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RIZIKO EXPOZÍCIE PITNEJ VODY VNÚTORNÝCH VODOVODOV  
ŠKOLSKÝCH A PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ OLOVOM A NIKLOM 

 
 

A. Rosipalová, I. Jakubove, R. Rosipal 

Špecializované laboratórium chemických analýz, Regionálny úrad verejného zdravotníctva  
so sídlom v Poprade 

 
 
 

Olovo je všadeprítomný environmentálny kontaminant. V uplynulých desaťročiach došlo 
k výraznej eliminácii viacerých jeho zdrojov ako benzín, farby, plasty, potravinové 
a nápojové kovové obaly a vodovodné inštalácie, stále sa však využíva mnohými spôsobmi. 
Toxicita olova spočíva v schopnosti tvoriť veľmi silnú väzbu s tiolovými skupinami –SH, 
ktoré sú súčasťou niektorých enzýmov, v inhibícii tvorby hemoglobínu a negatívnom 
pôsobení na nervový systém. Spôsobuje nevratné inteligenčné deficity aj poruchy 
psychomotoriky. Olovo má vysoký akumulačný koeficient a významne sa hromadí 
v kostiach, mozgu, obličkách, pečeni a slezine. Deti predškolského a školského veku sú oveľa 
citlivejšie ako dospelí. Môžu absorbovať až 5-krát viac z požitého množstva olova, čím sa 
dlhšie vystavujú jeho toxickému účinku v krvi aj mäkkých tkanivách pre dlhší biologický 
polčas (1, 2, 5). Pri koncentráciách olova v krvi > 10 μg/dl bolo detegované mentálne 
poškodenie a zmeny správania. Nedávne štúdie poukazujú na zníženie IQ a kognitívnych 
funkcií detí aj pri hodnotách olova v krvi < 3 μg/dl. Pre svoju toxicitu je olovo v pitnej vode 
veľmi závadné.  

Vodovodné systémy škôl, postavené v medzivojnovom a povojnovom období, môžu 
obsahovať viacero potenciálnych zdrojov olova, ako olovené potrubia, prípojky, pájkované 
spoje, komponenty vyrobené zo zliatin obsahujúcich olovo, zliatiny medi obsahujú 3,5 – 8 % 
Pb. Rovnako aj staršie PVC potrubia obsahovali olovo ako stabilizátor. V súčasnosti sa stále 
používajú zliatiny ako mosadz a bronz, do ktorých sa kvôli zlepšeniu mechanických vlastností 
pridáva olovo (2, 3).  

Kontrola rizika expozície pitnej vody olovom v školách je dôležitá. Problém má svetový 
charakter, európske, americké aj austrálske štúdie dokumentujú dlhodobú expozíciu citlivej 
populácie vysokými koncentráciami olova vo vode bez prítomnosti ochranných opatrení. 
Niektoré práce vyvracajú predpoklad, že konzumácia pitnej vody tvorí 10 – 20 % z celkovej 
expozície olova. Naznačujú, že olovo z vody môže byť niekedy pre akumulačný charakter 

Životné podmienky a zdravie, 2018 
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dominantným zdrojom expozície detí. Vo vode stagnujúcej v olovenom potrubí možno 
dokázať desiatky až tisícky μg olova v jednom litri. 

Nikel je známy ako kožný alergén. Negatívne účinky na zdravie človeka závisia od cesty 
vstupu do organizmu, rozpustnosti zlúčenín niklu vo vode, ich resorpcie, expozičnej dávky, 
dĺžky expozície, telesnej hmotnosti a citlivosti osôb na nikel. Resorpcia niklu z vody je 40-
krát vyššia ako z potravy. Hlavným zdrojom kontaminácie pitnej vody sú vnútorné povrchy 
poniklovaných a pochromovaných inštalácií, predovšetkým vodovodné batérie. Nikel nie je 
pevne viazaný a pomerne ľahko sa vylúhuje do vody. Vodovodná inštalácia, umiestnená na 
úplnom konci rozvodu vody, relatívne vysoký pomer povrchu k objemu vody a veľmi 
variabilná doba stagnácie sú príčinou kolísania koncentrácie niklu v pitnej vode vytekajúcej 
z kohútika, v rozsahu niekoľkých rádov. Koncentrácie 100 až 500 μg/l, môžu po požití u 1 až 
3 % ľudí citlivých na nikel vyvolať systémovú alergickú kontaktnú dermatitídu (8). 

