
De fi ní cie poj mov

(1) in ten zi ta elek tric ké ho po¾a: vek to ro vá ve li či na rov ná vek to ru F  sily pô so bia cej na bo do vý elek tric ký ná boj, de le -
né mu ve¾ ko s�ou q toh to ná bo ja:

E = F/q
Sym bol: E
Jed not ka SI: volt na me ter [V/m]

PO ZNÁM KA 
Pri po liach, kto ré sa v čase pe rio dic ky me nia a kto rých prie beh možno opí sa� ako sí nu so vý, vek tor elek tric ké -
ho po¾a os ci lu je po zdĺž pev nej priam ky (li ne ár na po la ri zá cia) ale bo sa otá ča a opi su je elip su.
Pre to že prie beh elek tric ké ho po¾a na ru šu jú blíz ke elek tric ky vo di vé pred me ty (po čí ta júc do toho aj oso by), je
nut né ex po zič nú si tu á ciu cha rak te ri zo va� ne po ru še ným elek tric kým po ¾om (t. j. po ¾om, aké by v da nom mies -
te bolo bez prí tom nos ti osôb a bez pre chod ne umies tňo va ných ale bo pre nos ných pred me tov). 

(2) mag ne tic ká in duk cia: vek to ro vá ve li či na B o pi su jú ca pole, kto ré na elek tric ký ná boj q po hy bu jú ci sa rých lo s�ou
v pô so bí si lou F rov nou:

F = q . (v x B)
Sym bol: B
Jed not ka SI: tes la [T]

PO ZNÁM KA
Pri poli, kto ré sa v čase pe rio dic ky mení a kto ré ho prie beh možno opí sa� ako sí nu so vý, vek tor mag ne tic ké ho
po¾a os ci lu je po zdĺž pev nej priam ky ale bo sa otá ča a opi su je elip su.

(3) in ten zi ta mag ne tic ké ho po¾a: vek to ro vá ve li či na H rov ná vek to ru B mag ne tic kej in duk cie de le né mu per me a bi li -
tou pros tre dia µ:

H B= µ
Sym bol: H
Jed not ka SI: am pér na me ter [A/m]  

PO ZNÁM KA 
Pri opi se bio lo gic kých efek tov spô so be ných mag ne tic kým po ¾om sa na mies to in ten zi ty mag ne tic ké ho po¾a
čas tej šie po u ží va mag ne tic ká in duk cia. Vo vá kuu a prak tic ky vo všet kých bio lo gic kých ob jektoch sa tie to ve li -
či ny lí šia len mul ti pli ka tív nou kon štan tou: po mer B/H me dzi mag ne tic kou in duk ciou a in ten zi tou mag ne tic -
ké ho po¾a je rov ný per me a bi li te vá kua µ π0

74 10= ⋅ −  hen ry na me ter (H/m). Vo fe ro mag ne tic kých ma te riá loch
sa však po mer B/H od per me a bi li ty vá kua líši aj o nie ko¾ ko rá dov.
Pri poli, kto ré sa v čase pe rio dic ky mení a kto ré ho prie beh možno opí sa� ako sí nu so vý, vek tor mag ne tic ké ho
po¾a os ci lu je po zdĺž pev nej priam ky ale bo sa otá ča a opi su je elip su.

(4) prú do vá hus to ta: in ten zi ta elek tric ké ho prú du pre chá dza jú ce ho kol mo k zvo le nej plo che de le ná ve¾ ko s�ou tej to
plo chy.

Sym bol: J
Jed notka SI: am pér na štvor co vý me ter [A/m2]

(5) hus to ta žia ri vé ho toku (vý ko no vá hus to ta): vý kon pre ná ša ný elek tro mag ne tic kou vl nou cez jed not ko vú plo chu 
kol mú na smer ší re nia vlny; je rov ný hod no te Po in tin gov ho vek to ra:

S = E x H
Sym bol: S
Jed not ka SI: watt na štvor co vý me ter [W/m2]
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PO ZNÁM KA 
Pri ro vin nej elek tro mag ne tic kej vlne  možno hus to tu žia ri vé ho toku ur či� z in ten zi ty E elek tric ké ho po¾a ale bo
z in ten zi ty H mag ne tic ké ho po¾a, ale bo z mag ne tic kej in duk cie B s po u ži tím im pe dan cie vá kua (377 Ω). Pla tí:

S E H E H E B= = = =2 2377 377. . ( . ) µ
E a H sú v jed not kách V/m ale bo A/m, B v jed not kách tes la (T), S je vo W/m2.

