voda:  

NMH (najvyššia medzná hodnota)  

pesticídy (PL)  0,1 μg.l-1 

pesticídy spolu  (PLS)  0,5 μg.l-1 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu 

určenú na ľudskú spotrebu a 

kontrolu kvality vody určenej na 

ľudskú spotrebu 

Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 

 NKP (najvyššia prípustná koncentrácia) 

MCPA  15 μg.l-1 

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 
MH (medzná limitná hodnota) – kategórie A1,A2,A3 
A1:  1 μg.l-1  A2: 2,5 μg.l-1  A3: 5,0 μg.l-1  (pestic. celkom) 

*NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým 

sa mení a dopĺňa NV SR č. 

269/2010, ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na dosiahnutie 

dobrého stavu vôd 

Limitné koncentrácie 

NPEL - Najvyšší prípustný expozičný limit v pracovnom 

ovzduší : priemerný  

Údaje neuvedené. 

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 

Z. z. o ochrane zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci v 

znení neskorších predpisov 
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Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 356/2006 
Z. z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR 
č. 301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
LD50 Orálne - potkan - 700 mg/kg 
Poznámky: Gastrointestinálne poruchy Správanie: 
Somnolencia (celkove utlmená aktivita) Pečeň: Tuková 
degenerácia pečene. 
LD50 Kožný - králik - > 2.000 mg/kg 

http://www.sigmaaldrich.com/MS
DS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SK&language=sk&produ
ctNumber=45555&brand=FLUKA
&PageToGoToURL=http%3A%2
F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2F
catalog%2Fsearch%3Finterface%3
DAll%26term%3D94-74-
6%26N%3D0%26focus%3Dprodu
ct%26lang%3Den%26region%3D
SK 

 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
 

 

Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti chlórbenzén 

Chemická látka - chlórbenzén Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 108-90-7 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/7964#section=Top 

EC No - - 203-628-5 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/7964#section=InChI-

Key 

Chemický vzorec - - C6H5Cl 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/7964#section=Top 

Mólová hmotnosť M g/mol 112,557 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/7964#section=Top 

Bod varu - °C 131,69 http://www.piskac.cz/etd/ 

Tenzia pár - Pa 1160 http://www.piskac.cz/etd/ 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l 499 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/7964#section=Flash-

Point 

Koeficient priepustnosti kožou Kp cm.hod.-1 4,1.10-2 EPA 
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Henryho konštanta H Pa.m3.mol-1 3,58.10-3  

https://www.google.sk/url?sa=t&rc

t=j&q=&esrc=s&source=web&cd

=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=

0CB8QFjAAahUKEwiSzIaEn-

3GAhVhjXIKHXJGBBo&url=http

%3A%2F%2Fwww.epa.gov%2Fc

hemfact%2Fchlor-

sd.pdf&ei=oMOuVZL8BeGaygPy

jJHQAQ&usg=AFQjCNGN7oL9a

oAkLgRWtLyGGMTnjDCTAA&

bvm=bv.98197061,d.bGQ 

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
Log Kow - 2,84 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/7964#section=Chemica

l-and-Physical-Properties 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 -  

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 -  

Dermálny absorpčný faktor ABS - -  

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H226 – horľavá kvapalina pary 
H332 – škodlivý pri vdýchnutí 
H411 – toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami 
P273 - zabráňte uvoľneniu do životného prostredia 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
compound/7964#section=Safety-
and-Hazards 
https://it.wikipedia.org/wiki/Cloro
benzene 

Indentifikátory++ 

GHS02, GHS07, GHS09 

   

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/7964#section=Safety-

and-Hazards 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  2,5 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  3 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 10 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 15  μg.l-1 

IT podzemné vody: 30 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 

2015 č. 1/2015 – 7. na 

vypracovanie analýzy rizika 

znečisteného územia 

 

Limitné koncentrácie 

pitná voda:  

NMH (najvyššia medzná hodnota)  

chlórbenzén (C6H5Cl)  300 μg.l-1 

MH (medzná hodnota)  

chlórbenzén (C6H5Cl)  10 μg.l-1 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu 

určenú na ľudskú spotrebu a 

kontrolu kvality vody určenej na 

ľudskú spotrebu 

Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 

 NKP (najvyššia prípustná koncentrácia) 

chlórbenzén (C6H5Cl) : údaje neuvedené 

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 
MH (medzná limitná hodnota) – kategórie A1,A2,A3 
A1: 2,0 μg.l-1  A2: 2,0 μg.l-1  A3: 10,0 μg.l-1   

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, 

ktorým sa ustanovujú požiadavky 

na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
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Limitné koncentrácie 

 NPEL - Najvyšší prípustný expozičný limit v pracovnom 

ovzduší : priemerný : 23  mg/m-3 

Biologická medzná hodnota 25 mg.g-1 

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 

Z. z. o ochrane zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci v 

znení neskorších predpisov 

Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 356/2006 
Z. z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR 
č. 301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
LD50 Orálne - Potkan - 1.110 mg/kg 
Poznámky: Správanie: Somnolencia (celkove utlmená 
aktivita) Správanie: Tras. Správanie: Ataxia. 
Vdychovanie: Údaje sú nedostupné 

http://www.sigmaaldrich.com/MS
DS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SK&language=sk&produ
ctNumber=284513&brand=SIAL
&PageToGoToURL=http%3A%2
F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2F
catalog%2Fsearch%3Finterface%3
DAll%26term%3D108-90-
7%26N%3D0%26focus%3Dprodu
ct%26lang%3Den%26region%3D
SK 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
 

Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti PCB 

Chemická látka - PCB Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 1336-36-3 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/36231#section=Top 

Chemický vzorec - - C12H10-nCln 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/36231#section=Top 

Mólová hmotnosť M g/mol 360,878 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/36231#section=Chemic

al-and-Physical-Properties 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l 3,1.10-2 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/36231#section=Chemic

al-and-Physical-Properties 

Henryho konštanta H - 1,12.10-2 Risknet 

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
Log Kow - 7,4 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/36231#section=Chemic

al-and-Physical-Properties 
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Rozdeľovací koeficient sorpcie 

na organickej hmote 
KOC mg.kg-1, mg.l-1 1,58.105 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Koeficient priepustnosti kožou 

PCB-chlorobifenyl, 4- 
Kp cm.hod.-1 1,3 

EPA 

Koeficient priepustnosti kožou 

PCB-hexachlorobifenyl 
Kp cm.hod.-1 7,1.10-1 

EPA 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 1,04.10-1 Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 1,0.10-5 Risk-net 
www.reconnet.net 

Dermálny absorpčný faktor ABS - 1,4.10-1 Risk-net 
www.reconnet.net 

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H373 – môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo 
opakovanej expozícii 
H400 – veľmi toxický pre vodné organizmy 
H410 – veľmi toxický pre vodné organizmy  s dlhodobými 
účinkami 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
compound/36231#section=Safety-
and-Hazards 

Indentifikátory++ 

GHS08, GHS09 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/36231#section=Safety-

and-Hazards 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  2,5 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  5 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 30 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 0,25  μg.l-1 

IT podzemné vody: 1,0 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 

2015 č. 1/2015 – 7. na 

vypracovanie analýzy rizika 

znečisteného územia 

 

Limitné koncentrácie Údaje neuvedené. 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu 

určenú na ľudskú spotrebu a 

kontrolu kvality vody určenej na 

ľudskú spotrebu 

Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 

NKP (najvyššia prípustná koncentrácia) 

PCB  nestanovená μg.l-1 

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 
MH (medzná limitná hodnota) – kategórie A1,A2, 
A1: 0,05 μg.l-1  A2: 0,05 μg.l-1  

*NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým 

sa mení a dopĺňa NV SR č. 

269/2010, ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na dosiahnutie 

dobrého stavu vôd 

Limitné koncentrácie 

 NPEL - Najvyšší prípustný expozičný limit v pracovnom 

ovzduší : priemerný : 0,7  mg/m-3 

 

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 

Z. z. o ochrane zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci v 

znení neskorších predpisov 
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Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 356/2006 
Z. z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR 
č. 301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Rakovinotvornosť (PCB 28) 
IARC:2A-Group 2A: Probably carcinogenic to humans 
(2,4,4'-Trichlorobiphenyl) 
Akútna toxicita (PCB 52) 
údaje sú nedostupné 
údaje sú nedostupné 
Najnižšia toxická dávka (TDLo) Orálne-myš-4,1mg/kg 
Poznámky: Správanie: Zmeny pohybovej aktivity (zvláštny 
test). 
Najnižšia toxická dávka (TDLo) Orálne-myš-4,1mg/kg 
Poznámky: Mozog a blany: Iné degeneratívne zmeny 

http://www.sigmaaldrich.com/MS
DS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SK&language=sk&produ
ctNumber=35599&brand=FLUKA
&PageToGoToURL=http%3A%2
F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2F
catalog%2Fsearch%3Fterm%3D35
693-99-
3%26interface%3DCAS%2520No.
%26N%3D0%26mode%3Dmatch
%2520partialmax%26lang%3Den
%26region%3DSK%26focus%3D
product 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
 
 
 
 
Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti 1,2 dichlórbenzén 

Chemická látka -1,2 

dichlórbenzén 
Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 95-50-1 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/7239 

EC No - - 202-425-9 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/7239#section=InChI-

Key 

Chemický vzorec - - C6H4Cl2 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/7239#section=Top 

Mólová hmotnosť M g/mol 147,002 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/7239#section=Top 

