
NAJ VY ŠŠIE PRÍ PUST NÉ HOD NO TY PRI PO U ŽÍ VA NÍ A PRE VÁDZ KO VA NÍ ZDRO JOV
UL TRA FIA LO VÉ HO A IN FRA ČER VE NÉ HO ŽIA RE NIA 

1. Naj vy ššie prí pust né hod no ty ul tra fia lo vé ho žia re nia

1.1. Naj vy ššia prí pust ná hod no ta ul tra fia lo vé ho žia re nia pre za mest nan cov a oby va te¾ stvo

a) v spek trál nej ob las ti 315 nm až 400 nm a pre dobu ožia re nia krat šiu ako 1 000 s je dáv ka ožia re nia oka 
Hp=10 kJ/m2,

b) v spek trál nej ob las ti 315 nm až 400 nm a pre dobu ožia re nia 1 000 s a dlh šiu po čas 8 ho dín ale bo po čas pra -
cov nej zme ny je in ten zi ta ožia re nia oka Ep=10 W/m2,

c) v spek trál nej ob las ti 180 nm až 400 nm je účin ná dáv ka ožia re nia oka ale bo ne chrá ne nej kože mo no chro ma -
tic kým zdro jom Heff,max =  30 J/m2:

Heff = t . Eeff ,

kde    t  je doba ex po zí cie [s],

         Eeff účin ná in ten zi ta ožia re nia [W/m2] ur če ná zo vz�a hu: 

E E Seff = ⋅λ λ,

kde    Eλ  je  spek trál na in ten zi ta ožia re nia [W/m2],

                Sλ    je po mer né spek trál ne roz lo že nie žia re nia pod ¾a ta bu¾ ky č. 1  vz�a ho va né k mo no chro ma tic ké mu 
               zdro ju s vl no vou dĺž kou žia re nia 270 nm

                 λ     je vl no vá dĺž ka; pre hod no ty  λ, kto ré nie sú uve de né v ta bu¾ ke 1, mož no hod no ty Sλ ur či� li ne ár nou
               in ter po lá ciou,

d) v spek trál nej ob las ti 180 nm až 400 nm pre ši ro ko pás mo vé zdro je ul tra fia lo vé ho žia re nia ale bo pre zdro je
ul tra fia lo vé ho žia re nia vy ža ru jú ce vo via ce rých vl no vých dĺž kach  je naj vy ššia prí pust ná účin ná dáv ka
ožia re nia do pa da jú ca na oko ale bo naj vy ššia prí pust ná účin ná dáv ka ožia re nia ne chrá ne nej ko že
Heff,max = 30 J/m2. Účin ná in ten zi ta ožia re nia Eeff sa v tom to prí pa de určí pod ¾a vz�a hu:

    E E Si i i
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kde ∆λi je in ter val vl no vej dĺž ky v nm. 

1.2. Naj vy ššia prí pust ná hod no ta ul tra fia lo vé ho žia re nia zo žia ri čov ur če ných na ošet ro va nie po kož ky v do mác nos ti
a v za ria de niach slu žieb ve rej nos ti, ako sú  so lá riá, koz me tic ké sa ló ny a po dob ne, sa po su dzu je pod ¾a plat nej
práv nej úpra vy.1)
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Príloha č. 3
k vyhláške č. 271/2004 Z. z.

1) Vy hláš ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky č. 708/2002 Z. z. o hy gie nic kých po žia dav kách na za ria de nia, v kto rých sa
 vykonávajú epi de mio lo gic ky zá važ né čin nos ti.



 Tab. 1
 Po mer né spek trál ne roz lo že nie ul tra fia lo vé ho žia re nia pre zdro je v spek trál nej ob las ti 180 nm až 400 nm

Vl no vá dĺž ka

λ [nm]

Po mer né spek trál ne
roz lo že nie žia re nia

Sλ [1]

Vl no vá dĺž ka

λ [nm]

Po mer né spek trál ne
roz lo že nie žia re nia

Sλ [1]

180 0,012 295 0,540

185 0,015 300 0,300

190 0,019 305 0,060

195 0,023 310 0,015

200 0,030 315 0,003

205 0,051 320 0,001

210 0,075 325 0,0005

215 0,095 330 0,000410

220 0,120 335 0,000334

225 0,150 340 0,000280

230 0,190 345 0,000240

235 0,240 350 0,00020

240 0,300 355 0,00016

245 0,360 360 0,00013

250 0,430 365 0,00011

255 0,520 370 0,000093

260 0,650 375 0,000077

265 0,810 380 0,000064

270 1,000 385 0,000053

275 0,960 390 0,000044

280 0,880 395 0,000036

285 0,770 400 0,000030

290 0,640

 2. Naj vy ššie prí pust né hod no ty in fra čer ve né ho žia re nia

2.1. Naj vy ššia prí pust ná hod no ta ožia re nos ti in fra čer ve ným žia re ním na pra cov nom mies te ale bo na mies te tr va lé -
ho po by tu osôb je 200 W/m2.

2.2. Naj vy ššia prí pust ná hod no ta ožia re nos ti in fra čer ve ným žia re ním pri tr va lom pô so be ní na zrak je 100 W/m2.

2.3. Naj vy ššia prí pust ná hod no ta ožia re nos ti in fra čer ve ným žia re ním pri krát ko do bej ex po zí cii, napr. pre cho de oko -
lo ho rú cich pred me tov, pri kon tro le za ria de ní a pod., je 1 000 W/m2,  ak po čas 8 ho dín ale bo po čas pra cov nej
zme ny dáv ka ožia re nia ne pre kro čí 2 000 W.h/m2.
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