
ÚVOD 
 

       Neustále sa zvyšujúce množstvo cudzorodých látok v životnom prostredí si vyžaduje stále intenzívnejšie 
sledovanie ich účinkov ako na životné prostredia tak aj na človeka. Je zrejmé, že dnes už nestačia len analytické 
hodnotenia jednotlivých polutantov, ktoré podávajú obraz  o ich chemickej štruktúre a kvalite. Na to, aby sme 
mohli prostredie, v ktorom žijeme chrániť, potrebujeme čo  najpresnejšie poznať odpovede všetkého živého, čo 
sa  v ňom nachádza, na prítomnosť škodlivých látok, ktoré majú často antropogénny pôvod. Z poznatkov o 
odpovediach a reakciách  jednotlivých organizmov, môžeme potom zostaviť mozaiku,  ktorá obsahuje 
informácie o správaní sa celých ekosystémov a zmenách v ich vzájomnom chovaní v dôsledku pozmenených 
podmienok. 

       S rozvojom modernej techniky rastie veľmi rýchlo  aj produkcia a spotreba rôznych životnému prostrediu 
často cudzích látok, čo vedie ku zvyšovaniu ich  koncentrácie v životnom prostredí človeka - v ovzduší, vode, 
pôde a poživatinách. Problematika toxických polutantov z ekologického hľadiska preto neustále vzrastá a je 
mimoriadne zložitá a dosiaľ  málo prebádaná. V súčasnosti je dosť prác analytického  typu, avšak všeobecne je 
pociťovaný trvalý nedostatok  informácií o dôsledku týchto problémov na jednotlivé ekosystémy a na zdravie 
človeka. Zložitosť riešenia kontaminácie životného prostredia toxickými látkami ukazuje na nevyhnutnosť 
vytvorenia pracovných tímov, ktoré by združovali odborníkov z oblasti ekotoxikológie a boli schopné 
medzinárodnej spolupráce vrátane racionálneho, medzinárodne koordinovaného riešenia dohodnutých 
výskumných programov. U nás pri riešení tejto problematiky v súčasnosti prevažujú izolované a nepočetné 
skupiny pracovníkov v jednotlivých ústavoch a ani v najbližšej dobe sa nedá očakávať zlepšenie tejto situácie. 
Riešenie problémov spojených s uvoľňovaním toxických látok do životného prostredia musí byť postavené na  
ekologickom základe a vyžaduje si komplexný prístup. Zahŕňa aspekty pôdoznalecké, agronomicko-botanické, 
fytopatologické, veterinárne a v neposlednom rade aj aspekty hygienicko-toxikologické. 

       Na kvalitatívne posudzovanie stavu životného prostredia sa dá okrem analytických stanovení využiť aj 
biologický materiál, a to buď na účely priamej alebo nepriamej bioindikácie. Veľmi výhodnými objektmi na 
testovanie ekotoxikologických účinkov látok sú mikroorganizmy, organizmy žijúce ako vo vodnom tak aj 
v terestrickom prostredí (zooplanktón, zoobentos, bezstavovce aj stavovce) a vodné a suchozemské rastliny. Kým 
pri priamej bioindikácii sa zisťuje obsah látok v organizmoch, nepriama bioindikácia je založená na  sledovaní 
účinku kontaminantov na morfologické, cytologické a fyziologické charakteristiky rastlinných a živočíšnych 
orgánov. Ďalšia možnosť predstavuje sledovanie zmien v zastúpení jednotlivých druhov v rôznych 
spoločenstvách. 