Bod varu - °C 180,48 http://www.piskac.cz/etd/ 

Tenzia pár - Pa 1,959.102 http://www.piskac.cz/etd/ 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l 156 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/7239#section=Chemica

l-and-Physical-Properties 

Henryho konštanta H - 7,79.10-2 Risk-net 
www.reconnet.net 
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Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
Log Kow - 3,43 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/7239#section=Chemica

l-and-Physical-Properties 

Rozdeľovací koeficient sorpcie 

na organickej hmote 
KOC mg.kg-1, mg.l-1 3,79.102 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Koeficient priepustnosti kožou Kp cm.hod.-1 6,1.10-2 EPA 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 6,9.10-2 Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 7,9.10-6 Risk-net 
www.reconnet.net 

Dermálny absorpčný faktor ABS - 1,0.10-1 Risk-net 
www.reconnet.net 

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H302 – škodlivý po požití 
H315 – dráždi kožu  
H319 – spôsobuje vážne podráždenie očí 
H335 – môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest 
H400 – veľmi toxický pre vodné organizmy 
H410 – veľmi toxický pre vodné organizmy  s dlhodobými 
účinkami 
P261 - zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/ plynu/ hmly/ pár/ 
aerosólov 
P273 - zabráňte uvoľneniu do životného prostredia 
P305+351+338 – po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich 
opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky 
a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
P501 - zneškodnite obsah/nádobu ... 

https://it.wikipedia.org/wiki/1,2-
diclorobenzene 
 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
compound/7239#section=Safety-
and-Hazards 
 

Indentifikátory++ 

GHS07, GHS09 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/7239#section=Safety-

and-Hazards 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  2,5 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  3 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 10 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 1,5  μg.l-1 

IT podzemné vody: 3 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 

2015 č. 1/2015 – 7. na 

vypracovanie analýzy rizika 

znečisteného územia 

 

Limitné koncentrácie 

pitná voda:  

NMH (najvyššia medzná hodnota)  

1,2 dichlórbenzén (C6H4Cl2)  300 μg.l-1 

MH (medzná hodnota)  

1,2 dichlórbenzén (C6H4Cl2)  0,3 μg.l-1 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu 

určenú na ľudskú spotrebu a 

kontrolu kvality vody určenej na 

ľudskú spotrebu 
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Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 

 NKP (najvyššia prípustná koncentrácia) 

1,2 dichlórbenzén (C6H4Cl2: údaje neuvedené 

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 
MH (medzná limitná hodnota) – kategórie A1,A2,A3 
A1: 0,3 μg.l-1  A2: 0,3 μg.l-1  A3: 1,0 μg.l-1   

*NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým 

sa mení a dopĺňa NV SR č. 

269/2010, ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na dosiahnutie 

dobrého stavu vôd 

Limitné koncentrácie 

 NPEL - Najvyšší prípustný expozičný limit v pracovnom 

ovzduší : priemerný : 122  mg/m-3 

označenie K: faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou 

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 

Z. z. o ochrane zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci v 

znení neskorších predpisov 

Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 356/2006 
Z. z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR 
č. 301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
LD50 Orálne - Potkan - 500,0 mg/kg 
Vdychovanie: Dráždenie pľúc 
LD50 Kožný - Králik - > 10.000 mg/kg 
Karcinogenita 
IARC: 3 - Skupina 3: neklasifikovateľný, pokiaľ ide o 
karcinogenitu pre ľudí (1,2-Dichlorobenzene) 

http://www.sigmaaldrich.com/MS
DS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SK&language=sk&produ
ctNumber=240664&brand=SIAL
&PageToGoToURL=http%3A%2
F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2F
catalog%2Fsearch%3Finterface%3
DAll%26term%3D95-50-
1%26N%3D0%26focus%3Dprodu
ct%26lang%3Den%26region%3D
SK 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
 
Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti 1,3 dichlórbenzén 

Chemická látka - 1,3 

dichlórbenzén 
Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 541-73-1 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/1_3-dichlorobenzene 

EC No - - 208-792-1 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/1_3-

dichlorobenzene#section=InChI 

Chemický vzorec - - C6H4Cl2 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/1_3-dichlorobenzene 

Mólová hmotnosť M g/mol 147,002 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/1_3-dichlorobenzene 
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Bod varu - °C 173 http://www.piskac.cz/etd/ 

Tenzia pár - Pa pri 25°C 286 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/10943#section=Density 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l 125 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/1_3-

dichlorobenzene#section=Chemica

l-and-Physical-Properties 

Henryho konštanta H - -  

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
Log Kow - 3,53 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/1_3-

dichlorobenzene#section=Chemica

l-and-Physical-Properties 

Koeficient priepustnosti kožou Kp cm.hod.-1 8,7.10-2 EPA 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 -  

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 -  

Dermálny absorpčný faktor ABS - -  

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H302 – škodlivý po požití 
H411 – toxický pre vodné organizmy  s dlhodobými 
účinkami 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
compound/1_3-
dichlorobenzene#section=Safety-
and-Hazards 

Indentifikátory++ 

GHS07, GHS09 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/1_3-

dichlorobenzene#section=Safety-

and-Hazards 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  2,5 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  3 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 10 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 1,5  μg.l-1 

IT podzemné vody: 3 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 

2015 č. 1/2015 – 7. na 

vypracovanie analýzy rizika 

znečisteného územia 

 

Limitné koncentrácie 

pitná voda:  

NMH (najvyššia medzná hodnota)  

1,3 dichlórbenzén (C6H4Cl2)  300 μg.l-1 

MH (medzná hodnota)  

1,3 dichlórbenzén (C6H4Cl2)  0,3 μg.l-1 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu 

určenú na ľudskú spotrebu a 

kontrolu kvality vody určenej na 

ľudskú spotrebu 

Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 

 NKP (najvyššia prípustná koncentrácia) 

1,3 dichlórbenzén C6H4Cl2):   údaje neuvedené 

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 
MH (medzná limitná hodnota) – kategórie A1,A2,A3 
A1: 0,3 μg.l-1  A2: 0,3 μg.l-1  A3: 1,0 μg.l-1   

*NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým 

sa mení a dopĺňa NV SR č. 

269/2010, ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na dosiahnutie 

dobrého stavu vôd 
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Limitné koncentrácie  Údaje neuvedené. 

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 

Z. z. o ochrane zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci v 

znení neskorších predpisov 

Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 356/2006 
Z. z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR 
č. 301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
LD50 Intraperitoneálny - Myš - 1.062 mg/kg 
Karcinogenita 
IARC: 3 - Skupina 3: neklasifikovateľný, pokiaľ ide o 
karcinogenitu pre ľudí (1,3-Dichlorobenzene) 

http://www.sigmaaldrich.com/MS
DS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SK&language=sk&produ
ctNumber=113808&brand=ALDR
ICH&PageToGoToURL=http%3A
%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%
2Fcatalog%2Fsearch%3Finterface
%3DAll%26term%3D541-73-
1%26N%3D0%26focus%3Dprodu
ct%26lang%3Den%26region%3D
SK 

 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
 

 

Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti 1,4 dichlórbenzén 

Chemická látka - 1,4 

dichlórbenzén 
Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 106-46-7 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/4685#section=Top 

EC No - - 203-400-5 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/4685#section=InChI 

Chemický vzorec - - C6H4Cl2 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/4685#section=Top 

Mólová hmotnosť M g/mol 147,002 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/4685#section=Top 

Bod varu - °C 174,12 http://www.piskac.cz/etd/ 

Tenzia pár - Pa pri 20°C 170 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/4685#section=Vapor-

Pressure 
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Rozpustnosť vo vode  S mg/l 79 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/4685#section=Chemica

l-and-Physical-Properties 

Henryho konštanta H - 9,96.10-2 Risk-net 
www.reconnet.net 

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
Log Kow - 3,44 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/4685#section=Chemica

l-and-Physical-Properties 

Rozdeľovací koeficient sorpcie 

na organickej hmote 
KOC mg.kg-1, mg.l-1 6,16.102 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Koeficient priepustnosti kožou Kp cm.hod.-1 6,2.10-2 EPA 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 6,9.10-2 Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 7,9.10-6 Risk-net 
www.reconnet.net 

Dermálny absorpčný faktor ABS - 1,0.10-1 Risk-net 
www.reconnet.net 

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H351 – podozrenie, že spôsobuje rakovinu  
H319 – spôsobuje vážne podráždenie očí 
H400 – veľmi toxický pre vodné organizmy 
H410 – veľmi toxický pre vodné organizmy  s dlhodobými 
účinkami  
P273 - zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
P281 - používajte predpísané osobné ochranné prostriedky 
P305+351+338 – po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich 
opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky 
a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
P501-zneškodnite obsah/nádobu ... 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
compound/4685#section=Safety-
and-Hazards 
https://it.wikipedia.org/wiki/1,4-
diclorobenzene 
 

Indentifikátory++ 

GHS08, GHS09 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/4685#section=Safety-

and-Hazards 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  2,5 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  3 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 10 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 1,5  μg.l-1 

IT podzemné vody: 3 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 

2015 č. 1/2015 – 7. na 

vypracovanie analýzy rizika 

znečisteného územia 

 

Limitné koncentrácie 

pitná voda:  

NMH (najvyššia medzná hodnota)  

1,4 dichlórbenzén (C6H4Cl2)  300 μg.l-1 

MH (medzná hodnota)  

1,4 dichlórbenzén (C6H4Cl2)  0,3 μg.l-1 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu 

určenú na ľudskú spotrebu a 

kontrolu kvality vody určenej na 

ľudskú spotrebu 
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Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 

 NKP (najvyššia prípustná koncentrácia) 

1,4 dichlórbenzén C6H4Cl2): údaje neuvedené    

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 
MH (medzná limitná hodnota) – kategórie A1,A2,A3 
A1: 0,3 μg.l-1  A2: 0,3 μg.l-1  A3: 1,0 μg.l-1   

*NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým 

sa mení a dopĺňa NV SR č. 