Slovenská aj európska legislatíva reguluje obsah olova v pitnej vode od roku 2013 
najvyššou medznou hodnotou 0,01 mg/l, nikel koncentráciou 0,02 mg/l, pričom do úvahy sa 
musí vziať výskyt najvyšších hodnôt, ktoré môžu mať škodlivé účinky na ľudské zdravie. V 
európskej smernici SK 2015/1787 zo 6. 10. 2015, ktorou sa mení smernica Rady 98/83/ES o 
kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, bola doplnená metóda odberu na testovanie súladu 
kovov olova, medi a niklu. Náhodná denná vzorka sa odoberie z vodovodných kohútikov, 
ktoré používajú spotrebitelia, bez predchádzajúceho vyplachovania v objeme jeden liter. Ako 
alternatívu umožňuje členským krajinám odber po presne definovanej dobe stagnácie.  

Stagnácia pitnej vody v distribučnom systéme škôl predstavuje aktuálny problém. Pre 
čoraz menší počet detí a klesajúcu spotrebu vody sa vnútorné vodovody škôl stávajú 
predimenzované a narastá doba zdržania pitnej vody v rozvodoch. Školské budovy majú 
rozsiahly a zložitý rozvodný systém. Nepravidelná spotreba vody prerušovaná periódami 
žiadnej alebo minimálnej spotreby cez víkendy a prázdniny spôsobuje dlhé stagnačné pauzy. 
Tento spôsob spotreby predstavuje najhorší prípad pre uvoľňovanie kontaminantov z potrubia 
a inštalácií do vody. V nepoužívaných úsekoch potrubia sa mení teplota vody. Studená voda 
sa môže ohriať z menej ako 10 °C až na viac ako 20 °C, teplota teplej vody je naopak nižšia 
ako 55 °C. Voda stagnujúca v potrubí prijíma látky z materiálu potrubia aj z kovových častí, 
ktoré podliehajú korózii. Následkom stagnácie môže dochádzať k fyzikálnym, chemickým 
a biologickým kontamináciám pôvodne zdravotne nezávadnej pitnej vody, dodanej 
vodárenskou spoločnosťou. Stupeň zhoršenia kvality vody závisí od používaných materiálov, 
fyzikálno-chemického zloženia vody, teploty a času stagnácie (6, 7). Pitná voda obsahuje celý 
rad rozpustených látok v rozličných koncentráciách, pričom v najväčšej koncentrácii bývajú 
zastúpené hydrogénuhličitany. Prítomné síranové, chloridové a dusičnanové anióny môžu 
stimulovať koróziu, pretože majú schopnosť prenikať oxidickými filmami na povrch potrubí. 
Korozívne účinky sa zmenšujú s narastajúcim obsahom hydrouhličitanových a vápenatých 
iónov, kremičitanov, uhličitanov a fosforečnanov. V mäkkej vode s obsahom síranov, 
dusičnanov a chloridov sa korózia zvyšuje. Základnými procesmi korózie sú oxidačno-
redukčné reakcie, pri ktorých sa rozrušuje povrch kovu a tvoria sa zlúčeniny s nežiaducimi 
vlastnosťami. Voda v stave vápenato-uhličitanovej rovnováhy nemá zvýšené korozívne 
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a inkrustujúce vlastnosti. Na povrchu potrubia sa vytvára pasívna ochranná vrstva, ktorá bráni 
korózii. Rovnovážny stav sa nedocieli vždy automaticky, možno ho dosiahnuť procesom 
stabilizácie.  

