
 
 

 
 
V uplynulých rokoch vedecké výskumy zamerané na sledovanie radiačnej záťaže 

poukázali na fakt, že aj napriek širokému použitiu umelých zdrojov žiarenia, aj v súčasnosti 
viac ako 80 % radiačnej záťaže spôsobujú prírodné zdroje žiarenia a z nich najvýznamnejšími 
zdrojmi sú radón a kozmické žiarenie. V tejto súvislosti sa stanovil za hlavný cieľ poradne - 
zvýšenou informovanosťou a edukačnou činnosťou sa podieľať na znižovaní radiačnej 
záťaže a zdravotného rizika z expozície prírodnými zdrojmi žiarenia jednak obyvateľov 
ale aj  zamestnancov na pracoviskách so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením. 
 
 
ČINNOSŤ PORADNE: 
 
Poskytovať informácie, konzultácie, prednášky rozhovory pre masmédia, publikovať články a 
edukačné materiály v nasledovných oblastiach: 

• Problematika radiačnej záťaže a zdravotného rizika pri expozícii radónom a inými 
prírodnými zdrojmi žiarenia  

• Problematika stanovenia koncentrácie radónu v pôdnom vzduchu pred výstavbou 
pobytových priestorov  

• Problematika stanovenia radónu v existujúcich pobytových priestoroch  
• Problematika protiradónových nápravných opatrení  
• Problematika expozície kozmickým žiarením na palubách lietadiel  

 
 

   i 
 Poradenstvo 

                                                                           je pre občanov bezplatné.  
                                                                         Viac informácií na tel. čísle: 

                                                                         0917  426 062 
 

       e-mail: ba.ziar62@uvzsr.sk 
                
 
 
 
 
Vedúca poradne: RNDr. Magdaléna Vičanová, PhD. 

Konzultačné  hodiny: 
 

Pondelok 
13:00 – 15:00 hod. 

 

Streda                             
9:00 – 11:00 hod. 

 
Ružinovská č.8 

Bratislava 
 



V daných okruhoch sa poskytujú informácie o súčasnom stave, platných právnych 
predpisoch, zdravotných účinkoch a možnosti ochrany obyvateľov a pracovníkov. 

Činnosť poradne sa vykonávaná v súlade s platnými legislatívnymi predpismi na ochranu 
verejného zdravia. 
 
 
CIEĽOVÉ SKUPINY: 

• Obyvateľstvo  
• Zamestnanci na pracoviskách so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením  
• Dotknutá štátna a verejná správa (obecné úrady, stavebné úrady, atď.)  
• Organizácie zaoberajúce sa radónovou problematikou  
• Študenti verejného zdravotníctva, jadrovej fyziky, prírodných vied, 

enviromentalistiky, stavebníctva, atď.  
• Stavebné organizácie  
• Iné  

 
 
KONTAKT S KLIENTMI 
Kontakt s klientmi poradne prebieha na troch úrovniach. 
1.) osobný 

a) klient sa vopred objedná na konzultácie v rámci konzultačných hodín 
b) pracovník poradne je požiadaný klientom o poskytnutie prednášky alebo rozhovoru 

2.) písomný – listom, emailom, edukačným materiálom, článkom 
3.) telefonický 
 
 
 


