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Analýza rizík
Risk analysis

Hodnotenie rizík
Risk assesment

Riadenie a kontrola rizík
Risk management

Základné pojmy



Riziká

Prírodné

Antropogénne



• Každá ľudská činnosť prináša určité 
riziká !

• Riziko je najčastejšie definované ako 
súčin veľkosti, v dôsledku určitej 
udalosti, a pravdepodobnosti, že 
k tejto udalosti dôjde v určitom 
časovom období.

• Nulové riziko neexistuje.
• Hodnotenie, kontrola a riadenie rizík.

Základné pojmy



• Nebezpečnosť (Hazard) –
kvalitatívny pojem, ktorý vyjadruje 
potenciálnu možnosť, že určitý 
fyzikálny, chemický či biologický 
činiteľ spôsobí poškodenie.

• Predpoveď (identifikácia) 
nebezpečnosti (Hazard prediction or 
hazard identification) – zahŕňa 
proces rozpoznania nebezpečnosti.



V prípade určitej chemickej látky
nebezpečnosť zahŕňa:

• hodnotenie expozície:
- expozícia – proces, pri ktorom organizmus 

prichádza do styku s látkou a pri ktorom sa  dá 
predpokladať prekročenie hranice organizmu

- expozičné podmienky – charakterizujú 
cieľové populácie (objekty) a vzťah medzi dávkou a 
odpoveďou (spôsobenou škodou) na cieľových 
populáciách

• hodnotenie účinkov (toxicity) – stanovenie 
povahy a rozsahu negatívnych účinkov vzhľadom 
na veľkosť dávky



Expozícia



Expozícia



Základné pojmy

• Toxicita – schopnosť látky 
poškodzovať živý organizmus, je 
daná fyzikálno-chemickými 
vlastnosťami látky.

• Nebezpečnosť potom predstavuje 
súbor toxických účinkov, ku ktorým 
dôjde za daných podmienok 
expozície, resp. podmienky expozície 
vyvolávajúce daný súbor účinkov.



• Riziko (risk) – kvantitatívny pojem 
vyjadrujúci pravdepodobnosť, že nejaký 
fyzikálny, chemický či biologický faktor 
spôsobí za daných (definovaných) 
podmienok expozície určité číselne 
vyjadriteľné poškodenie (zdravia, chorobu, 
smrť).

• Vyjadrenie rizika – pomer medzi počtom 
indivíduí, ktoré za určitých expozičných 
podmienok utrpia poškodenie k celkovému 
počtu jedincov vystavených identickému 
faktoru za rovnakých expozičných 
podmienok.



(U.S. EPA Superfund Risk Assessment)

Hodnotenie sa robí pri súčasných 
(základných) a budúcich podmienok
Cieľom je ochrana zdravia človeka pri 
zdôvodniteľnej maximálnej expozícii

Expozícia ÚčinokRiziko

Základné pojmy



Základné pojmy
Vnímanie rizík (Risk perception)

Prijateľnosť rizík (Risk acceptance)

Laický prístup - životné skúsenosti, vzdelanie, 
osobná povaha, osobné priority, informovanosť

Vnímanie a prijímanie rizík – relatívny charakter
Automobilizmus, doprava

⇓
Návykovosť na tradičné formy rizík

⇑
Netradičné riziká (vstup karcinogénov do prostredia)



Pomer reálne oceniteľných rizík k výhodám, 
ktoré určitá ľudská činnosť (napríklad 
v podobe používania určitej chemickej 
látky) prináša

Dobrovoľné riziká (ovplyvniteľné) –
fajčenie, pitie alkoholu

Nedobrovoľné (vnútené, neovplyvniteľné) –
nutnosť piť chlórovanú vodu, dýchať 
znečistený vzduch

Základné pojmy

Objektívne kritérium?



Riziko

Újma sama o sebe – len 
tomu subjektu, ktorý 
s rizikovým činiteľom 
prichádza do styku

Újma iným:
- adresná – určiteľná –
určité osoby, organizmy, 
objekty
- neadresná – všeobecne 
škodlivý vplyv 
priemyselných exhalácií



Riziko:
0 – k poškodeniu vôbec nedôjde 
1 – k poškodeniu dôjde vo všetkých 

prípadoch

Nebezpečnosť – súbor účinkov, ku ktorým by 
za daných podmienok MOHLO DÔJSŤ

Riziko – pravdepodobnosť, s akou k nim 
skutočne dôjde

Riziko v žiadnom prípade nie je len číslo !