 
Materiál a metódy 

Nakoľko ochrana verejného zdravia je primárnym aspektom našej činnosti, pre vysokú 
zraniteľnosť detskej populácie, rozhodli sme sa po zmene postupu odberu olova a niklu 
z vodovodného kohútika vykonať skríning školských vodovodov avizovanou odberovou 
metodikou bez predchádzajúceho preplachovania vodovodného kohútika. Najprv sme 
monitorovali situáciu v obecných materských a základných školách, napojených na malé 
individuálne zdroje – studne. V ďalšej fáze sme kontrolovali tri materské a dve základné 
školy vo vytypovanej tatranskej lokalite, ktorá spĺňala predpoklady kontaminácie olovom. 
Zariadenia sú napojené na vodovody budované v rokoch 1928 – 1939, 1962 – 1970, v období 
používania olovených materiálov a inštalácií. Zdroje pitnej vody tvorí horská pramenitá 
a bystrinová voda, ktorá má ľadovcový a suťový pôvod. Je to slabo kyslá, veľmi mäkká voda 
s tvrdosťou 0,13 – 0,16 a 0,70 mmol/l. Vnútorné vodovody sú v dnešnom období 
predimenzované, vzhľadom na stále menší počet navštevujúcich detí a žiakov. Odbery sme 
realizovali po víkendovej stagnácii pitnej vody vo vnútorných rozvodoch (jún 2016). 
Z vodovodného kohútika studenej vody bez preplachovania vodovodného systému sme 
odobrali dva 0,5-litrové podiely a konzervovali 4 ml HNO3/1 l vzorky. Triedy materských 
škôl nedisponovali samostatnými výtokmi pitnej vody s vodovodnou batériou, a tak sme pitnú 
vodu pre účely nášho monitoringu odobrali v zariadení na osobnú hygienu. Okrem 
koncentrácie olova a niklu sme sledovali úroveň korózie vnútorného vodovodu meraním 
koncentrácie železa a mangánu. Zisťovali sme aj chemické parametre stagnovanej vody vo 
vzťahu k vápenato-uhličitej rovnováhe. 

 
Výsledky a diskusia 

Kvalita vnútorných vodovodov obecných základných a materských škôl pre ukazovatele 
olovo a nikel je vyhovujúca (obr. 1).  

V tatranských materských školách sme prekročené hodnoty olova a niklu vplyvom 
stagnácie nezistili. Avšak v základných školách sme identifikovali reálne riziko expozície 
olovom z vodovodnej vody. V priebehu ročného obdobia (jún 2016 – júl 2017) sme vytvorili 
súbor dát koncentrácie olova z rôznych odberových miest týchto škôl, v letnom, zimnom 
a jarnom ročnom období (obr. 2, 3).  

Odberové miesta zahŕňali jednotlivé triedy na 1. a 2. stupni, ako aj zariadenia na osobnú 
hygienu (šatne, toalety) a zborovne na poschodí, prízemí aj vo vzdialenejších traktoch 
školských budov. V dvoch triedach každej školy sme odobrali päť 0,1-litrových podielov 
a jeden 0,5-litrový za účelom sledovania dynamiky vylučovania olova. 
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Obr. 1. Koncentrácia olova a niklu v pitnej vode obecných MŠ a ZŠ 

 
Obr. 2. Namerané koncentrácie Pb v prvom 0,5 litrovom podiele a priemerné koncentrácie Pb 

 
Chemická analýza tvrdosti, vápnika, horčíka, foriem CO2 a pH preukázala, že voda 

vnútorných vodovodov vykazuje mierne agresívne účinky. Voda v sieti oboch škôl je veľmi 
mäkká (0,10 a 0,20 mmol/l), s obsahom vápnika 5 a 13 mg/l, nespĺňa požiadavky pre vodu 
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dopravovanú potrubím pre vyšší obsah agresívneho CO2 a nízke hodnoty KNK4,5. Agresivita 
vody sa podpisuje pod viacnásobné prekročenie obsahu sledovaných kovov najmä počas 
stagnácie v rozvodoch v letnom období. 

