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Príloha è. 2
k vyhláške è. 271/2004 Z. z.

Najvyššie prípustné hodnoty ožiarenia elektromagnetickým po¾om
a výška ich prípustného prekroèenia
1. Najvyššie prípustné hodnoty
1.1. Najvyššie prípustné hodnoty pre nepretržitú expozíciu
1.1.1. Najvyššie prípustné hodnoty pre intenzitu elektrického po¾a
Tab. 1
Najvyššie prípustné hodnoty pre intenzitu elektrického po¾a E – nepretržitá expozícia
Zamestnanci

Obyvate¾stvo

Frekvencia
f [Hz]

E [V/m]

Frekvencia
f [Hz]

E [V/m]

<1
1–8
8 – 25
25 – 820
50
820 – 3.10 3
3.103 – 65.103
65.103 – 106
106 – 107
107 – 4.108
4.108 – 2.109
2.109 – 3.1011

-*
20 000
20 000
5.105/f
10 000
610
610
610
610.106/f
61
3.10-3.f 0,5
137

<1
1–8
8 – 25
25 – 800
50
800 – 3.103
3.103 – 150.10 3
150.103 – 106
106 – 107
107 – 4.108
4.108 – 2.109
2.109 – 3.1011

-*
10 000
10 000
2,5.10 5/f
5 000
2,5.10 5/f
87
87
87.103/f 0,5
28
1,375.10-3 .f 0,5
61

* Najvyššia prípustná hodnota pre statické elektrické pole nie je zavedená; pri pobyte v silnom statickom elektrickom poli je však potrebné
zníži• vplyv nepríjemného pocitu spôsobeného elektrickým nábojom indukovaným na povrchu tela a zabráni• sršaniu výbojov z povrchu tela.

Ak je súèasne prítomné magnetické pole, je na porovnanie s najvyššou prípustnou hodnotou potrebné použi• vz•ahy uvedené v bode 1.1.4.
1.1.2. Najvyššie prípustné hodnoty pre magnetickú indukciu
1.1.2.1. Ak expozícia magnetickému po¾u neprekraèuje 1 hodinu denne v týždennom priemere, možno
v intervale frekvencií od 0 Hz do 100 kHz použi• najvyššiu prípustnú hodnotu stanovenú pre
zamestnancov aj pre obyvate¾stvo.
1.1.2.2. Pri expozícii len rúk alebo nôh je prípustné najvyššie prípustné hodnoty zvýši• nepriamo
úmerne k pomeru lineárneho rozmeru exponovanej èasti tela k lineárnemu rozmeru trupu,
prièom pri statickom poli možno krátkodobo pripusti• expozíciu po¾u neprekraèujúcu 5 T.
1.1.2.3. Ak je súèasne prítomné aj elektrické pole, je na porovnanie s najvyššou prípustnou hodnotou
potrebné použi• vz•ahy v bode 1.1.4.
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Tab. 2
Najvyššie prípustné hodnoty pre magnetickú indukciu B – nepretržitá expozícia
Zamestnanci

Obyvate¾stvo

Frekvencia
f [Hz]

B [T]

Frekvencia
f [Hz]

B [T]

<1
1–8
8 – 25
25 – 820
50
820 – 3.10 3
3.103 – 65.103
65.103 – 106
106 - 107
107 – 4.108
4.108 – 2.109
2.109 – 3.1011

0,28 * **
0.2/f 2
0,025/f
25.10-3/f
500.10 -6
30,7.10-6
30,7.10-6
2/f
2/f
0,2.10 -6
10-11 .f 0,5
0,45.10-6

<1
1–8
8 – 25
25 – 800
50
800 – 3.103
3.103 – 150.10 3
150.103 – 106
106 – 107
107 – 4.108
4.108 – 2.109
2.109 – 3.1011

0,056 *
0,04/f 2
0,005/f
0,005/f
100.10-6
6,25.10 -6
6,25.10 -6
0,92/f
0,92/f
0,092.10-6
4,6.10 -12.f 0,5
0,20.10 -6

* Špièková hodnota.
** Èasový priemer magnetickej in dukcie poèas pracovnej zmeny pri expozícii zahàòajúcej trup alebo hlavu; najvyššia hodnota magnetickej indukcie nesmie
by• v žiadnom okamihu vyššia než 2 T.