269/2010, ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na dosiahnutie 

dobrého stavu vôd 

Limitné koncentrácie 

 NPEL - Najvyšší prípustný expozičný limit v pracovnom 

ovzduší : priemerný : 122  mg/m-3 

 

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 

Z. z. o ochrane zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci v 

znení neskorších predpisov 

Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 356/2006 
Z. z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR 
č. 301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
LD50 Orálne - potkan - 500,0 mg/kg 
LD50 Kožný - králik - > 2.000 mg/kg 
Rakovinotvornosť 
Produkt alebo jeho zložky sú podľa ich klasifikácie IARC, 
ACGIH, NTP alebo EPA považované za možné 
karcinogény. 
Obmedzený dôkaz karcinogenity v štúdiach na zvieratách 
IARC: 2B - Skupina 2B: možno karcinogénny pre ľudí (1,4-
Dichlorobenzene) 

http://www.sigmaaldrich.com/MS
DS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SK&language=sk&produ
ctNumber=D56829&brand=ALDR
ICH&PageToGoToURL=http%3A
%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%
2Fcatalog%2Fsearch%3Finterface
%3DAll%26term%3D106-46-
7%26N%3D0%26focus%3Dprodu
ct%26lang%3Den%26region%3D
SK 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
 

Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti 1,2,4 trichlórbenzén 

Chemická látka - 1,2,4 

trichlórbenzén 
Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 120-82-1 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/13#section=Top 

EC No - - 204-428-0 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/13#section=Top 

Chemický vzorec - - C6H3Cl3 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/13#section=Top 

Mólová hmotnosť M g/mol 181,447 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/13#section=Chemical-

and-Physical-Properties 
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Bod varu - °C 213 http://www.piskac.cz/etd/ 

Tenzia pár - Pa pri 25 °C 40 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/13#section=Vapor-

Pressure 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l 49,0 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/13#section=Chemical-

and-Physical-Properties 

Henryho konštanta H Pa.m3.mol-1 5,9.10-2 Risk-net 
www.reconnet.net 

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
Log Kow - 4,02 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/13#section=Chemical-

and-Physical-Properties 

Koeficient priepustnosti kožou Kp cm.hod.-1 1,0.10-1 EPA 

Rozdeľovací koeficient sorpcie 

na organickej hmote 
KOC mg.kg-1, mg.l-1 1,66.103 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 
3,0.10-2 Risk-net 

www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 
8,23.10-6 Risk-net 

www.reconnet.net 

Dermálny absorpčný faktor ABS - 1,0.10-1 Risk-net 
www.reconnet.net 

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H302 – škodlivý po požití 
H315 – dráždi kožu 
H400 – veľmi toxický pre vodné organizmy 
H410 – veľmi toxický pre vodné organizmy  s dlhodobými 
účinkami 
P273 - zabráňte uvoľneniu do životného prostredia 
P501 - zneškodnite obsah/nádobu ... 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
compound/13#section=Safety-and-
Hazards 
https://it.wikipedia.org/wiki/1,2,4-
triclorobenzene 
 

Indentifikátory++ 

GHS07, GHS09 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/13#section=Safety-and-

Hazards 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  2,5 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  3 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 10 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 5  μg.l-1 

IT podzemné vody: 10 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 

2015 č. 1/2015 – 7. na 

vypracovanie analýzy rizika 

znečisteného územia 

 

Limitné koncentrácie 

pitná voda:  

NMH (najvyššia medzná hodnota)  

1,2,4 trichlórbenzén (C6H3Cl3)  - údaje neuvedené 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu 

určenú na ľudskú spotrebu a 

kontrolu kvality vody určenej na 

ľudskú spotrebu 
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Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 

NKP (najvyššia prípustná koncentrácia) 

1,2,4 trichlórbenzén - μg.l-1 

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 
OH (odporúčaná limitná hodnota) – kategórie A1,A2,A3 
A1: 0,1 μg.l-1  A2: 0,1 μg.l-1  A3: 0,5 μg.l-1   

MH - nestanovená 

*NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým 

sa mení a dopĺňa NV SR č. 

269/2010, ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na dosiahnutie 

dobrého stavu vôd 

Limitné koncentrácie 

 NPEL - Najvyšší prípustný expozičný limit v pracovnom 

ovzduší : priemerný : 15,1  mg/m-3 

označenie K: faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou 

 

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 

Z. z. o ochrane zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci v 

znení neskorších predpisov 

Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 356/2006 
Z. z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR 
č. 301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
údaje sú nedostupné 
LD50 Orálne - potkan - 756,0 mg/kg 
Poznámky: Správanie: Somnolencia (celkove utlmená 
aktivita) Správanie: Kŕče alebo účinok na prah 
záchvatu. 
LD50 Kožný - potkan - 6.139 mg/kg 
Poznámky: Správanie: Somnolencia (celkove utlmená 
aktivita) Správanie: Kŕče alebo účinok na prah 
záchvatu. 

http://www.sigmaaldrich.com/MS
DS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SK&language=sk&produ
ctNumber=296104&brand=SIAL
&PageToGoToURL=http%3A%2
F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2F
catalog%2Fsearch%3Finterface%3
DAll%26term%3D120-82-
1%26N%3D0%26focus%3Dprodu
ct%26lang%3Den%26region%3D
SK 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti trichlóretén 

Chemická látka - trichlóretén Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 79-01-6 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/6575#section=InChI 

EC No - - 201-167-4 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/6575#section=InChI 

Chemický vzorec - - C2HCl3 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/6575#section=Top 

Mólová hmotnosť M g/mol 131,388 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/6575#section=Chemica

l-and-Physical-Properties 

Bod varu - °C 86,7 http://www.piskac.cz/etd/ 
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Tenzia pár - Pa 7,706.103 http://www.piskac.cz/etd/ 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l 1,280 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/6575#section=Chemica

l-and-Physical-Properties 

Henryho konštanta H - 4,28.10-1 Risk-net 
www.reconnet.net 

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
Log Kow - 2,61 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/6575#section=Chemica

l-and-Physical-Properties 

Koeficient priepustnosti kožou Kp cm.hod.-1 1,6.10-2 EPA 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 -  

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 -  

Dermálny absorpčný faktor ABS - -  

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H315 – dráždi kožu 
H350 – môže spôsobiť rakovinu 
H341 – podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie 
H319 – spôsobuje vážne podráždenie očí 
H336 – môže spôsobiť ospalosť alebo závraty   
H412 – škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými 
účinkami 
P201 - pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi 
P273 - zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
P308+313 - po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte 
lekársku pomoc/starostlivosť. 
P305+351+338 – po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich 
opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky 
a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
P302+352 – pri kontakte s pokožkou: umyte veľkým 
množstvom vody/…. 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
compound/6575#section=Safety-
and-Hazards 
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Triclo
roetilene 
 

Indentifikátory++ 

GHS08, GHS07 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/6575#section=Safety-

and-Hazards 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  10 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  15 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 40 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 25  μg.l-1 

IT podzemné vody: 50 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 
2015 č. 1/2015 – 7. na 
vypracovanie analýzy rizika 
znečisteného územia 
 

Limitné koncentrácie 

pitná voda:  

NMH (najvyššia medzná hodnota)  

trichlóretén (C2HCl3)  10 μg.l-1 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na vodu 
určenú na ľudskú spotrebu a 
kontrolu kvality vody určenej na 
ľudskú spotrebu 
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Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 

 NKP (najvyššia prípustná koncentrácia) 

trichlóretén (C2HCl3)  - μg.l-1 

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 
MH (medzná limitná hodnota) – kategórie A1,A2,A3 
A1: 0,3 μg.l-1  A2: 0,3 μg.l-1  A3: 1,0 μg.l-1   

*NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým 
sa mení a dopĺňa NV SR č. 
269/2010, ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na dosiahnutie 
dobrého stavu vôd 

Limitné koncentrácie  Údaje neuvedené. 