 
Obr. 3. Namerané priemerné koncentrácie Fe a Mn 

 
Obr. 4. Ukážka analýzy podielov, variabilita koncentrácií olova v mg/l 

 
Teplota stagnovanej vody aj zimných mesiacoch dosahovala hodnoty 15 až 17 °C. V 

škole 1 sa miera účinku stagnácie prejavovala výraznejšie aj v dňoch školského vyučovania. 
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V škole 2 možno pozorovať omnoho vyššie koncentrácie iónov železa v stagnovanej vode, 
sprevádzané zmenou organoleptických vlastností (farba, pach, chuť). Vzorky vykazovali 
46 % závadnosť. Podstatná časť olova bola uvoľnená v prvom 0,5-litrovom podiele, 72 % 
vzoriek prekročilo limitnú hodnotu. 78 % vzoriek druhých 0,5-litrových podielov už bolo 
vyhovujúcich. Analýza malých 0,1-litrových objemov nepreukázala významné rozdiely 
v koncentráciách olova, zaznamenali sme istý pokles hodnôt železa. Z meraní podielov 
celkovo možno usúdiť, že dynamika vylučovania olova má náhodný charakter (obr. 4). 

 
Obr. 5. Koncentrácie Pb vs rýchlosť prietoku vo vysokorizikovom vnútornom vodovode Washington DC;  

95 % interval pravdepodobnosti, n = 3 (2) 
 
Zo záverov rozsiahlej americkej štúdie, ktorá vyhodnocovala dáta z viacerých štátov 

naprieč USA (2) vyplýva, že sa olovo môže v pitnej vode vyskytovať v rozpustenej 
a/alebo nerozpustenej časticovej forme. Častice olova s veľkosťou 1 – 100 μm boli kľúčovým 
zdrojom expozície v prípadoch detských otráv olovom. V agresívnom prostredí ľudského 
žalúdka (kyselina chlorovodíková, pH = 1), pri telesnej teplote a za jemného miešania sa 
frakcia častíc olova rozpúšťa a stáva biologicky dostupnou. Rozptyl opakovaných rozborov 
na jednom odberovom mieste a hodnoty > 100 μg/l (v prvom 250 ml podiele vody; postup 
LCCA, USA) poukazujú na prítomnosť častíc Pb, ktoré sa uvoľňujú z hrdze, inkrustov 
obsahujúcich olovo, ako aj z fyzikálnej degradácie olova. Mobilizácia častíc olova z potrubia 
pri odbere je náhodná. Rýchlosť prietoku vzorky pitnej vody z vodovodného kohútika do 
vzorkovnice výrazne ovplyvňuje prítomnosť častíc olova vo vzorke. Do úzkohrdlových alebo 
malých vzorkovníc, ktoré sú plnené nízkou rýchlosťou, je odobraté menšie množstvo 
partikulovaného olova v porovnaní s tým, ktorému sú deti vystavené počas normálneho 
používania vody (obr. 5).  

Autori zároveň konštatujú, že partikulované olovo nemusí byť kvantitatívne zachytené 
štandardnou konzerváciou HNO3 na pH ≤ 2. Odporúčali zvýšiť množstvo kyseliny na 
priblíženie k hodnote pH = 1, aby sa eliminovalo podhodnotenie výsledkov. Výsledky nášho 
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posledného odberu významný vplyv týchto činiteľov potvrdzujú. Vzorky pitnej vody sme 
odobrali kontinuálne do dvoch širokohrdlových 0,5-litrových vzorkovníc za sebou pri čo 
najväčšom prietoku. Pridávané množstvo koncentrovanej HNO3 sme zvýšili na 3 ml/0,5 l 
vzorky, čo zodpovedalo hodnote pH ≈ 1,2. Namerané hodnoty olova v prvých 0,5-litrových 
podieloch vzrástli takmer štvornásobne, priemerné koncentrácie v 1 jednom litri vzorky boli 
najmenej dvakrát vyššie (obr. 2). Naproti tomu rozptyl koncentrácií železa a mangánu sa 
pohyboval na približne rovnakej úrovni v porovnaní s minulými odbermi v letnom období 
(obr. 3). 

