
Tabuľka : Výskyt analyzovaných prvkov vo vzorkách surového kravského mlieka z regiónu Šariš (mierne 

zaťažená oblasť), Bratislava a okolie (silne zaťažená oblasť) a Orava (nezaťažená oblasť). (μg/kg)

Rozdielne indexy a,b indikujú štatistický preukazný rozdiel medzi oblasťami na hladine významnosti p< 0.05; * = prvok sa vo vzorkách nachádzal pod uvedeným

detekčným limitom.
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Súhrn
Vďaka nutričnej hodnote mlieka, jeho ľahkej dostupnosti a variabilite

použitia je mlieko významnou zložkou v jedálničku ľudí. Jeho pravidelná

konzumácia prináša množstvo zdravotných benefitov. Avšak v dôsledku

prestupu toxických látok zo znečisteného prostredia do potravinového

reťazca, mlieko môže predstavovať zdroj ťažkých kovov. Cieľom tejto

štúdie bolo stanovenie koncentrácii 11 toxických prvkov (Ag, Al, As, Ba,

Cd, Co, Li, Ni, Pb, Sb, Sr) v kravskom mlieku z troch regiónov

Slovenska s odlišnou environmentálnou záťažou: Orava - nezaťažená

oblasť, Šariš - mierne zaťažená oblasť, Bratislava a okolie - silne

zaťažená oblasť. Vo všetkých vzorkách mlieka sme zistili len prítomnosť

stroncia a bária. Ich najvyššie koncentrácie na hladine významnosti p

<0,05 sa však nachádzali v regióne Orava, ktorý predstavuje

environmentálne nezaťaženú oblasť. Na základe nízkych koncentrácií

stanovovaných prvkov a prvkov pod detekčným limitom, môžeme

použitie kravského mlieka na ľudskú spotrebu z daných oblastí

považovať za zdraviu nezávadnú voľbu.
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Výsledky štúdie ukazujú, že obsah sledovaných toxických prvkov v mlieku hovädzieho dobytka je veľmi 

nízky, z toho prvky Ag, Al, As, Cd, Co, Li, Ni, Pb a Sb sú pod hranicou detekcie zo všetkých skúmaných 

oblastí a to bez ohľadu na úroveň environmentálneho zaťaženia prostredia. Signifikantne najvyššie 

koncentrácie Ba a Sr boli zistené v regióne Orava, ktorý je zaradený medzi environmentálne nezaťažené 

oblasti.  Možno konštatovať, že použitie mlieka na priamu ľudskú spotrebu z daných oblastí môžeme v rámci 

pestrého jedálnička považovať za bezpečnú a zdraviu nezávadnú voľbu. Zároveň, kvôli výskytu stroncia však 

odporúčame dostatočný príjem vápnika, a to aj z jeho ďalších potravinových zdrojov najmä pri konzumácii 

mlieka z regiónu Orava. Napriek pozitívnym zisteniam tejto štúdie, z hľadiska zachovania bezpečnosti 

potravinového reťazca a verejného zdravia je neustále potrebné monitorovať výskyt ťažkých kovov 

v prostredí a v živočíšnych produktov pochádzajúcich z neho. 

• Odber 36 vzoriek kravského mlieka z tanku počas 12 po 

sebe idúcich mesiacov v rokoch 2020 a 2021

• 3 farmy hovädzieho dobytka z rozdielnej oblasti 

Slovenska podľa environmentálneho zaťaženia ( región  

Orava = nezaťažená oblasť, Šariš =mierne zaťažená 

oblasť, Bratislava a okolie = silne zaťažená oblasť)

• Stanovenie výskytu prvkov: Ag, Al, As, Ba, Cd, Co, Li, 

Ni, Pb, Sb, Sr pomocou optickej emisnej spektrometrie s 

indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)

• Stanovenie výsledkov Scheffeho testom. Výsledky sú na 

hladine významnosti p< 0,05.
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Slovensko

Sledovaný 

prvok

Sledovaný región

Šariš Bratislava a 

okolie

Orava

Ba 48,11±16,28a 30,13±4,50a 293,15±50,35b

Sr 314,30±45,08a 275,56±16,85a 942,59±125,65b

Ag <0,3* <0,3* <0,3*

Al <0,2* <0,2* <0,2*

As <1,5* <1,5* <1,5*

Cd <0,05* <0,05* <0,05*

Co <0,2* <0,2* <0,2*

Li <0,06* <0,06* <0,06*

Ni <0,3* <0,3* <0,3*

Pb <0,8* <0,8* <0,8*

Sb <2,0* <2,0* <2,0*