1.1.3. Najvyššie prípustné hodnoty pre hustotu žiarivého toku
Tab. 3
Najvyššie prípustné hodnoty pre hustotu žiarivého toku S* – nepretržitá expozícia
Obyvate¾stvo

Zamestnanci
2

2

Frekvencia
f [Hz]

S [W/m ]

Frekvencia
f [Hz]

S [W/m ]

107 – 4.108
4.108 – 2.109
2.109 – 3.1011

10
f/4.407
50 **

107 – 4.108
4.108 – 2.109
2.109 – 3.1011

2
f/2.108
10 **

* Táto velièina je použite¾ná len pre postupnú vlnu. V indukènej zóne zdroja je nutné po uži• najvyššie prípustné hodnoty pre E a B uvedené
v tabu¾kách è. 1 a 2.

** V intervale frekvencií od hodnoty 10 GHz do hodnoty 300 GHz je hustota žiarivého toku najvyššou prípustnou hodnotou.

1.1.4. Súèasná expozícia viacerým poliam
Pre posudzovanie expozície pri súèasnom pôsobení elektrického a magnetického po¾a rovnakej frekvencie alebo po¾a s rôznymi frekvenciami pod¾a zistených frekvenèných úrovní je nutné posudzova• oddelene vplyv elektrickej stimulácie, ktorá sa uplatòuje v intervale frekvencií od 0 Hz do 10 MHz, a tepelného
pôsobenia po¾a, ktoré sa uplatòuje v intervale frekvencií od hodnoty 100 kHz do hodnoty 300 GHz.
1.1.4.1. Elektrická stimulácia vyvolaná hustotou indukovaného elektrického prúdu v tkanive neprekraèuje najvyššie prípustné hodnoty, ak spåòajú zistené úrovne polí nerovnosti:
1 MHz

∑ (E

1 Hz

i

E L, i ) +

10 MHz

∑(E

f >1 MHz

i

a) ≤ 1
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a
65 kHz

∑(B

1 Hz

B L, j ) +

j

10 MHz

∑(B

f >65 kHz

L, j

b) ≤ 1,

kde
Ei oznaèuje intenzitu elektrického po¾a s frekvenciou i,
EL,i je najvyššia prípustná hodnota intenzity elektrického po¾a pre i-tú frekvenciu,
Bj je magnetická indukcia s frekvenciou j,
BL,j je najvyššia prípustná hodnota magnetickej indukcie pre j-tú frekvenciu,
a je 610 V/m pre expozíciu zamestnancov a 87 V/m pre expozíciu obyvate¾stva,
b je 30,7.10-6 T pre expozíciu zamestnancov a 6,25.10-6 T pre expozíciu obyvate¾stva.
(Konštantné hodnoty a a b sú v tomto prípade použité aj pre frekvenciu vyššiu ako 1 MHz, pretože súèet
sa týka hustoty indukovaných prúdov a nezahàòa tepelné pôsobenie po¾a.)
1.1.4.2. Tepelné pôsobenie, ktoré sa uplatòuje pri frekvenciách vyšších ako 100 MHz, neprekraèuje
najvyššiu prípustnú hodnotu, ak sú splnené nerovnosti:
1 MHz

∑ (E

100 kHz

c)2 +

i

300 GHz

∑ (E

f >1 MHz

i

E L, i )2 ≤ 1

j

B L, j )2 ≤ 1,

a
1 MHz

∑(B

100 kHz

j

d )2 +

300 MHz

∑(B

f >65 kHz

kde
c = 610.106/f V/m pre expozíciu zamestnancov a 87.103/f 0,5 V/m pre expozíciu obyvate¾stva,
d = 2/f T pre expozíciu zamestnancov a 0,92/f T pre expozíciu obyvate¾stva; frekvencia f je v Hz.