(6) ploš ná hus to ta ener gie: množ stvo ener gie, kto ré do pad ne na ro vin nú plo chu ale bo kto ré pre šlo ro vin nou plo -
chou kol mou na smer ší re nia elek tro mag ne tic kej vlny, de le né ob sa hom tej to plo chy.

Jed not ka SI: jo ule na štvor co vý me ter [J/m2]

(7) kon takt ný prúd: prúd te čú ci te lom pri kon tak te člo ve ka s vo di vým pred me tom, kto rý je v elek tric kom ale bo strie -
da vom mag ne tic kom poli. S naj vy ššou prí pust nou hod no tou sa po rov ná va ča so vý prie mer efek tív nej hod no ty kon -
takt né ho prú du stre do va nej počas jed nej se kun dy.
Sym bol: I
Jed not ka SI: am pér [A]

(8) in du ko va ný prúd: prúd te čú ci te lom v dô sled ku pria mej ex po zí cie oso by elek tric ké mu ale bo strie da vé mu mag ne -
tic ké mu po¾u.
Sym bol: i
Jed not ka SI: am pér [A]

(9) špič ko vá hod no ta: ma xi mál na hod no ta ča so vo pre men nej ve li či ny (napr. in ten zi ty po¾a ale bo hus to ty žia ri vé ho
toku) v da nom ča so vom in ter va le.

(10) ab so lút na hod no ta: ab so lút na hod no ta (ve¾ kos�) vek to ra in ten zi ty elek tric ké ho po¾a  E(t) v oka mi hu t je de fi no -
va ná vz�a hom:

[ ]E t E t E t E t E tx y z( ) ( ) ( ) ( ) ( )= = + +2 2 2 1 2

Ex(t), Ey(t) a Ez(t) sú oka mžité hod no ty pra vo uhlých zlo žiek ča so vo pre men né ho vek to ra elek tric ké ho po¾a E(t). Rov na -
ký vz�ah pla tí pre vek tor mag ne tic kej in duk cie B(t) a pre akú ko¾ vek inú vek to ro vú ve li či nu.

(11) efek tív na hod no ta: efek tív na hod no ta Eeff in ten zi ty elek tric ké ho po ¾a a efek tív na hod no ta Beff mag ne tic kej
 indukcie v da nom mies te je rov ná od moc ni ne z ča so vé ho prie me ru kvad rá tu in ten zi ty po¾a E(t) a kvad rá tu mag ne tic -
kej in duk cie B(t) cez pe rió du:

E T E t dt
t

t T

eff =










+

∫( ) ( ).1 2

1 2

B T B t dt
t

t T

eff =










+

∫( ) ( ).1 2

1 2

Rov na ký vz�ah sa po u ži je na vý po čet efek tív nej hod no ty elek tric ké ho prú du a efek tív nej hod no ty prú do vej hus to ty.
Efek tív na hod no ta hus to ty žia ri vé ho toku (vý ko no vej hus to ty) je ča so vý prie mer hus to ty žia ri vé ho toku cez pe rió du:

S T S t dt
t

t T

eff =
+

∫( ) ( ).1

T = 1/f je pe rió da prí sluš nej os ci lu jú cej ve li či ny.

(12) ča so vý prie mer (spô sob stre do va nia): s naj vy šší mi prí pust ný mi hod no ta mi pre ne pre tr ži tú ex po zí ciu uve dený -
mi v prí lo he č. 2 sa zis te né hod no ty zod po ve da jú cich ve li čín po rov ná va jú rôz ne pod ¾a bio lo gic kých me cha niz mov,
kto rý mi elek tric ké a mag ne tic ké pole rôz nych frek ven cií pô sobí na tka ni vo ¾ud ské ho tela:

1. Pri ve li či nách cha rak te ri zu jú cich pole s frek ven ciou vyš šou ako 1 kHz a pri hus to te žia ri vé ho toku sa s  naj -
vyššími prí pust ný mi hod no ta mi po rov ná va jú ča so vé prie me ry Est, Bst a Sst vy po čí ta né zo zis te ných efek tív -
nych hod nôt
a) pri poli s frek ven ciou 100 kHz a niž šiou pod ¾a vz�a hov:
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E T E tc i ist = ∑( ) .1 ale bo E T E t dtc

t

t T

st eff=
+

∫( ) ( ).1

B T B tc i ist = ∑( ) .1 ale bo B T B t dtc
t

t T

st eff=
+

∫( ) ( ).1

s ča som stre do va nia Tc = 1 se kun da,

b) pri poli s frek ven ciou vyš šou ako 100 kHz a niž šou ako 10 GHz ale bo rov nou 10 GHz pod ¾a vz�a hov:

