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Odbor Meteorologické siete sa zaoberá pozorovaním meteorologických prvkov a javov a medzi jeho činnosti 
teda patrí aj pozorovanie oblakov. Oblačnosť je charakterizovaná tromi veličinami:  

- množstvo oblačnosti 

- druh oblakov 

- výška základní oblakov 

Morfologická klasifikácia oblakov vychádza z celkového vzhľadu oblaku. Oblaky zaraďujeme podľa druhu, 
tvaru, odrody a zvláštnosti. 

Súčasťou odboru Meteorologické siete je aj radiačný monitoring, ktorý s oblakmi síce nesúvisí priamo, ale 
mnohé spojitosti je možné nájsť.  Tie najnázornejšie sú známe oblaky zaznamenané pri skúškach jadrových 
zbraní alebo kontaminácia spôsobená presunom kontaminovaných oblakov pri haváriách jadrových elektrární. 
Ale sú aj iné, menej známe súvislosti medzi výškou dávkového príkonu a zrážkami alebo hrúbkou snehovej 
pokrývky.  Či pobyt na palube lietadla nad vrstvou oblakov.  Aj takto sa dá oblakom rozumieť. 
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V príspevku je porovnaná v súčasnosti platná legislatíva SR s novými požiadavkami EU, záväznými pre 
členské štáty Európskej Únie. Ďalej sú prezentované výsledky skríningu kontaminácie stavebných materiálov 
a surovín prírodnými rádionuklidmi a odhadnutá radiačná záťaž obyvateľa SR z externého ožiarenia 
v pobytovom priestore typickom pre Slovensko. Sú prezentované aj výsledky skríningov koncentrácie radónu 
v pobytových priestoroch SR od roku 1992, pričom  posledný skríning koncentrácie radónu v pobytových 
priestoroch, uskutočnený po roku 2014 v siedmych územných celkoch (Topoľčany, Levice, Galanta, Lučenec, 
Trenčín, Dolný Kubín a Košice), je korigovaný výsledkami opakovaných meraní a doplnený ďalšími meraniami 
v týchto lokalitách. Pri hodnotení radónovej situácie v celom sledovanom súbore pobytových objektov bol 
potom zohľadňovaný druh pobytového priestoru, typ miestnosti, ako aj charakter stavby. V závere príspevku, 
na základe analýzy nameraných výsledkov, nových koeficientov odhadu zdravotného rizika a konverzných 
koeficientov pre výpočet efektívnej dávky z expozície radónom, je uvedený  odhad efektívnej dávky 
obyvateľstva v  jednotlivých okresoch a krajoch Slovenska.  

Táto práca bola podporená aj realizáciou projektu „Centrum exelentnosti environmentálneho zdravia“ 
ITMSč.24240120033, na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj, financovaného 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
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