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 
Z. z. o ochrane zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou 
chemickým faktorom pri práci v 
znení neskorších predpisov 

Limitné koncentrácie 

Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
TSH (technická smerná hodnota) 
trichlóretén (C2HCl3)  275 mg.m-3 

Kat.karcinogénov: 2 (pravdepodobný karcinogén) 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 356/2006 
Z. z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR 
č. 301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
LD50 Orálne - Potkan - 4.920 mg/kg 
LC50 Vdychovanie - Myš - 4 h - 8450 ppm 
LD50 Kožný - Králik - > 20.000 mg/kg 
Karcinogenita 
Produkt alebo jeho zložky sú podľa ich klasifikácie IARC, 
OSHA, ACGIH, NTP alebo EPA považované za 
karcinogény. 
Možný karcinogén pre človeka 
IARC: 1 - Skupina 1: karcinogénny pre ľudí 
(Trichloroethylene) 
Ďalšie informácie 
pocit pálenia, Kašeľ, dýchavičnosť, laryngitída, 
Dýchavičnosť, Bolesť hlavy, nauzea, Zvracanie, Expozícia 
a/alebo konzumácia alkoholu môže zvýšiť toxické účinky., 
Gastrointestinálne poruchy, Môže dôjsť k 
poškodeniu obličiek., narkóza 

http://www.sigmaaldrich.com/MS
DS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SK&language=sk&produ
ctNumber=251402&brand=SIAL
&PageToGoToURL=http%3A%2
F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2F
catalog%2Fsearch%3Fterm%3D79
-01-
6%26interface%3DCAS%2520No.
%26N%3D0%26mode%3Dmatch
%2520partialmax%26lang%3Den
%26region%3DSK%26focus%3D
product 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti tetrachlóretén 

Chemická látka - 

tetrachlóretén 
Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 127-18-4 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/31373 

EC No - - 204-825-9 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/31373 

Chemický vzorec - - C2Cl4 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/31373#section=Top 
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Mólová hmotnosť M g/mol 165,833 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/31373#section=Chemic

al-and-Physical-Properties 

Bod varu - °C 121,07 http://www.piskac.cz/etd/ 

Tenzia pár - Pa 2415 http://www.piskac.cz/etd/ 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l 206 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/31373#section=Chemic

al-and-Physical-Properties 

Henryho konštanta H - 7,54.10-1 Risk-net 
www.reconnet.net 

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
Log Kow - 3,40 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/31373#section=Chemic

al-and-Physical-Properties 

Rozdeľovací koeficient sorpcie 

na organickej hmote 
KOC mg.kg-1, mg.l-1 1,55.102 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Koeficient priepustnosti kožou Kp cm.hod.-1 4,8.10-2 EPA 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 7,2.10-2 Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 8,2.10-6 Risk-net 
www.reconnet.net 

Dermálny absorpčný faktor ABS - 1,0.10-1 Risk-net 
www.reconnet.net 

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H351 – podozrenie, že spôsobuje rakovinu 
H411 - toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami 
P273 - zabráňte uvoľneniu do životného prostredia 
P281- používajte predpísané osobné ochranné prostriedky 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
compound/31373#section=Safety-
and-Hazards 
https://it.wikipedia.org/wiki/Tetrac
loroetene 

Indentifikátory++ 

GHS08, GHS09 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/31373#section=Safety-

and-Hazards 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  1,5 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  2 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 5 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 10  μg.l-1 

IT podzemné vody: 20 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 

2015 č. 1/2015 – 7. na 

vypracovanie analýzy rizika 

znečisteného územia 

 

Limitné koncentrácie 

pitná voda:  

NMH (najvyššia medzná hodnota)  

tetrachlóretén (C2Cl4)  10 μg.l-1 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu 

určenú na ľudskú spotrebu a 

kontrolu kvality vody určenej na 

ľudskú spotrebu 
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Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 

 NKP (najvyššia prípustná koncentrácia) 

 tetrachlóretén (C2Cl4)  nestanovená μg.l-1 

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 
MH (medzná limitná hodnota) – kategórie A1,A2,A3 
A1: 3 μg.l-1  A2: 3 μg.l-1  A3: 10 μg.l-1   

*NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým 

sa mení a dopĺňa NV SR č. 

269/2010, ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na dosiahnutie 

dobrého stavu vôd 

Limitné koncentrácie 

 NPEL - Najvyšší prípustný expozičný limit v pracovnom 

ovzduší : priemerný : 345  mg/m-3 

označenie K: faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou 

Biologická medzná hodnota 0,5 mg.l-1 

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 

Z. z. o ochrane zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci v 

znení neskorších predpisov 

Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 356/2006 
Z. z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR 
č. 301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
LD50 Orálne - Potkan - samička - 3.005 mg/kg 
(Usmernenie k testom OECD č. 401) 
LC50 Vdychovanie - Potkan - samec a samice - 6 h - 28 mg/l 
LD50 Kožný - Králik - 5.000 mg/kg 
Karcinogenita 
Obmedzený dôkaz karcinogenity v štúdiach na zvieratách 
IARC: 2A - Skupina 2A: pravdepodobne karcinogénny pre 
ľudí (Tetrachloroethylene) 
Opakovaná dávková toxicita - Myš - samička - Orálne - 
Najnižšia úroveň expozície, pri ktorej je pozorovaný 
nepriaznivý účinok - 390 mg/kg 

http://www.sigmaaldrich.com/MS
DS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SK&language=sk&produ
ctNumber=371696&brand=SIAL
&PageToGoToURL=http%3A%2
F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2F
catalog%2Fsearch%3Fterm%3D12
7-18-
4%26interface%3DCAS%2520No.
%26N%3D0%26mode%3Dmatch
%2520partialmax%26lang%3Den
%26region%3DSK%26focus%3D
product 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
 

 

Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti arzén 

Chemická látka - arzén Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 7440-38-2 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/5359596#section=Top 

EC No - - 232-066-3 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/5359596#section=Cano

nical-SMILES 

Chemický vzorec - - As 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/5359596#section=Top 
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Mólová hmotnosť M g/mol 74,922 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/5359596#section=Che

mical-and-Physical-Properties 

Bod varu - °C 612,8  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/5359596#section=Boili

ng-Point 

Tenzia pár - - -  

Rozpustnosť vo vode  S mg/l - 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/5359596#section=Che

mical-and-Physical-Properties 

Henryho konštanta H Pa.m3.mol-1 -  

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
Log Kow - - 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/5359596#section=Che

mical-and-Physical-Properties 

Rozdeľovací koeficient sorpcie 

na organickej hmote 
KOC - - 

 

Koeficient priepustnosti kožou Kp cm.hod.-1 -  

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 -  

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 -  

Dermálny absorpčný faktor ABS - 3,0.10-2 Risk-net 
www.reconnet.net 

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H331 – toxický pri vdýchnutí  
H301 – toxický po požití 
H400 – veľmi toxický pre vodné organizmy 
H410 – veľmi toxický pre vodné organizmy  s dlhodobými 
účinkami 
H220 – mimoriadne horľavý plyn  
H330 – smrteľný pri vdýchnutí  
H373 – môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo 
opakovanej expozícii 
P501 - zneškodnite obsah/nádobu ... 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
compound/5359596#section=Haza
rds-Identification 
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Arseni
co 
 

Indentifikátory++ 

GHS02, GHS04, GHS06, GHS08, GHS09 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/5359596#section=Haza

rds-Identification 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  65 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  70 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 140 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 50  μg.l-1 

IT podzemné vody: 100 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 
2015 č. 1/2015 – 7. na 
vypracovanie analýzy rizika 
znečisteného územia 
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Limitné koncentrácie 

pitná voda:  

NMH (najvyššia medzná hodnota)  

arzén (As)  0,01 mg.l-1 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na vodu 
určenú na ľudskú spotrebu a 
kontrolu kvality vody určenej na 
ľudskú spotrebu 

Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 

 NKP (najvyššia prípustná koncentrácia) 

arzén (As)  nestanovená μg.l-1 

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 
MH (medzná limitná hodnota) – kategórie A1,A2,A3 
A1: 10 μg.l-1  A2: 50 μg.l-1  A3: 100 μg.l-1   

*NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým 
sa mení a dopĺňa NV SR č. 
269/2010, ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na dosiahnutie 
dobrého stavu vôd 

Limitné koncentrácie 
 Údaje neuvedené. 

 

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 
Z. z. o ochrane zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou 
chemickým faktorom pri práci v 
znení neskorších predpisov 

Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 356/2006 
Z. z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR 
č. 301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
LD50 Orálne - potkan - 763 mg/kg 
Poznámky: Správanie: Ataxia. Hnačka 
LD50 Orálne - myš - 145 mg/kg 
Poznámky: Správanie: Ataxia. Hnačka 
Karcinogenita 
Materiál alebo jeho zložky sú podľa ich klasifikácie IARC, 
OSHA, ACGIH, NTP alebo EPA považované za 
karcinogény. 
IARC: 1 - Skupina 1: karcinogénny pre ľudí 
Príznaky a symptómy expozície 
Absorpcia do tela vedie k tvorbe methemoglobínu,ktorý v 
dostatočnej koncentrácii spôsobuje cyanózu. 
Nástup môže byť oneskorený o 2-4 hodiny, alebo aj dlhšie. 

http://www.sigmaaldrich.com/MS
DS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SK&language=sk&produ
ctNumber=202657&brand=ALDR
ICH&PageToGoToURL=http%3A
%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%
2Fcatalog%2Fsearch%3Fterm%3D
7440-38-
2%26interface%3DCAS%2520No.
%26N%3D0%26mode%3Dmatch
%2520partialmax%26lang%3Den
%26region%3DSK%26focus%3D
product 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia, filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
 
 

Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti olovo 

Chemická látka -olovo Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 7439-92-1 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/5352425 

EC No - - 231-100-4 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/5352425#section=Cano

nical-SMILES 
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Chemický vzorec - - Pb 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/5352425#section=Top 