1.2. Najvyššie prípustné hodnoty pre krátkodobú expozíciu
Tepelné pôsobenie expozície elektrickému a magnetickému po¾u neprekraèuje najvyššiu prípustnú hodnotu, ak
doby expozície ti a zistené úrovne polí Ei a Bi z intervalu frekvencií od 100 kHz do 10 GHz spåòajú nerovnosti:

a

∑ ( E . t ) ≤ (6. E
2
i

i

2
L, i

) v jednotkách (V/m) 2.min

∑ ( B . t ) ≤ (6. B
2
i

i

2
L, i

) v jednotkách T2.min

alebo ak hustota žiarivého toku rovnakého frekvenèného intervalu spåòa nerovnos•:

∑ ( S . t ) ≤ (6. S
i

i

L, i

) v jednotkách W/m2.min,

kde ti je doba i-tej expozície v minútach,
Ei je intenzita elektrického po¾a pri i-tej expozícii v jednotkách V/m,
Bi je magnetická indukcia pri i-tej expozícii v jednotkách T,
Si je hustota žiarivého toku pri i-tej expozícii v jednotkách W/m2,
EL,i , B L,i , S L,i sú najvyššie prípustné hodnoty intenzity elektrického po¾a, magnetickej indukcie a hustoty
žiarivého toku pre nepretržitú expozíciu uvedené v tabu¾kách è. 1, 2 a 3.
Okamžité hodnoty intenzity, magnetickej indukcie a žiarivého toku nesmú prekroèi• hranièné najvyššie
prípustné hodnoty uvedené v bode 1.3.
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1.3. Hranièné hodnoty
Tab. 4
Hranièné hodnoty pre intenzitu elektrického po¾a Ehran - špièkové hodnoty
Zamestnanci

Obyvate¾stvo
E [V/m]

Frekvencia
f [Hz]
105
10 – 106
106
6
10 – 107
107
7
10 – 4.108
4.108
4.108 – 2.109
2.109
2.109 – 3.1011
5

E [V/m]

Frekvencia
f [Hz]

915
0,438.f 0,67
4226
4,3514.105/f 0,335
1 952
1 952
1 952
0,098.f 0,5
4 384
4 384

105
10 – 10 6
106
6
10 – 107
107
7
10 – 4.108
4.108
4.108 – 2.109
2.109
2.109 – 3.1011

130
0,0605.f 0,67
603
56,03.f 0,17
896
896
896
0,0448.f 0,5
1 952
1 952

5

Tab. 5
Hranièné hodnoty pre magnetickú indukciu Bhran - špièkové hodnoty
Zamestnanci

Obyvate¾stvo

Frekvencia
f [Hz]

B [T]

Frekvencia
f [Hz]

B [T]

105
105 – 106
106
6
10 – 107
107
7
10 – 4.108
4.108
4.108 – 2.109
2.109
2.109 – 3.1011

30.10-6
1,427.10-3/f 0,335
1,385.10-5
0,001427/f 0,335
6,4.10 -6
6,4.10 -6
6,4.10 -6
3,2.10 -10.f 0,5
14,4.10-6
14,4.10-6

105
105 – 106
106
6
10 – 107
107
7
10 – 4.108
4.108
4.108 – 2.109
2.109
2.109 – 3.1011

9,375.10-6
0,1619.10-3/f 0,247
5,3.10-6
0,1619.10-3/f 0,247
3.10-6
3.10-6
3.10-6
1,5.10-10.f 0,5
6,4.10-6
6,4.10-6

Tab. 6
Hranièné hodnoty pre hustotu žiarivého toku Shran* - špièkové hodnoty
Zamestnanci

Obyvate¾stvo
2

2

Frekvencia
f [Hz]

S [W/m ]

Frekvencia
f [Hz]

S [W/m ]

107 – 4.108
4.108 – 2.109
2.109
2.109 – 3.1011

10 000
25.10-6.f
50 000
50 000

107 – 4.108
4.108 – 2.109
2.10 9
2.10 9 – 3.1011

2 000
5.10-6 .f
10 000
10 000

* Táto velièina je použite¾ná len pre postupnú vlnu. V indukènej zóne zdroje je potrebné pou ži• hranièné referenèné úrovne pre E a B uvedené
v tabu¾kách è. 4 a 5.
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Hranièné hodnoty pre súèasnú expozíciu viacerým poliam:
Pri expozícii viacerým poliam musia okamžité hodnoty intenzity elektrického po¾a Ei, magnetickej in dukcie Bj a hustoty žiarivého toku Si spåòa• pre všetky t nerovnosti:

∑E
∑B
∑S

i

E hran ≤ 1,

j

B hran ≤ 1,

i

Shran ≤ 1,

kde Ehran , Bhran a Shran sú hranièné referenèné úrovne uvedené v tabu¾kách è. 4, 5 a 6.