Vstupy 
chemických látok 

do prostredia

Havárie

Úmyselná distribúcia a 
použitie látok v ŽP 

(lieky, agrochemikálie)

Dobrovoľné úniky 
polutantov 
(odpady)



Možný postup na zníženie rizika:
• Jednostranné obmedzenie príslušnej ľudskej 

činnosti
• Jej nahradenie aktivitou obdobnou s rovnakou 

výhodou, ale nižším rizikom
• Zavádzanie „ekologických“ technológií a 

techník

Zníženie rizík

Jednostranné obmedzenie 
okamžitého prospechu

Vynaloženie dodatočných 
nákladov pri zachovaní 
pôvodnej prospešnosti



Prospech

Náklady Riziko

Žiadny z týchto prvkov nemôže byť zmenený 
bez zmeny druhého

Zvažovanie alternatív musí zahŕňať vzájomný pomer 
medzi prospechom a rizikom, ktorý sa dosiahne 

realizáciou určitého nápravného opatrenia.



Identifikácia nebezpečnosti

Hodnotenie expozície Identifikácia účinku(-ov)

Charakterizácia rizika

Interpretácia

4 základné kroky hodnotenia rizík



Prvý krok hodnotenia rizika

Určenie nebezpečnosti
(Hazard identification)

Interdisciplinárna, kolektívna záležitosť 
s dominujúcim postavením toxikológie a 
epidemiológie.

Základný predpoklad – možnosť extrapolácie 
výsledkov pozorovaných na jednom živočíšnom 
druhu na druh iný a výsledkov získaných na 
laboratórnych zvieratách na človeka.



Druhý krok hodnotenia rizika

Vzťah medzi dávkou a odpoveďou 
(Dose – response relationship)

Účinok (efect) – kvalitatívny pojem (hepatotoxický, 
genotoxický..)

Odpoveď (response) – merateľná miera účinku 
(zmena aktivity niektorého pečeňového 
enzýmu..)

Dávka (dose) – množstvo látky vstupujúce do 
organizmu behom expozície vzťahované na 
jednotku telesnej hmotnosti a jednotku času 
(napr. mg.kg-1.d-1)



Druhý krok hodnotenia rizika

Dominujúce postavenie – experimentálna 
(eko)toxikológia v spolupráci so štatistikou a 
základy matematického a biologického 
modelovania.

Ďalšie extrapolácie – extrapolácia do nízkych dávok 
(High-to-low dose exposure).

Vychádza z reálnej environmentálnej expozície,
z reálnych environmentálnych koncentrácií.

Štúdium vzťahu dávka – účinok vedie k pojmu 
prahový účinok.



Druhý krok hodnotenia rizika
Prístup US EPA:

Karcinogénne látky sú vždy bezprahové.

Všetky ostatné účinky sú chápané ako prahové (treshold) – to 
znamená, že sa dá nájsť dávka, pri ktorej za predpokladu 
celoživotnej expozície, nedôjde ku poškodeniu organizmu.

To vedie k definícii:
NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) – teda najvyššej 

úrovne expozície, pri ktorej ešte nie je pozorovaná 
nepriaznivá odpoveď na štatisticky významnej úrovni v 
porovnaní s kontrolnou skupinou.

Z tejto hodnoty sa potom dá dospieť k pojmu:
Referenčná dávka (reference dose) – definovaná ako denná 

expozícia, ktorá pri celoživotnej expozícii pravdepodobne 
nespôsobí poškodenie zdravia.



Tretí krok hodnotenia rizika

Hodnotenie expozície
(Exposure assessment)

Hodnotenie expozície je súčasťou hodnotenia rizika 
pozostávajúceho z charakteristiky danej skupiny populácie 
a veľkosti expozičnej koncentrácie a frekvencie, resp. doby 
trvania expozície.

Môže sa zaoberať expozíciou už ukončenou, trvajúcou alebo 
predpokladanou v dlhšom časovom úseku.

Dotazníky, zdravotné vyšetrenia, retrospektívne vyšetrenia.
Nižšia exaktnosť ako pri dvoch predchádzajúcich – množstvo 

ovplyvňujúcich faktorov je značné – najobťažnejšia časť 
hodnotenia rizík.

Výstup – odhad celoživotnej expozičnej dávky – hlavná 
veličina pri hodnotení rizík.



Štvrtý krok hodnotenia rizika

Charakterizácia rizika
(Risk characterization)

Syntéza dát získaných v predchádzajúcich krokoch, 
vedie k určeniu pravdepodobnosti, s akou 
ľudský organizmus utrpí niektoré z možných 
poškodení.

Hlavnou súčasťou je bilancia a kritické 
zhodnotenie všetkých aproximácií, extrapolácií 
a neistôt, ktoré sa, či už zámerne alebo 
náhodne, v predchádzajúcich krokoch vyskytli.



Základné pojmy

Hodnotenie rizík
(Risk assessment)

určenie druhu a stupňa nebezpečnosti 
(ohrozenia) predstavovaného určitým faktorom, 

ďalej určenie v akom rozsahu ohrozeniu boli, sú 
alebo v budúcnosti môžu byť vystavené 
jednotlivé skupiny populácie a 

charakterizácia existujúcich alebo potenciálnych 
rizík, ktoré vyplývajú z uvedených zistení.
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