[ ]E T E ts i ist = ∑( ) .1 2 1 2
ale bo E T E t dts

t

t T

st eff=










+

∫( ) ( ).1 2

1 2

[ ]B T B ts i ist = ∑( ) .1 2 1 2
ale bo B T B t dts

t

t T

st eff
2=











+

∫( ) ( ).1
1 2

S T S ts i ist = ∑( ) .1 ale bo S T S t dts

t

t T

st eff=
+

∫( ) ( ).1

s do bou stre do va nia Ts = 6 mi nút a pre frek ven ciu z in ter va lu od 10 GHz do 300 GHz s do bou stre do va nia
Ts = 68/(10-9 . f)1,05. Frek ven cia je v jed not kách Hz, čas Ts bude v mi nú tach.
Ei a Bi sú efek tív ne hod no ty in ten zi ty elek tric ké ho po¾a a mag ne tic kej in duk cie, Si je efek tív na hus to ta žia ri vé -
ho toku pre i-tú ex po zí ciu tr va jú cu čas ti. Vý ra zy s in teg rál mi sa po u ži jú, ak v ča so vom úse ku, cez kto rý sa
stre du je, bol za zna me na ný spo ji tý pre men ný ča so vý prie beh oka mžitých efek tív nych hod nôt Eeff(t), Beff(t)
a Seff(t) in ten zi ty elek tric ké ho po¾a, mag ne tic kej in duk cie ale bo hus to ty žia ri vé ho toku.

2. Pri poli s frek ven ciou niž šou ako 1 kHz nie je ča so vé stre do va nie prí pust né. S naj vy šší mi prí pust ný mi hod no -
ta mi sa v tom to prí pa de po rov ná va jú zis te né efek tív ne hod no ty elek tric ké ho po¾a a mag ne tic kej in duk cie pria -
mo.

(13) ča so vý in ter val pre sta no ve nie prie me ru (Tc, Ts): čas, po čas kto ré ho je stre do va ná prí sluš ná ve li či na, napr.
in ten zi ta elek tric ké ho po¾a. Pre frek ven cie od 1 000 Hz do 100 kHz je ča so vý in ter val pre sta no ve nie prie me ru 1 se -
kun da, pre frek ven cie vyš šie ako 100 kHz a niž šie ako 10 GHz je 6 mi nút, pre frek ven cie od 10 GHz do 300 GHz je
Tst = 1,92 . 1011/f1,05 (f je frek ven cia v Hz, Tst je čas stre do va nia v mi nú tach). Ve li či ny (in ten zi ta elek tric ké ho po¾a, mag -
ne tic ká in duk cia, hus to ta in du ko va né ho elek tric ké ho prú du) s frek ven ciou niž šou ako 1 000 Hz sa pre po rov na nie
s naj vy šší mi prí pust ný mi hod no ta mi ne stre du jú.

(14) sta tic ké pole: na úče ly tej to vy hláš ky — elek tric ké ale bo mag ne tic ké pole, kto ré ho ča so vá zme na má frek ven ciu
niž šiu ako 1 Hz.

(15) pole s nie ko¾ ký mi frek ven cia mi: su per po zí cia dvoch ale bo via ce rých fá zo vo ne ko he rent ných zlo žiek elek tro -
mag ne tic ké ho po¾a s rôz ny mi frek ven cia mi.

(16) ob las� blíz ke ho po¾a: ob las� na chá dza jú ca sa blíz ko zdro ja vy so ko frek venč né ho po¾a, v kto rej nemá elek tric ké
a mag ne tic ké pole cha rak ter ro vin nej vlny. Ob las� blíz ke ho po¾a sa ïa lej delí na re ak tív nu ob las�, kto rá je k vy ža ru jú -
cej štruk tú re naj bliž šie a ob sa hu je sko ro celú ulo že nú ener giu, a na ob las� vy ža ro va nia, kde už ra diač né pole pre va -
žu je nad re ak tív nym po ¾om, má však zlo ži tú štruk tú ru. Pre väč ši nu an tén sa oby čaj ne za von kaj šiu hra ni cu re ak tív -
ne ho po¾a po va žu je vzdia le nos� od po vrchu an té ny rov ná po lo vi ci vl no vej dĺž ky.