1.4. Najvyššia prípustná hodnota pre plošnú hustotu elektromagnetickej energie
Najvyššia prípustná hodnota pre plošnú hustotu elektromagnetickej energie, ktorá dopadne na povrch tela pri žiarení a poliach s dobou trvania t ≤ 30 µs s frekvenciou vyššou ako 300 MHz, je uvedená v tabu¾ke è. 7.
Tab. 7
Najvyššia prípustná hodnota pre plošnú hustotu elektromagnetickej energie
Zamestnanci
0,1 J/m

Obyvate¾stvo

2

0,02 J/m2

1.5. Najvyššie prípustné hodnoty pre kontaktný prúd
Najvyššie prípustné hodnoty pre kontaktný prúd s frekvenciou f vznikajúci pri dotyku osoby s elektricky vodivým
predmetom, prièom predmet alebo osoba sa nachádzajú v elektrickom poli alebo v striedavom magnetickom poli, sú
uvedené v tabu¾ke è. 8. Poèiatoèný prechodový prúd teèúci v okamihu dotyku sa do hodnotenia nezapoèítava.
Tab. 8
Najvyššie prípustné hodnoty pre kontaktný prúd I
Zamestnanci

Obyvate¾stvo

Frekvencia
f [Hz]

Prúd
I [A]

Frekvencia
f [Hz]

Prúd
I [A]

< 2 500
2 500 – 10 5
105 – 1,1.108

0,001
4.10 -7.f
0,04

< 2 500
2 500 – 105
105 – 1,1.108

0,0005
2.10-7.f
0,02

1.6. Najvyššia prípustná hodnota pre indukovaný prúd
Pre frekvencie od 10 MHz do 110 MHz je najvyššia prípustná hodnota pre indukovaný prúd teèúci ktorouko¾vek
konèatinou uvedená v tabu¾ke è. 9
Tab. 9
Najvyššia prípustná hodnota pre indukovaný prúd i*
Zamestnanci

Obyvate¾stvo

Frekvencia
f [Hz]

Indukovaný prúd
i [A]

Frekvencia
f [Hz]

Indukovaný prúd
i [A]

107 – 1,1.108

0,1

107 – 1,1.10 8

0,045

* Prúd teèúci ktorouko¾vek konèatinou.