Mólová hmotnosť M g/mol 207,2 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/5352425#section=Che

mical-and-Physical-Properties 

Bod varu - °C 1740 http://www.piskac.cz/etd/ 

Tenzia pár - 
mm Hg pri 1000 

°C 
1,77 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/5352425#section=Vapo

r-Pressure 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l nerozpustný 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/5352425#section=Che

mical-and-Physical-Properties 

Henryho konštanta H Pa.m3.mol-1 -  

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
Log Kow - - 

 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 -  

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 -  

Dermálny absorpčný faktor ABS - 1,0.10-2 Risk-net 
www.reconnet.net 

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H360 - môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo 
nenarodeného dieťaťa 
H332 - škodlivý pri vdýchnutí 
H302 - škodlivý po požití 
H373 - môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo 
opakovanej expozícii 
H410 - veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými 
účinkami 
P201 - pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi 
P273 - zabráňte uvoľneniu do životného prostredia 
P308+313 - po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte 
lekársku pomoc/starostlivosť 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piomb

o 

 

Indentifikátory++ 

GHS06, GHS08, GHS09 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piomb

o 

 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  250 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  300 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 800 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 100  μg.l-1 

IT podzemné vody: 200 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 

2015 č. 1/2015 – 7. na 

vypracovanie analýzy rizika 

znečisteného územia 
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Limitné koncentrácie 

pitná voda:  

NMH (najvyššia medzná hodnota)  

olovo (Pb)  0,01 mg.l-1 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu 

určenú na ľudskú spotrebu a 

kontrolu kvality vody určenej na 

ľudskú spotrebu 

Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 

 NKP (najvyššia prípustná koncentrácia) 

olovo (Pb) nestanovená μg.l-1 

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 
MH (medzná limitná hodnota) – kategórie A1,A2,A3 
A1: 20 μg.l-1  A2: 50 μg.l-1  A3: 50 μg.l-1   

*NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým 

sa mení a dopĺňa NV SR č. 

269/2010, ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na dosiahnutie 

dobrého stavu vôd 

Limitné koncentrácie 

 NPEL - Najvyšší prípustný expozičný limit v pracovnom 

ovzduší : priemerný : 0,15  mg/m-3 

Biologická medzná hodnota 400 μg.l-1  

100 μg.l-1 (ženy <45r.) 

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 

Z. z. o ochrane zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci v 

znení neskorších predpisov 

Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 356/2006 
Z. z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR 
č. 301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
Údaje sú nedostupné 
Karcinogenita 
Obmedzený dôkaz karcinogenity v štúdiach na zvieratách 
IARC: 2B - Skupina 2B: možno karcinogénny pre ľudí 

http://www.sigmaaldrich.com/MS
DS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SK&language=sk&produ
ctNumber=391352&brand=ALDR
ICH&PageToGoToURL=http%3A
%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%
2Fcatalog%2Fsearch%3Finterface
%3DAll%26term%3D7439-92-
1%26N%3D0%26focus%3Dprodu
ct%26lang%3Den%26region%3D
SK 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
 
Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti ortuť 

Chemická látka - ortuť Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 7439-97-6 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/23931#section=Top 

EC No - - 231-106-7 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/23931#section=Top 
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Chemický vzorec - - Hg 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/23931#section=Top 

Mólová hmotnosť M g/mol 200,59 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/23931#section=Chemic

al-and-Physical-Properties 

Bod varu - °C 356,72 http://www.piskac.cz/etd/ 

Tenzia pár - Pa 0,16 http://www.piskac.cz/etd/ 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l 0,00013 http://apps.echa.europa.eu 

Henryho konštanta H - 4,74.10-1 Risk-net 
www.reconnet.net 

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
Log Kow - - 

 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 
3,07.10-2 Risk-net 

www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 
6,3.10-6 Risk-net 

www.reconnet.net 

Dermálny absorpčný faktor ABS - 1,0.10-2 Risk-net 
www.reconnet.net 

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H360D – môže poškodiť nenarodené dieťa 
H330 – smrteľný pri vdýchnutí  
H372 – spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo 
opakovanej expozícii 
H400 – veľmi toxický pre vodné organizmy 
H410 – veľmi toxický pre vodné organizmy  s dlhodobými 
účinkami  
P201 - pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi 
P273 - zabráňte uvoľneniu do životného prostredia 
P309+310 - po expozícii alebo pri zdravotných problémoch: 
volajte národné toxikologické informačné centrum alebo 
lekára. 
P304+340 – po vdýchnutí: presuňte osobu na čerstvý vzduch 
a umožnite jej pohodlne dýchať 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
compound/23931#section=Safety-
and-Hazards 
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercu
rio_(elemento_chimico) 
 

Indentifikátory++ 

GHS06, GHS08, GHS09 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/23931#section=Safety-

and-Hazards 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  2,5 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  10 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 20 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 2  μg.l-1 

IT podzemné vody: 5 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 

2015 č. 1/2015 – 7. na 

vypracovanie analýzy rizika 

znečisteného územia 
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Limitné koncentrácie 

pitná voda:  

NMH (najvyššia medzná hodnota)  

ortuť (Hg)  0,001 mg.l-1 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu 

určenú na ľudskú spotrebu a 

kontrolu kvality vody určenej na 

ľudskú spotrebu 

Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 

 NKP (najvyššia prípustná koncentrácia) 

Ortuť (Hg) 0,07 μg.l-1 

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 
MH (medzná limitná hodnota) – kategórie A1,A2,A3 
A1: 1,0 μg.l-1  A2: 1,0 μg.l-1  A3: 1,0 μg.l-1   

*NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým 

sa mení a dopĺňa NV SR č. 

269/2010, ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na dosiahnutie 

dobrého stavu vôd 

Limitné koncentrácie 

 NPEL - Najvyšší prípustný expozičný limit v pracovnom 

ovzduší : priemerný : 0.1  mg/m-3 

označenie S: faktor môže spôsobiť senzibilizáciu 

Biologická medzná hodnota 15 μg.l-1 

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 

Z. z. o ochrane zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci v 

znení neskorších predpisov 

Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 356/2006 
Z. z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR 
č. 301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
LC50 Vdychovanie - Potkan - samec - 2 h - < 27 mg/m3 
Produkt alebo jeho zložky nie sú zaraditeľné podľa ich 
klasifikácie IARC, ACGIH, NTP alebo EPA ako 
karcinogény. 
IARC: 3 - Skupina 3: neklasifikovateľný, pokiaľ ide o 
karcinogenitu pre ľudí 
Ortuť sa hromadí takmer vo všetkých tkanivách, najmä v:, 
Obličky, Účinky po požití môžu zahŕňať:, 
nauzea, Zvracanie, Hnačka, intestinálne krvácanie 

http://www.sigmaaldrich.com/MS
DS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SK&language=sk&produ
ctNumber=83359&brand=FLUKA
&PageToGoToURL=http%3A%2
F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2F
catalog%2Fsearch%3Finterface%3
DAll%26term%3D7439-97-
6%26N%3D0%26focus%3Dprodu
ct%26lang%3Den%26region%3D
SK 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
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Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti HCB hexachlórbenzén 

Chemická látka - HCB Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 118-74-1 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/8370#section=Top 

EC No - - 204-273-9 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/8370#section=Top 

Chemický vzorec - - C6Cl6 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/8370#section=Top 

Mólová hmotnosť M g/mol 284,782 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/8370#section=Chemica

l-and-Physical-Properties 

Bod varu - °C 319,3 http://www.piskac.cz/etd/ 

Tenzia pár - Pa pri 20 °C 0,001 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/8370#section=Vapor-

Pressure 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l 4,7.10-3 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/8370#section=Chemica

l-and-Physical-Properties 

Henryho konštanta H - 2,22.10-2 Risk-net 
www.reconnet.net 

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
Log Kow - 5,73 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/8370#section=Chemica

l-and-Physical-Properties 

Rozdeľovací koeficient sorpcie 

na organickej hmote 
KOC mg.kg-1, mg.l-1 2,82.104 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Koeficient priepustnosti kožou Kp cm.hod.-1 2,1.10-1 EPA 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 5,42.10-2 Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 5,91.10-6 Risk-net 
www.reconnet.net 

Dermálny absorpčný faktor ABS - 1,0.10-1 Risk-net 
www.reconnet.net 

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H350 – môže spôsobiť rakovinu 
H372 – spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo 
opakovanej expozícii 
H400 – veľmi toxický pre vodné organizmy 
H410 – veľmi toxický pre vodné organizmy  s dlhodobými 
účinkami 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
compound/8370#section=Safety-
and-Hazards 

Indentifikátory++ 

GHS08, GHS09 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/8370#section=Safety-

and-Hazards 
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Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  2,5 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  3 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 10 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 0,05  μg.l-1 

IT podzemné vody: 0,1 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 
2015 č. 1/2015 – 7. na 
vypracovanie analýzy rizika 
znečisteného územia 
 

Limitné koncentrácie Údaje neuvedené. 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na vodu 
určenú na ľudskú spotrebu a 
kontrolu kvality vody určenej na 
ľudskú spotrebu 

Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 

 NKP (najvyššia prípustná koncentrácia) 

HCB 0,05 μg.l-1 

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 
MH (medzná limitná hodnota) – kategórie A1,A2,A3 
A1: 0,001 μg.l-1  A2: 0,001 μg.l-1  A3: 0,03 μg.l-1   

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, 
ktorým sa ustanovujú požiadavky 
na dosiahnutie dobrého stavu vôd 

Limitné koncentrácie  Údaje neuvedené. 