 
Záver 

Skríning olova v pitnej vode z predškolských a školských zariadení potvrdil sekundárnu 
kontamináciu vplyvom stagnácie vo vnútorných vodovodoch z nevyhovujúcich materiálov. 
Školské subjekty, ako aj dodávateľ pitnej vody boli s našimi výsledkami oboznámení. 
Ochranné opatrenia na zaistenie zdravotnej bezpečnosti pitnej vody sú predmetom aktuálnych 
dialógov. Školy kvôli nelichotivej finančnej situácii momentálne výmenu rozvodov, ktorá by 
natrvalo odstránila vzniknutý problém, nie sú schopní zrealizovať. Je potrebné naďalej sa 
venovať tejto problematike so zreteľom na toxické skúšky a prípadnú kazuistiku chronických 
toxických účinkov u detí. 
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V předchozí studii, při níž byla sledována hladina kadmia v moči u profesionálně 
exponované populace, jednalo se o zaměstnance závodu na výrobu nikl-kadmiových baterií, 
byly zjištěny statisticky významně vyšší hodnoty u zaměstnanců, kteří v místě, kde je 
umístěna výroba, také žijí (1). Uvedené zjištění vedlo k realizaci pilotní studie, zaměřené na 
běžnou populaci žijící ve stejné lokalitě jako je umístěna výroba. Cílem pilotní studie bylo 
zmapovat hodnoty kadmia v moči v rizikové oblasti u běžné populace.  

 
Metodika 

Kritériem pro zařazení respondentů do pilotní studie byl věk nad 18 let, dlouhodobý pobyt 
ve sledované oblasti (více než 5 let), bydliště ve vzdálenosti do 5 km od zdroje znečištění a 
respondenti nepracovali ve výrobě nikl-kadmiových baterií. Pro získání rovnoměrného 
zastoupení mužů a žen ve studii, bylo zvoleno zastoupení párů (muž, žena) z každé lokality 
(bydliště – dům). 

Pilotní studie zahrnovala 14 obyvatel ze sledované oblasti. Všichni respondenti byli 
seznámeni s účelem studie a podepsali informovaný souhlas. Celkem bylo vyšetřeno 14 
vzorků moči. Respondenti také vyplnili dotazník zaměřený na základní demografické 
informace a informace související s koncentrací kadmia v moči (užívání léků, konzumace 
ovoce a zeleniny vypěstované na domácí zahradě).  

U vzorků moči byl vyšetřen obsah kadmia (U-Cd). Obsah kadmia v moči se stanovuje 
vzhledem k obsahu kreatininu v moči. U-Cd se vyjadřuje v μg na g kreatininu. Vzhledem 
k tomu, že dochází k přepočtu hodnot, je také variabilní dolní mez stanovitelnosti. Vyšetření 
bylo provedeno v akreditovaných laboratořích Spadia, a.s. 

Životné podmienky a zdravie, 2018 
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S hodnotami vzorků, které se nachází pod mezí stanovitelnosti, je možné pracovat 
několika způsoby, např. pro další zpracování je použita hodnota odpovídající polovině meze 
stanovitelnosti nebo přímo hodnota meze stanovitelnosti, případně jiné postupy. V této pilotní 
studii byla pro další zpracování použita hodnota odpovídající polovině meze stanovitelnosti 
z důvodů dodržení metodiky, která byla použita při monitoringu české populace (2). 