2. Spoloèné ustanovenia
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2.1. Spôsob zis•ovania neprekroèenia najvyšších prípustných hodnôt
2.1.1. Neprekroèenie najvyššej prípustnej hodnoty pre indukovanú prúdovú hustotu, merný absorbèný výkon alebo mernú absorbovanú energiu a hustotu žiarivého toku sa zis•uje:
a) výpoètom,
b) meraním na modeloch ¾udského tela alebo jeho èastí,
c) porovnávaním intenzity elektrického po¾a, magnetickej indukcie, hustoty žiarivého toku, kontaktného prúdu a indukovaného prúdu teèúceho ktorouko¾vek konèatinou alebo hustoty dopadajúcej
žiarivej energie zistenej pre posudzovanú situáciu výpoètom alebo meraním s referenènými úrovòami týchto velièín uvedenými v tabu¾kách è. 1 až 9. Neprekroèenie referenèných úrovní zaruèuje,
že nie sú prekroèené najvyššie prípustné hodnoty uvedené v tejto prílohe. Referenèné úrovne môžu
by• prekroèené, ak sa spôsobom uvedeným v písmene a) alebo b) preukázalo, že nie sú prekroèené
najvyššie prípustné hodnoty.
2.1.2. Najvyššie prípustné hodnoty pre intenzitu elektrického a magnetického po¾a, magnetickú indukciu
a pre hustotu žiarivého toku alebo pre hustotu žiarivej energie uvedené v tabu¾kách è. 1 až 6 platia pre
pole neporušené prítomnos•ou osôb v posudzovanom priestore. Ak je pole priestorovo silne nehomogénne, porovnáva sa s najvyššou prípustnou hodnotou priemerná intenzita po¾a v oblasti zodpovedajúcej polohe srdca a hlavy exponovanej osoby alebo sa na porovnanie s najvyššou prípustnou hodnotou použije hodnota v geometrickom strede tejto oblasti. Neprekroèenie najvyššej prípustnej hodnoty
pre kontaktný prúd sa zistí priamym meraním kontaktného prúdu u príslušnej osoby alebo meraním
prúdu rezistorom napodobòujúcim impedanciu ¾udského tela.
2.1.3. Vz•ahy urèujúce podmienky splnenia najvyšších prípustných hodnôt pri súèasnej expozícii èloveka
elektrickému a magnetickému po¾u a pri súèasnej expozícii èloveka poliam od viacerých zdrojov sú
uvedené v bode 1.1.4., pre krátkodobú expozíciu v bode 1.2., hranièné najvyššie prípustné hodnoty
v bode 1.3.
2.1.4. Ak nie je uvedené inak, stanovené najvyššie prípustné hodnoty sú udané v efektívnych hodnotách príslušných velièín.
2.2. Požadovaná presnos•
2.2.1. Nepresnos• zistených hodnôt spôsobená nepresnos•ou výpoètu, približnos•ou teoretického modelu
alebo nepresnos•ou merania použitým prístrojom a podmienkami merania sa pre porovnanie s najvyššími prípustnými hodnotami zapoèíta takto:
a) ak je stredná relatívna chyba výpoètu alebo merania príslušnej velièiny menšia ako 1 dB, t. j. približne 12,5 % pri intenzite polí a 25 % pri výkonových velièinách, pokladá sa najvyššia prípustná
hodnota alebo referenèná úroveò za dodržanú, ak je vypoèítaná alebo nameraná hodnota rovnaká
ako najvyššia prípustná hodnota alebo referenèná úroveò, alebo je nižšia,
b) ak je stredná relatívna chyba zis•ovanej velièiny väèšia ako 1 dB, pokladá sa najvyššia prípustná
hodnota alebo referenèná úroveò za splnenú, ak je vypoèítaná alebo nameraná hodnota príslušnej
velièiny nižšia, ako je jej najvyššia prípustná hodnota alebo referenèná úroveò aspoò o to¾ko dB,
o ko¾ko dB presahuje stredná relatívna chyba 1 dB. Rovnaké pravidlo platí, ak je na zistenie, èi nie
sú prekroèené najvyššie prípustné hodnoty alebo referenèné úrovne, potrebné použi• kombináciu
dvoch alebo viacerých zistených hodnôt pod¾a vz•ahov uvedených v tejto prílohe.
2.2.2. Pri overovaní neprekroèenia najvyšších prípustných hodnôt meraním sa musia používané prístroje kalibrova• aspoò raz za pä• rokov a po každej oprave. Pri kalibrácii meracej sondy je potrebné zmera• aj
uhlovú závislos• sondy.
2.3. Výška prípustného prekroèenia najvyšších prípustných hodnôt
2.3.1. Najvyššie prípustné hodnoty pre intenzitu alebo hustotu žiarivého toku elektromagnetického po¾a
možno prekroèi• najviac do výšky hranièných hodnôt uvedených v bode 1.3.
2.3.2. V prípade prekroèenia najvyšších prípustných hodnôt pod¾a bodu 1.1. musí by• táto expozícia vyvážená zodpovedajúcim èasom bez expozície tak, aby sa v dennom priemere za sledovaný èas, spravidla
pracovný cyklus, neprekroèila najvyššia prípustná hodnota.
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2.3.3. Ani pri dodržaní stanovených najvyšších prípustných hodnôt nemožno vylúèi• ovplyvnenie niektorých
elektronických zariadení implantovaných do tela, napr. kardiostimulátorov, protéz obsahujúcich feromagnetické materiály a pod.