(17) ob las� vzdia le nej zóny: v tej to ob las ti pre vlá da cha rak ter ro vin nej vlny, keï vek to ry elek tric kej zlož ky a mag ne -
tic kej zlož ky po¾a sú na vzá jom kol mé a le žia v ro vi ne kol mej na smer ší re nia vlny.

(18) vl no vá im pe dan cia (Z): po mer in ten zi ty elek tric ké ho po¾a k in ten zi te mag ne tic ké ho po¾a v elek tro mag ne tic kej
vlne. Vl no vá im pe dan cia pre ro vin nú vlnu ší ria cu sa vo vá kuu je Z0 0 0

1 2= ( )µ ε , te da pri bliž ne 377 Ω.

(19) die lek tric ká kon štan ta: pozri per mi ti vi ta

(20) pra cov ný cyk lus (pri pe rio dic ky pre ru šo va nom poli): po mer doby tr va nia im pul zu po¾a k pe rió de opa ko va nia
im pul zov. Pra cov ný cyk lus rov ný jed nej zod po ve dá ne pre ru šo va né mu po¾u.

(21) elek tric ká in duk cia: ve li či na rov ná in ten zi te elek tric ké ho po¾a E ná so be nej per mi ti vi tou ε:
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D E= ⋅ ε
Sym bol: D
Jed not ka SI: co u lomb na štvor co vý me ter [C/m2]

(22) per me a bi li ta: mag ne tic ká per me a bi li ta ma te riá lu (pros tre dia) je de fi no va ná ako po mer me dzi ve¾ ko s�ou mag ne -
tic kej in duk cie B a in ten zi tou mag ne tic ké ho po¾a H:

µ = B H
Sym bol: µ
Jed not ka SI: hen ry na me ter [H/m]

PO ZNÁM KA 
Pre všet ky ne fe ro mag ne tic ké ma te riá ly vrá ta ne tka ni va ¾ud ské ho tela je per me a bi li ta dos ta toč ne pres ne
 rovná 4 10 7π ⋅ − H m.

(23) per mi ti vi ta: cha rak te ris ti ka die lek tric ké ho ma te riá lu (napr. bio lo gic ké ho tka ni va) de fi no va ná ako po diel  ve¾ -
kosti elek tric kej in duk cie a in ten zi ty elek tric ké ho po¾a:

ε = D E
Sym bol: ε
Jed not ka SI: fa rad na me ter [F/m]

(24) vl no vá dĺž ka: vl no vá dĺž ka je pria mo úmer ná rých lo sti ší re nia vlny c a ne pria mo úmer ná frek ven cii f; vy po čí ta sa 
ako po diel rých lo sti ší re nia vlny a frek ven cie pod ¾a vz�a hu:

λ = c f
Sym bol: λ
Jed not ka SI: me ter [m]

PO ZNÁM KA 
Vo vá kuu sa rých los� elek tro mag ne tic kej vlny rov ná rých lo sti svet la.

(25) od ra ze né žia re nie: elek tro mag ne tic ké pole vy vo la né vo di vý mi ale bo po suv ný mi prúd mi in du ko va ný mi vo vo di -
vom ale bo die lek tric kom pred me te elek tro mag ne tic ký mi vl na mi do pa da jú ci mi na ten to pred met z jed né ho zdroja ale -
bo nie ko¾ kých zdro jov. Od rá ža jú ci ob jekt sa nie ke dy na zý va se kun dár ny žia rič.

(26) po la ri zá cia: smer vek to ra elek tric ké ho po¾a; v už šom zmys le — prie sto ro vá kriv ka, kto rú opi su je kon co vý bod
vek to ra elek tric ké ho ale bo mag ne tic ké ho po¾a. (Vek tor opi su je vše obec ne elip su v sme re cho du ho di no vých ru či čiek
ale bo pro ti nemu. Kru ho vá ale bo li ne ár na po la ri zá cia na stá va, ak sa elip sa zme ní na kruž ni cu ale bo na priam ku.)

(27) in fra čer ve né (IR) žia re nie: op tic ké žia re nie, kto ré ho vl no vá dĺž ka je dlh šia ako vl no vá dĺž ka vi di te¾ né ho svet la.