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 
Z. z. o ochrane zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou 
chemickým faktorom pri práci v 
znení neskorších predpisov 

Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 356/2006 
Z. z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR 
č. 301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
LD50 Orálne - potkan - 10.000 mg/kg 
LD50 Orálne - myš - 4.000 mg/kg 
LD50 Orálne - mačka - 1.700 mg/kg 
LD50 Orálne - králik - 2.600 mg/kg 
LD50 Orálne - morča - > 3.000 mg/kg 
LD50 Orálne - Prepelica - > 6.400 mg/kg 
LD50 Orálne - Cicavec - > 5.000 mg/kg 
Poznámky: Správanie: Somnolencia (celkove utlmená 
aktivita) Správanie: Zmeny pohybovej aktivity 
(zvláštny test). 
LC50 Vdychovanie - potkan - 3.600 mg/m3 
LC50 Vdychovanie - myš - 4.000 mg/m3 
LC50 Vdychovanie - mačka - 1.600 mg/m3 
LC50 Vdychovanie - králik - 1.800 mg/m3 
Produkt alebo jeho zložky sú podľa ich klasifikácie IARC, 
OSHA, ACGIH, NTP alebo EPA považované za 
karcinogény. 
Možný karcinogén pre človeka 
IARC: 2B - Skupina 2B: možno karcinogénny pre ľudí 
(Hexachlorobenzene) 

http://www.sigmaaldrich.com/MS
DS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SK&language=sk&produ
ctNumber=45522&brand=FLUKA
&PageToGoToURL=http%3A%2
F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2F
catalog%2Fsearch%3Fterm%3D11
8-74-
1%26interface%3DCAS%2520No.
%26N%3D0%26mode%3Dmatch
%2520partialmax%26lang%3Den
%26region%3DSK%26focus%3D
product 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
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+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
 

Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti atrazín 

Chemická látka - atrazín Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 1912-24-9 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/2256#section=IUPAC-

Name 

EC No - - 217-617-8 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/2256#section=Top 

Chemický vzorec - - C8H14ClN5 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/2256#section=Top 

Mólová hmotnosť M g/mol 215,683 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/2256#section=Chemica

l-and-Physical-Properties 

Bod varu - °C 

Nema bod varu pri 

normalnej teplote. Pri 

zohrievani sa rozklada 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/2256#section=Boiling-

Point 

Tenzia pár - Pa 4×10-5 http://www.piskac.cz/etd/ 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l 34,7 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/2256#section=Chemica

l-and-Physical-Properties 

Henryho konštanta H - 1,17.10-7 Risk-net 
www.reconnet.net 

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
Log Kow - 2,61 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/2256#section=Chemica

l-and-Physical-Properties 

Rozdeľovací koeficient sorpcie 

na organickej hmote 
KOC mg.kg-1, mg.l-1 1,6.102 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 5,64.10-2 Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 5,58.10-6 Risk-net 
www.reconnet.net 

Dermálny absorpčný faktor ABS - 1,0.10-1 Risk-net 
www.reconnet.net 

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H373 – môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo 
opakovanej expozícii 
H317 – môže vyvolať alergickú kožnú reakciu 
H400 – veľmi toxický pre vodné organizmy 
H410 – veľmi toxický pre vodné organizmy  s dlhodobými 
účinkami 
P273 -zabráňte uvoľneniu do životného prostredia 
P280 - noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné 
okuliare/ochranu tváre 
P501 -zneškodnite obsah/nádobu ... 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
compound/2256#section=Safety-
and-Hazards 
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Atrazi
na 
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Indentifikátory++ 

GHS07, GHS08, GHS09 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/2256#section=Safety-

and-Hazards 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  3 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  4 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 12 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 25  μg.l-1 

IT podzemné vody: 50 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 

2015 č. 1/2015 – 7. na 

vypracovanie analýzy rizika 

znečisteného územia 

 

Limitné koncentrácie 

pitná voda:  

NMH (najvyššia medzná hodnota)  

pesticídy (PL)  0,1 μg.l-1 

pesticídy spolu  (PLS)  0,5 μg.l-1 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu 

určenú na ľudskú spotrebu a 

kontrolu kvality vody určenej na 

ľudskú spotrebu 

Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 

NKP (najvyššia prípustná koncentrácia) 

atrazín 2,0 μg.l-1 

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 
MH (medzná limitná hodnota) – kategórie A1,A2,A3 
A1: 1,0 μg.l-1  A2: 2,5 μg.l-1  A3: 5,0 μg.l-1  (celk.pesticídy) 

*NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým 

sa mení a dopĺňa NV SR č. 

269/2010, ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na dosiahnutie 

dobrého stavu vôd 

Limitné koncentrácie 
 Údaje neuvedené. 

 

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 

Z. z. o ochrane zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci v 

znení neskorších predpisov 

Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 356/2006 
Z. z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR 
č. 301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
LD50 Orálne - potkan - 672 mg/kg 
LC50 Vdychovanie - potkan - 4 h - 5.200 mg/m3 
LD50 Kožný - králik - 7.500 mg/kg 
Produkt alebo jeho zložky nie sú zaraditeľné podľa ich 
klasifikácie IARC, ACGIH, NTP alebo EPA ako 
karcinogény. 
IARC: 3 - Skupina 3: neklasifikovateľný, pokiaľ ide o 
karcinogenitu pre ľudí (2-Chloro-4-ethylamine- 
6-isopropylamine-1,3,5-triazine) 

http://www.sigmaaldrich.com/MS
DS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SK&language=sk&produ
ctNumber=45330&brand=FLUKA
&PageToGoToURL=http%3A%2
F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2F
catalog%2Fsearch%3Finterface%3
DAll%26term%3D1912-24-
9%26N%3D0%26focus%3Dprodu
ct%26lang%3Den%26region%3D
SK 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
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Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
 
Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti 2-hydroxyatrazín 

Chemická látka –                    

2-hydroxyatrazín 
Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 2163-68-0 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/16553#section=Top 

Chemický vzorec - - C8H15N5O 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/16553#section=Top 

Mólová hmotnosť M g/mol 197,238 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/16553#section=Chemic

al-and-Physical-Properties 

Bod varu - - -  

Tenzia pár - Pa 0,001131 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/

Reports/1538.htm 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l -  

Henryho konštanta H Pa.m3.mol-1 -  

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
Log Kow - 0,1 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/16553#section=Chemic

al-and-Physical-Properties 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 -  

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 -  

Dermálny absorpčný faktor ABS - -  

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  
-  

Indentifikátory++ -  

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  3 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  4 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 12 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 25  μg.l-1 

IT podzemné vody: 50 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 

2015 č. 1/2015 – 7. na 

vypracovanie analýzy rizika 

znečisteného územia 
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Limitné koncentrácie 

pitná voda:  

NMH (najvyššia medzná hodnota)  

pesticídy (PL)  0,1 μg.l-1 

pesticídy spolu  (PLS)  0,5 μg.l-1 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu 

určenú na ľudskú spotrebu a 

kontrolu kvality vody určenej na 

ľudskú spotrebu 

Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 

 NKP (najvyššia prípustná koncentrácia) 

2-hydroxyatrazín 2,0 μg.l-1 

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 
MH (medzná limitná hodnota) – kategórie A1,A2,A3 
A1: 1,0 μg.l-1  A2: 2,5 μg.l-1  A3: 5,0 μg.l-1  (celk.pesticídy) 

NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, 

ktorým sa ustanovujú požiadavky 

na dosiahnutie dobrého stavu vôd 

Limitné koncentrácie  Údaje neuvedené. 

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 

Z. z. o ochrane zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci v 

znení neskorších predpisov 

Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 356/2006 
Z. z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR 
č. 301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
údaje sú nedostupné 
Možné ovplyvnenie zdravia 
Vdychovanie Môže mať škodlivé účinky pri vdychovaní. 
Môže spôsobiť podráždenie 
dýchacích ciest. 
Požitie Môže byť škodlivý pri požití. 
Koža Môže byť zdraviu škodlivý pri absorbcii cez pokožku. 
Môže spôsobiť 
podráždenie pokožky. 
Oči Môže spôsobiť podráždenie očí. 

http://www.sigmaaldrich.com/MS
DS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SK&language=sk&produ
ctNumber=36631&brand=FLUKA
&PageToGoToURL=http%3A%2
F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2F
catalog%2Fsearch%3Finterface%3
DAll%26term%3D2163-68-
0%26N%3D0%26focus%3Dprodu
ct%26lang%3Den%26region%3D
SK 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
 

+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
 
Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti chloridazon 

Chemická látka - chloridazon Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 1698-60-8 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/15546#section=Top 

EC No - - 216-920-2 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/15546#section=Top 
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Chemický vzorec - - C10H8ClN3O 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/15546#section=Top 

Mólová hmotnosť M g/mol 221,643 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/15546#section=Chemic

al-and-Physical-Properties 

Bod varu - °C 312,2 

http://www.chemnet.com/Global/P

roducts/chloridazon/Suppliers-0-

0.html 

Tenzia pár - mm Hg pri 20 °C 4,50.10-7  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/15546#section=Vapor-

Pressure 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l 400 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/15546#section=Chemic

al-and-Physical-Properties 

Henryho konštanta H Pa.m3.mol-1 -  

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
Log Kow - 0,8 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/15546#section=Chemic

al-and-Physical-Properties 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 -  

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 -  

Dermálny absorpčný faktor ABS - -  

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H317 – môže vyvolať alergickú kožnú reakciu 
H400 – veľmi toxický pre vodné organizmy 
H410 – veľmi toxický pre vodné organizmy  s dlhodobými 
účinkami 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
compound/15546#section=Safety-
and-Hazards 

Indentifikátory++ 

GHS07, GHS09 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
compound/15546#section=Safety-
and-Hazards 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  3 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  4 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 12 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 0,1  μg.l-1 

IT podzemné vody: 0,5 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 
2015 č. 1/2015 – 7. na 
vypracovanie analýzy rizika 
znečisteného územia 
 

Limitné koncentrácie Údaje neuvedené. 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu 

určenú na ľudskú spotrebu a 

kontrolu kvality vody určenej na 

ľudskú spotrebu 
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Limitné koncentrácie Údaje neuvedené. 

NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, 

ktorým sa ustanovujú požiadavky 

na dosiahnutie dobrého stavu vôd 

Limitné koncentrácie  Údaje neuvedené. 

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 

Z. z. o ochrane zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci v 

znení neskorších predpisov 

Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 356/2006 
Z. z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR 
č. 301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
LD50 Orálne - potkan - 647 mg/kg 
LC50 Vdychovanie - potkan - 4 h - > 30.800 mg/m3 
LD50 Kožný - králik - 2.500 mg/kg 
 

http://www.sigmaaldrich.com/MS
DS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SK&language=sk&produ
ctNumber=45385&brand=FLUKA
&PageToGoToURL=http%3A%2
F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2F
catalog%2Fsearch%3Fterm%3D16
98-60-
8%26interface%3DCAS%2520No.
%26N%3D0%26mode%3Dmatch
%2520partialmax%26lang%3Den
%26region%3DSK%26focus%3D
product 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
 
Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti prometrín 

Chemická látka - prometrín Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 7287-19-6 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/4929#section=Top 

EC No - - 230-711-3 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/4929#section=Top 

Chemický vzorec - - C10H19N5S 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/4929#section=Top 

Mólová hmotnosť M g/mol 241,356 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/4929#section=Chemica

l-and-Physical-Properties 
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Bod varu  
°C pri 760 

mmHg 
312,2 

http://www.chemnet.com/cas/en/1

698-60-8/chloridazon.html 

Tenzia pár  mmHg pri 25°C 0,000538 
http://www.chemnet.com/cas/en/1

698-60-8/chloridazon.html 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l 33 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/4929#section=Chemica

l-and-Physical-Properties 

Henryho konštanta H - -  

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
Log Kow - 3,51 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/4929#section=Chemica

l-and-Physical-Properties 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 -  

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 -  

Dermálny absorpčný faktor ABS - -  

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H332 - Škodlivý pri vdýchnutí. 
H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy. 
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia 

https://www.sigmaaldrich.com/cat
alog/search?term=230-711-
3&interface=All&N=0&mode=ma
tch%20partialmax&lang=en&regi
on=SK&focus=product 
 

Indentifikátory++ 

GHS07, GHS09 

 

https://www.sigmaaldrich.com/cat
alog/search?term=230-711-
3&interface=All&N=0&mode=ma
tch%20partialmax&lang=en&regi
on=SK&focus=product 
 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  3 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  4 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 12 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 25  μg.l-1 

IT podzemné vody: 50 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 

2015 č. 1/2015 – 7. na 

vypracovanie analýzy rizika 

znečisteného územia 

 

Limitné koncentrácie 

pitná voda:  

NMH (najvyššia medzná hodnota)  

pesticídy (PL)  0,1 μg.l-1 

pesticídy spolu  (PLS)  0,5 μg.l-1 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu 

určenú na ľudskú spotrebu a 

kontrolu kvality vody určenej na 

ľudskú spotrebu 

Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 

NKP (najvyššia prípustná koncentrácia) 

Prometrín: neuvedené μg.l-1 

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 
MH (medzná limitná hodnota) – kategórie A1,A2,A3 
A1: 1,0 μg.l-1  A2: 2,5 μg.l-1  A3: 5,0 μg.l-1  (celk.pesticídy) 

NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, 

ktorým sa ustanovujú požiadavky 

na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
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https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=230-711-3&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax&lang=en&region=SK&focus=product


 

Limitné koncentrácie 
 Údaje neuvedené. 

 

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 

Z. z. o ochrane zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci v 

znení neskorších predpisov 

Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 356/2006 
Z. z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR 
č. 301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
LD50 Orálne - potkan - 2.100 mg/kg 
Poznámky: Autonómny nervový systém: Iné (priame) 
parasympatomimetikum. Pľúca, hrudník alebo 
dýchanie: Iné zmeny. Zažívací trakt: Iné zmeny. 
LC50 Vdychovanie - potkan - 4 h - > 2.430 mg/m3 
LD50 Kožný - králik - > 3.100 mg/kg 

https://www.sigmaaldrich.com/MS
DS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SK&language=sk&produ
ctNumber=45636&brand=FLUKA
&PageToGoToURL=https%3A%2
F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2F
catalog%2Fsearch%3Fterm%3D72
87-19-
6%26interface%3DCAS%2520No.
%26N%3D0%26mode%3Dmatch
%2520partialmax%26lang%3Den
%26region%3DSK%26focus%3D
product 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
 

Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti simazín 

Chemická látka - simazín Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 122-34-9 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/5216#section=Top 

EC No - - 204-535-2 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/5216#section=Top 

Chemický vzorec - - C7H12ClN5 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/5216#section=Top 

Mólová hmotnosť M g/mol 201,657 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/5216#section=Chemica

l-and-Physical-Properties 

Bod varu - °C 365.8 
http://www.guidechem.com/dictio

nary/en/122-34-9.html 

Tenzia pár - Pa pri 20°C 8,1.10-7 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/5216#section=Vapor-

Pressure 
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Rozpustnosť vo vode  S mg/l 6,2 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/5216#section=Chemica

l-and-Physical-Properties 

Henryho konštanta H - 2,48.10-7 Risk-net 
www.reconnet.net 

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
Log Kow - 2,18 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/5216#section=Chemica

l-and-Physical-Properties 

Rozdeľovací koeficient sorpcie 

na organickej hmote 
KOC mg.kg-1, mg.l-1 2,97.102 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 4,9.10-2 Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 6,37.10-6 Risk-net 
www.reconnet.net 

Dermálny absorpčný faktor ABS - 1,0.10-1 Risk-net 
www.reconnet.net 

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H351 – podozrenie, že spôsobuje rakovinu 
H400 – veľmi toxický pre vodné organizmy 
H410 – veľmi toxický pre vodné organizmy  s dlhodobými  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
compound/5216#section=Safety-
and-Hazards 

Indentifikátory++ 

GHS08, GHS09 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/5216#section=Safety-

and-Hazards 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  3 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  4 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 12 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 25  μg.l-1 

IT podzemné vody: 50 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 

2015 č. 1/2015 – 7. na 

vypracovanie analýzy rizika 

znečisteného územia 

 

Limitné koncentrácie 

pitná voda:  

NMH (najvyššia medzná hodnota)  

pesticídy (PL)  0,1 μg.l-1 

pesticídy spolu  (PLS)  0,5 μg.l-1 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu 

určenú na ľudskú spotrebu a 

kontrolu kvality vody určenej na 

ľudskú spotrebu 

Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 

NKP (najvyššia prípustná koncentrácia) 

simazín neuvedené μg.l-1 

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 
MH (medzná limitná hodnota) – kategórie A1,A2,A3 
A1: 1,0 μg.l-1  A2: 2,5 μg.l-1  A3: 5,0 μg.l-1  (celk.pesticídy) 

NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, 

ktorým sa ustanovujú požiadavky 

na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
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Limitné koncentrácie 
 Údaje neuvedené. 

 

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 

Z. z. o ochrane zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci v 

znení neskorších predpisov 

Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 356/2006 
Z. z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR 
č. 301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
LD50 Orálne - potkan - 971 mg/kg 
LC50 Vdychovanie - potkan - 4 h - 9.800 mg/m3 
LD50 Kožný - králik - > 10.200 mg/kg 
Karcinogenita 
Obmedzený dôkaz karcinogenity v štúdiách na zvieratách 
IARC: 3 - Skupina 3: neklasifikovateľný, pokiaľ ide o 
karcinogenitu pre ľudí (6-Chloro-N,N'-diethyl- 
1,3,5-triazine-2,4-diamine) 

http://www.sigmaaldrich.com/MS
DS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SK&language=sk&produ
ctNumber=32059&brand=FLUKA
&PageToGoToURL=http%3A%2
F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2F
catalog%2Fsearch%3Finterface%3
DAll%26term%3D122-34-
9%26N%3D0%26focus%3Dprodu
ct%26lang%3Den%26region%3D
SK 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
 

+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
 

Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti chloridazon-desfenyl 

Chemická látka –  

chloridazon-desfenyl 
Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 6339-19-1 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/46781209#section=Top 

Chemický vzorec - - C4H4ClN3O 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/46781209#section=Top 

Mólová hmotnosť M g/mol 147,534 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/46781209#section=Che

mical-and-Physical-Properties 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l - 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/46781209#section=Che

mical-and-Physical-Properties 

Henryho konštanta H - -  
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Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
Log Kow - -0,3 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/46781209#section=Che

mical-and-Physical-Properties 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s -  

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s -  

Dermálny absorpčný faktor ABS - -  

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H315 - Dráždi kožu. 
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 
H302 - Škodlivý po požití. 
P233 
P260 
P261 - Zabráňte vdychovaniu 
prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. 
P264 
P270 - Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. 
P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre 
vetranom priestore. 
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné 
okuliare/ochranu tváre. 
P301 + P312 - PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch 
volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ 
lekára 
P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte 
veľkým množstvom vody 
P304 
P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý 
vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. 
P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko 
minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate 
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte 
vo vyplachovaní. 
P312 - Pri zdravotných problémoch volajte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára 
P321 
P330 
P332 + P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte 
lekársku pomoc/starostlivosť 
P337 + P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte 
lekársku pomoc/starostlivosť 
P340 
P362 - kontaminovaný odev vyzlečte 
P403 
P403 + P233 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. 
Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. 
P405 - Uchovávajte uzamknuté 
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu 

http://www.fluorochem.co.uk/Prod
ucts/Product?code=208961 
 

Indentifikátory++ 

GHS07 

 

http://www.fluorochem.co.uk/Prod

ucts/Product?code=208961 
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Limitné koncentrácie 
ID podzemné vody: 0,1  μg.l-1 

IT podzemné vody: 0,5 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 

2015 č. 1/2015 – 7. na 

vypracovanie analýzy rizika 

znečisteného územia 

 

Limitné koncentrácie Údaje neuvedené. 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu 

určenú na ľudskú spotrebu a 

kontrolu kvality vody určenej na 

ľudskú spotrebu 

Limitné koncentrácie Údaje neuvedené. 

NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, 

ktorým sa ustanovujú požiadavky 

na dosiahnutie dobrého stavu vôd 

Limitné koncentrácie  Údaje neuvedené. 

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 

Z. z. o ochrane zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci v 

znení neskorších predpisov 

Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 356/2006 
Z. z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR 
č. 301/2007 Z. z. 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
 

+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
 

Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti propazín 

Chemická látka - propazín Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 139-40-2 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/4937#section=Top 

EC No - - 205-359-9 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/4937#section=Top 

Chemický vzorec - - C9H16ClN5 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/4937#section=Top 
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Mólová hmotnosť M g/mol 229,71 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/4937#section=Chemica

l-and-Physical-Properties 

Bod varu - °C 373,1 
http://www.lookchem.com/PROP

AZINE/ 

Tenzia pár - mm Hg pri 25°C 9,19.10-6 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/4937#section=Vapor-

Pressure 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l 8,6 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/4937#section=Chemica

l-and-Physical-Properties 

Henryho konštanta H Pa.m3.mol-1 2,15.10-6 Risk-net 
www.reconnet.net 

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
Log Kow - 2,93 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/4937#section=Chemica

l-and-Physical-Properties 

Rozdeľovací koeficient sorpcie 

na organickej hmote 
KOC mg.kg-1, mg.l-1 1,11.103 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 4,4.10-2 Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 5,69.10-6 Risk-net 
www.reconnet.net 

Dermálny absorpčný faktor ABS - 1,0.10-1 Risk-net 
www.reconnet.net 

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H351 – podozrenie, že spôsobuje rakovinu 
H400 – veľmi toxický pre vodné organizmy 
H410 – veľmi toxický pre vodné organizmy  s dlhodobými 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
compound/4937#section=Safety-
and-Hazards 

Indentifikátory++ 

GHS08, GHS09  

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/4937#section=Safety-

and-Hazards 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  3 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  4 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 12 mg/kg sušiny 

Smernica MŽP SR z 28. januára 

2015 č. 1/2015 – 7. na 

vypracovanie analýzy rizika 

znečisteného územia 

 

Limitné koncentrácie Údaje neuvedené. 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu 

určenú na ľudskú spotrebu a 

kontrolu kvality vody určenej na 

ľudskú spotrebu 
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Limitné koncentrácie Údaje neuvedené. 

*NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým 

sa mení a dopĺňa NV SR č. 

269/2010, ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na dosiahnutie 

dobrého stavu vôd 

Limitné koncentrácie  Údaje neuvedené. 

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 

Z. z. o ochrane zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci v 

znení neskorších predpisov 

Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 356/2006 
Z. z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR 
č. 301/2007 Z. z. 

Toxicita 

Akútna toxicita 
LD50 Orálne - potkan - 3.840 mg/kg 
LD50 Kožný - králik - > 10.200 mg/kg 
Rakovinotvornosť - myš - Orálne 
Karcinogenita: Nepriekazný karcinogén podľa kritérií 
RTECS. Pľúca, hrudník alebo dýchanie: Tumory. Krv: 
Tumory. 
Rakovinotvornosť - potkan - Orálne 
Karcinogenita: Vyvoláva tvorbu novotvarov podľa kritérií 
RTECS. Pokožka a s ňou súvisiace časti: 
Ostatné: Tumory. 
Produkt alebo jeho zložky sú podľa ich klasifikácie IARC, 
ACGIH, NTP alebo EPA považované za možné 
karcinogény. 

http://www.sigmaaldrich.com/MS
DS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SK&language=sk&produ
ctNumber=45640&brand=FLUKA
&PageToGoToURL=http%3A%2
F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2F
catalog%2Fsearch%3Fterm%3D13
9-40-
2%26interface%3DCAS%2520No.
%26N%3D0%26mode%3Dmatch
%2520partialmax%26lang%3Den
%26region%3DSK%26focus%3D
product 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
 

Vzťah dávka – účinok a vybrané fyzikálno – chemické vlastnosti fenantrén 

Chemická látka - fenantrén Označenie Jednotka Hodnota Informačný zdroj 

CAS No - - 85-01-8 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/995#section=Top 

EC No - - 201-581-5 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/995#section=Top 

Chemický vzorec - - C14H10 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/995#section=Top 
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Mólová hmotnosť M g/mol 178,229 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/995#section=Chemical-

and-Physical-Properties 

Bod varu - °C 339 http://www.piskac.cz/etd/ 

Tenzia pár - Pa  0,02 http://www.piskac.cz/etd/ 

Rozpustnosť vo vode  S mg/l 1,15 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/995#section=Chemical-

and-Physical-Properties 

Henryho konštanta H Pa.m3.mol-1   

Rozdeľovací koeficient  n-

oktanol/voda 
Log Kow -  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/995#section=Chemical-

and-Physical-Properties 

Koeficient priepustnosti kožou Kp cm.hod.-1 2,3.10-1 Risk-net 
www.reconnet.net 

Rozdeľovací koeficient sorpcie 

na organickej hmote 
KOC  1,41.104 

Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2.s-1 3,33.10-2 Risk-net 
www.reconnet.net 

Difúzny koeficient vo vode DW cm2.s-1 7,47.10-6 Risk-net 
www.reconnet.net 

Dermálny absorpčný faktor ABS - 1,3.10-1 Risk-net 
www.reconnet.net 

Špecifické riziko,  

bezpečné používanie+  

H302 - škodlivý po požití 
H410 - veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými 
účinkami 
P262 - zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom 
P272 - je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z 
pracoviska 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fenant
rene 
 

Indentifikátory++ 

GHS07, GHS09 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fenant

rene 

 

Limitné koncentrácie 

ID horninové prostredie a pôdy:  30 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

obytné zóny:  40 mg/kg sušiny 

IT horninové prostredie a pôdy:  

priemysel: 100 mg/kg sušiny 

ID podzemné vody: 5  μg.l-1 

IT podzemné vody: 10 μg.l-1 

Smernica MŽP SR z 28. januára 

2015 č. 1/2015 – 7. na 

vypracovanie analýzy rizika 

znečisteného územia 

 

Limitné koncentrácie 
pitná voda:  

limity NESTANOVENÉ 

NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu 

určenú na ľudskú spotrebu a 

kontrolu kvality vody určenej na 

ľudskú spotrebu 
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Limitné koncentrácie 

Ukazovatele kvality vody: 

NKP (najvyššia prípustná koncentrácia) 

fenantrén 2,0 μg.l-1 

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu: 
MH (medzná limitná hodnota) – kategórie A1,A2,A3 
A1: 0,2 μg.l-1  A2: 0,2 μg.l-1 A3: 1,0 μg.l-1   (PAU) 

*NV SR č. 398/2012 Z.z., ktorým 

sa mení a dopĺňa NV SR č. 

269/2010, ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na dosiahnutie 

dobrého stavu vôd 

Limitné koncentrácie  Údaje neuvedené. 

NV SR č. 82/2015 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 

Z. z. o ochrane zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci v 

znení neskorších predpisov 

Limitné koncentrácie 
Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov 
s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší: 
ÚDAJE NEUVEDENÉ 

NV SR č. 83/2015, ktorým  sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 356/2006 
Z. z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení NV SR 
č. 301/2007 Z. z. 

Toxicita 
IARC: 3 - Skupina 3: neklasifikovateľný, pokiaľ ide o 
karcinogenitu pre ľudí (Phenanthrene) 
Akútna toxicita 
LD50 Orálne - Myš - 700,0 mg/kg 

http://www.sigmaaldrich.com/MS
DS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SK&language=sk&produ
ctNumber=P11409&brand=ALDR
ICH&PageToGoToURL=http%3A
%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%
2Fcatalog%2Fsearch%3Fterm%3D
85-01-
8%26interface%3DCAS%2520No.
%26N%3D0%26mode%3Dmatch
%2520partialmax%26lang%3Den
%26region%3DSK%26focus%3D
product 

 

Vysvetlivky : 

*NV SR 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu a dezinfekciu. 
Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia,filtrácia, dezinfekcia chlórom, 
predchloráciou a dekantáciou. 
Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia,flokulácia, filtrácia, adsorpcia 
aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia. 
+ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov 

++podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
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