Pro srovnání hodnot U-Cd vzhledem k hodnotám neexponované populace, byly použity 
doporučené referenční hodnoty, které vychází ze Systému monitorování zdravotního stavu 
obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí (Subsystém 5 – Zdravotní důsledky expozice 
lidského organismu toxickým látkám ze zevního prostředí – biologický monitoring) (2). 
V této zprávě jsou uvedeny i referenční hodnoty vzhledem k pohlaví a kouření (tab. 1). Jedná 
se o doporučené referenční hodnoty zjištěné u reprezentativního vzorku populace. Limity U-
Cd jsou uvedeny pro pracovní populaci a jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 432/2003 Sb. (3), limit 
pro U-Cd je 0,005 μmol/mmol kreatininu (5 μg/g kreatininu).  

Pro popis dat byl použit medián a 95% interval spolehlivosti (IS). Pro vyhodnocení 
v rámci párů dle bydliště byl použit neparametrický párový Wilcoxonův test na hladině 
významnosti 5 %. Pro vyhodnocení byl použit program Stata v. 14.  

 

Tab. 1. Zjištěné hodnoty kadmia v moči v rámci biologického monitoringu v ČR (2001 – 2003) (2, 4) 

Skupina  Počet U-Cd (μg/g kreatininu) 
Medián 95. percentil Referenční hodnota 

Dospělí celkem 657 0,31 1,29 1,3 
Muži 497 0,29 1,24 1,3 
Ženy 160 0,39 1,48 1,5 
Kuřáci 204 0,31 1,78 1,8 
Nekuřáci 543 0,31 1,20 1,2 

 

 
Obr. 1. Rozmístění sledovaných osob od zdroje znečištění do 5 km 

(uvedená čísla na obrázku udávají identifikační čísla účastníků pilotní studie) 
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Vstupní data  

1. Vzorky ranní moči – analýza Cd (U-Cd). 
2. Informace z dotazníku – základní demografické údaje a informace související s možnou 

expozicí Cd nebo protektivními faktory. 
Na základě informovaného souhlasu bylo do studie zařazeno 14 obyvatel ze sedmi lokalit 

(místo bydliště – dům), jednalo se tedy o 7 párů osob (obr. 1). Deset osob (5 párů) bydlelo ve 
vzdálenost od 2 km od sledovaného zdroje znečištění, do 3,5 km bydlel jeden pár a další pár 5 
km (obr. 1). 

 
Výsledky 

Popis souboru. Soubor tvořilo 7 párů, u 6 párů bylo zastoupení dle pohlaví – muž a žena, 
jeden pár tvořily ženy. Celkem v souboru bylo 6 mužů (43 %) a 8 žen (57 %). Průměrný věk 
osob byl 48,4 ± 12,2 (ar. průměr ± směrodatná odchylka) roky (rozpětí 25 – 67 let). 
V souboru převažovaly osoby se střední školou s maturitou (42 %). 

V soboru bylo 11 nekuřáku, dva kuřáci a jeden ex-kuřák. Více než polovina (n = 8) osob 
se v dané lokalitě narodila a celková doba žití v dané oblasti s odečtením přerušení (např. 
studium) byla 37,6 ± 13,0 roky (rozpětí 25 – 67 let). Polovina osob (n = 7) užívala stabilně 
léky a dvě osoby vitamíny. Mimo jednu osobu všichni konzumují ovoce a zeleninu ze 
zahrádky. Ve dvou případech daná osoba nebo někdo z rodiny, bydlící s danou osobou 
v domácnosti, pracoval ve výrobě nikl-kadmiových baterií.  