PO ZNÁM KA
Pre in fra čer ve né žia re nie sa oby čaj ne roz de ¾u je ob las� vl no vých dĺ žok od 780 nm do 106 nm na:
     IR-A       780 nm až 1 400 nm,
     IR-B       1 400 nm až 3 000 nm,
     IR-C       3 000 nm až 106 nm (1 mm).

(28) ul tra fia lo vé (UV) žia re nie: op tic ké žia re nie, kto ré ho vl no vá dĺž ka je krat šia ako vl no vá dĺž ka vi di te¾ né ho svet la.

PO ZNÁM KA
Pre ul tra fia lo vé žia re nie sa oby čaj ne roz de ¾u je ob las� vl no vých dĺ žok od 100 nm do 400 nm na:
    UV-A     315 nm až 400 nm,
    UV-B     280 nm až 315 nm,
    UV-C     100 nm až 280 nm.

(29) dáv ka ožia re nia:  po diel žia ri vej ener gie, kto rá do pa dá na ele ment po vrchu s da ným bo dom, a plo chy toh to po -
vrchu:

H dQ dA Edt= = ∫

Sym bol: H
Jed not ka SI: joule na štvor co vý me ter [J/m2]
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(30) in ten zi ta ožia re nia; ožia re nos�: po diel žia ri vé ho toku do pa da jú ce ho na ele men tár nu plo chu s da ným bo dom
a ve¾ ko sti plo chy:

E d dA= Φ

Sym bol: E
Jed not ka SI: watt na štvor co vý me ter [W/m2]

(31) po mer ná spek trál na účin nos� žia re nia: po diel žia ri vé ho toku pri re fe renč nej vl no vej dĺž ke λm, a žia ri vé ho toku
pri vl no vej dĺž ke λ, pri čom oba žia ri vé toky vy vo lá va jú rov na ký bio lo gic ký úči nok: 

Sλ λ= Φ m/ [ ]Φλ l

PO ZNÁM KA
Rad hod nôt Sλ vo zvo le nom in ter va le tvo rí kriv ku účin nos ti žia re nia.

(32) kriv ka účin nos ti žia re nia: spek trál ny prie beh po mer nej účin nos ti Sλ, kto rý slú ži na od had ri zi ka akút nych bio -
lo gic kých účin kov UV žia re nia na oči a kožu pra cov ní kov. 

PO ZNÁM KA 
Na hod no te nie zdro jov UV žia re nia pod ¾a člán ku 1.1 d) prí lo hy č. 3 tej to vy hláš ky sa po u ží va  kriv ka účin nos ti
AC GIH/IC NIRP, od po rú ča ná Sve to vou zdra vot níc kou or ga ni zá ciou WHO (AC GIH — Ame ri can Con fe ren ce of
Go ver nmen tal In dus trial Hy gie nists, IC NIRP — In ter na tio nal Com mis sion on Non-ionizing Ra dia tion Pro tec -
tion).

(33) la ser: za ria de nie vy ro be né na ge ne ro va nie ale bo zo sil ňo va nie elek tro mag ne tic ké ho žia re nia v roz sa hu vl no vých
dĺ žok od 180 nm do 1 mm ria de né sti mu lo va nou emi siou žia re nia.

(34) zdroj la se ro vé ho žia re nia: la ser a la se ro vé za ria de nie ale bo vý ro bok, kto ré la ser ako zdroj žia re nia vy u ží va jú.

(35) la se ro vé žia re nie:  elek tro mag ne tic ké žia re nie emi to va né la se ro vým za ria de ním s  vl no vou dĺž kou od 180 nm do
1 mm pro du ko va né ako vý sle dok ria de nej sti mu lo va nej emi sie.

(36) naj vy ššia prí pust ná hod no ta (NPH): hod no ta dáv ky la se ro vé ho žia re nia, kto rej môžu by� oso by za nor mál nych
okol nos tí vy sta ve né bez toho, aby mali ná sled ky zo škod li vých účin kov la se ro vé ho žia re nia. NPH pred sta vu je ma xi -
mál nu hra ni cu, kto rej môžu by� vy sta ve né oči a koža bez ná sled kov po ra ne nia pria mo po ožia re ní ale bo po dlh šom
čase; je v pria mom vz�a hu s vl no vou dĺž kou žia re nia, dĺž kou im pul zu a ex po zič nou do bou. Tka ni vo člo ve ka je ohroz e -
né vi di te¾ ným a blíz kym in fra čer ve ným žia re ním v roz sa hu od 400 nm do 1 400 nm a ve¾ ko s�ou ob ra zu na siet ni ci.