       Keďže množstvo novosyntetizovaných látok je obrovské, je potrebné hľadať čoraz častejšie metódy, ktoré  
by umožňovali rýchly a ekonomicky výhodný spôsob identifikácie ich toxického účinku. Poznanie spôsobu 
odpovedí organizmov na prítomnosť nepriaznivých faktorov sa teda stáva kľúčom k odhaleniu dopadov činnosti 
človeka na všetko živé, vrátane jeho samého, a k zahájeniu včasnej ochrany zdravého života a funkčnosti 
ekosystémov ako takých. Na to, aby sme mohli zahájiť ochranu a maximálne zredukovať nepriaznivé dopady 
prevažne antropogénnej činnosti na populácie a celé ekosystémy  je potrebné poznať mechanizmy a spôsoby, 
akými živé organizmy reagujú na prítomnosť toxických polutantov, t.j. potrebujeme poznať základné princípy 
ekotoxikológie a vedieť ich využiť ako pri prevencii tak aj v ozdravných opatreniach. Výchova odborníkov 
v oblasti ekotoxikológie rovnako ako aj oboznámenie čo najširšej verejnosti s dôsledkami spôsobov našej 
súčasnej existencie sa preto stáva jednou z dominantných tém spoločnosti. Mnohé univerzity do svojich 
študijných programov zaraďujú predmety, týkajúce sa ekotoxikológie, rizikových vlastností látok a hodnotenia 
environmentálnych rizík. Žiaľ, komplexnejšia literatúra k tejto oblasti u nás zatiaľ stále absentuje, hoci vo svete 
sa jej z hľadiska vzdelávania a informovanosti širokých vrstiev venuje obrovská pozornosť. Ročne vo svete 
vychádza niekoľko desiatok titulov, ktoré sa venujú charakterizácii dopadov ľudskej činnosti na abiotické aj 
biotické zložky ekosystémov. Tieto publikácie slúžia nielen odborníkom v danej oblasti  a pedagógom venujúcim 
sa problematike životného prostredia, ale aj širokej verejnosti, ktorej  podávajú prístupnou formou informácie 



o dôsledkoch nášho súčasného spôsobu života a možnostiach a formách, akými sa tieto dôsledky snažíme riešiť 
a zmierniť.  

 Predkladaná publikácia „Environmentálna toxikológia a všeobecná ekotoxikológia“ je prvou zo série 
monografií, ktoré sa budú venovať popisu, hodnoteniu a dôsledkom súčasnej formy našej existencie na životné 
prostredie a poskytne informáciu o tom, čím sa tieto vedné disciplíny zaoberajú, prečo sa odčlenili z toxikológie 
a prečo je ekotoxikológia stále vysoko aktuálnou  a rýchlo napredujúcou vedou. Uvedie základnú terminológiou, 
ktorú tieto disciplíny používajú, ich princípy, mechanizmy transportu a premeny toxických látok v živých 
organizmoch a všeobecné odpovede organizmov na prítomnosť toxikantov.  

 Na predkladanú monografiu budú nadväzovať publikácie „Ekotoxikologické testy“, „Špeciálna 
toxikológia a ekotoxikológia“ a „Hodnotenie environmentálnych rizík“. Publikácia „Ekotoxikologické testy“ 
sa zameria na používané typy testov, ktoré hodnotia  toxické účinkov polutantov na biotu v terestrickom aj 
vodnom prostredí, uvedie základné princípy a ciele týchto testov ako aj normy, ktoré súvisia s hodnotením 
toxicity látok. „Špeciálna ekotoxikológia“ sa bude zaoberať konkrétnymi typmi odpovedí a dôsledkami 
prítomnosti jednotlivých toxikantov, ako anorganických tak aj organických, na živé organizmy a prejavmi ich 
poškodenia, ktoré sa zvyčajne hodnotia ako zmeny zdravotného stavu. Okrem účinkov toxických látok na živé 
organizmy, rastliny aj živočíchy,  bude uvedený aj účinkom týchto látok na človeka.  „Hodnotenie 
environmentálnych rizík“ bude charakterizovať riziko z rôznych pohľadov – spoločenských, ekonomických  
a pod., a postupy pri jeho vyhodnocovaní a prepojenie hodnotenia rizík na environmentálny manažment. V tejto 
publikácii budú podrobnejšie charakterizované prírodné – predovšetkým geologické riziká, ktoré majú často 
globálne dopady, antropogénne riziká s globálnymi dopadmi pre životné prostredia a biologické  a zdravotné 
riziká. V oblasti zdravotných rizík (Health Risk Assessment) sa bude venovať pozornosť hlavne epidemickým 
ochoreniam, ktorých vektory sa dajú využiť v bioterorizme. Kompletná séria týchto monografií by mala byť na 
našom trhu dostupná v priebehu rokov 2008-2010 a pokryť potrebu väčšiny univerzitného štúdia prírodovedného 
zamerania týkajúceho sa dopadov a hodnotenia vplyvov antropogénnej činnosti predovšetkým na biotické zložky 
ekosystémov. Zaujímavou bude aj pre odbornú a laickú verejnosť, nakoľko sa pokúsi zhrnúť dostupné 
informácie z tejto oblasti do ucelenejšieho a aj pre širokú verejnosť prijateľného celku.     
 