(37) hra ni ca do vo le nej emi sie (AEL): naj vy ššia prí pust ná hod no ta emi sie do vo le ná v rám ci ur či tej trie dy.

(38) hra ni ca fo to che mic ké ho ne bez pe čen stva: naj vy ššia prí pust ná dáv ka ožia re nia  ale bo hra ni ca do vo le nej emi -
sie, kto ré boli od vo de né na účel ochra ny osôb pro ti ne priaz ni vým fo to che mic kým vply vom.

(39) hra ni ca te pel né ho ne bez pe čen stva: naj vy ššia prí pust ná dáv ka ožia re nia  ale bo hra ni ca do vo le nej emi sie, kto -
ré boli od vo de né na účel ochra ny osôb pro ti ne priaz ni vým te pel ným vply vom. 

(40) zvä zok: la se ro vé žia re nie, kto ré môže by� cha rak te ri zo va né sme rom, roz bie ha vos �ou, prie me rom ale bo špe ci fi -
ká ciou roz kla du. Roz ptý le né žia re nie z ne zr kad lo vých od ra zov sa ne po va žu je za zvä zok.

(41) ko li mo va ný zvä zok lú čov: pa ra lel ný zvä zok lú čov žia re nia s ve¾ mi ma lou uh lo vou di ver gen ciou ale bo kon ver -
gen ciou.

(42) zo sla bo vač lúča: za ria de nie na zni žo va nie la se ro vé ho žia re nia na špe ci fi ko va nú úro veň ale bo pod ňu.

(43) prie mer lúča du v ne ja kom bode v prie sto re je prie mer naj men šie ho kru hu, kto rý ob sa hu je u % cel ko vé ho la se ro -
vé ho vý ko nu ale bo ener gie.

(44) di fúz ny od raz: zme na prie sto ro vé ho roz de le nia zväz ku ra diač ných lú čov pri jeho ploš nom roz pty le do via ce rých
sme rov po ne ja kom po vrchu ale bo v ne ja kom pros tre dí.

(45) zr kad lo vý od raz: od raz od po vrchu, kto rý udr žia va vzá jom nú uh lo vú ko re lá ciu me dzi do pa da jú cim a od ra ze -
ným zväz kom ra diač ných lú čov ako pri od ra zoch od zr kad la.

(46) po zo ro va nie vnút ri zväz ku: všet ky po zo ro va nia, pri kto rých je oko vy sta ve né la se ro vé mu žia re niu, iné ako sú
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pod mien ky pre po zo ro va nie roz ší re né ho zdro ja — na prí klad po zo ro va nie ko li mo va ných lú čov a zdro jov bo do vé ho ty -
pu.

(47) me no vi tá ne bez peč ná vzdia le nos� pre oko: vzdia le nos�, v kto rej sa in ten zi ta ožia re nia lú čom ale bo dáv ka ožia -
re nia rov ná naj vy ššej prí pust nej hod no te.

(48) prí stup člo ve ka (k la se ro vé mu žia re niu):
a) schop nos� ¾ud ské ho tela v prí pa de sty ku s ne bez peč ným la se ro vým žia re ním emi to va ným cez ot vor ale bo

schop nos� ro vin nej son dy s prie me rom 12 mm a dĺž kou do 800 mm za chy tá va� la se ro vé žia re nie trie dy 2, 3R
a 3B, kto ré ne pre sa hu je pä� ná sob ne hod no tu hra ni ce po vo le nej emi sie trie dy 2 v pás me vl no vých dĺ žok od
400 nm do 700 nm, ale bo

b) pre úrov ne la se ro vé ho žia re nia v kry te, kto ré pre kra ču jú hra ni ce pod ¾a pís me na a), schop nos� ožia re nia čas tí
¾ud ské ho tela v prí pa de sty ku s ne bez peč ným la se ro vým žia re ním od ra ze ným pria mo ale bo po vsu nu tí rov né -
ho po vrchu do vnút ra vý rob ku ¾u bo vo¾ným ot vo rom v jeho ochran nom kry te.

V prí pa de ¾ud skej ob slu hy la se ra ale bo zdro ja la se ro vé ho žia re nia ho vo rí me o prí stu pe ¾ud skej ob slu hy.
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