 
Tab. 2. Naměřené hodnoty kadmia v moči (U-Cd), kreatininu a základní údaje o respondentech 

Lokalita Identifikační  
kód Pohlaví Délka 

bydlení Kouření U-Cd  Kreatinin 
(μg/g kreatinin) (mmol/l) 

1 1 žena 37 nekuřák 1,0 6,27 
2 muž 39 nekuřák 0,6 9,16 

2 3 žena 67 nekuřák < 0,5 8,56 
4 žena 45 nekuřák < 0,7 6,08 

3 5 žena 49 nekuřák < 0,5 8,11 
6 muž 29 kuřák 0,5 9,99 

4 7 žena 38 nekuřák < 0,2 18,31 
8 muž 16 ex-kuřák < 0,2 22,72 

5 9 žena 40 nekuřák 0,4 12,31 
10 muž 39 nekuřák 1,5 3,81 

6 11 žena 27 nekuřák < 0,6 7,61 
12 muž 33 kuřák 0,8 7,21 

7 13 žena 19 nekuřák 1,0 14,2 
14 muž 49 nekuřák < 0,3 15,6 

Rozmezí udávané laboratoří   1 – 5  3 – 11 
 
Výsledky kadmia v moči 
Ve vzorcích moči byly změřeny hodnoty kreatininu a hodnoty U-Cd byly přepočteny a 

vyjádřeny v μg/g kreatininu. Jak z tabulky 2 vyplývá, u 50 % vzorků byly hodnoty U-Cd pod 
mezí stanovitelnosti. Mez stanovitelnosti se pohybovala od 0,2 do 0,7 μg/g kreatininu. 
Středního hodnota U-Cd (medián) na základě upravených hodnot (tab. 3) pro celý soubor byla 
0,375 μg/g kreatininu (95% IS: 0,23-0,83). 
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Tab. 3. Naměřené hodnoty kadmia v moči (U-Cd) a upravené hodnoty U-Cd vzhledem k mezi stanovitelnosti 
Identifikační  

kód U-Cd (μg/g Krea) U-Cd – upravená1 (μg/g Krea) Kumulativní % 
7 < 0,2 0,1 7 % 
8 < 0,2 0,1 14 % 
14 < 0,3 0,15 21 % 
3 < 0,5 0,25 29 % 
5 < 0,5 0,25 36 % 
11 < 0,6 0,3 43 % 
4 < 0,7 0,35 50 % 
9 0,4 0,4 57 % 
6 0,5 0,5 64 % 
2 0,6 0,6 71 % 
12 0,8 0,8 79 % 
1 1,0 1 86 % 
13 1,0 1 93 % 
10 1,5 1,5 100 % 

1 hodnoty pod mezí stanovitelnosti byly nahrazeny polovinou meze stanovitelnosti  
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Obr. 2. Hodnoty kadmia v moči (U-Cd) osoby A a B v páru dle lokality 
 

Jedním z faktorů, které by mohly hrát roli v případně hodnot kadmia v moči, může být 
umístění lokalit vzhledem ke zdroji. Před tímto vyhodnocením byla nejprve otestována shoda 
výsledků U-Cd v rámci dvojic dle lokalit a bylo zjištěno, že není statisticky významný rozdíl 
(párový Wilcoxonův test, p = 0,553) v rámci dvojic (pár = osoba A a B) (obr. 2). Osoby A 
z párů byly ženy, osoby B tvořily muži a jedna žena. Na základě tohoto zjištění byly 
vypočteny aritmetické průměry pro danou lokalitu (aritmetický průměr osoby A a B v páru) a 
vzdálenost od zdroje byla hodnocena na základě aritmetického průměru dvojic. Výsledky jsou 
uvedeny v obr. 3. Nejvzdálenější lokalita je přibližně 5 km od zdroje (obr. 3). Průměrované 
hodnoty U-Cd v lokalitě (bydliště párů) se pohybovaly od 0,1 – 0,95 μg/g kreatininu. Na obr. 
3 jsou znázorněny hodnoty dle vzdálenosti od zdroje. Nebyla zjištěna statisticky významná 
korelace (Spearmanův korelační koeficient rs = 0,45; p = 0,3104) mezi vzdáleností od výroby 
a průměrnou hodnotou ve sledovaných lokalitách.  
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Obr. 3. Znázornění hodnot Cd v moči dle bydliště 

 
Srovnání s referenčními hodnotami 
Na základě srovnání střední hodnoty (0,375 μg/g kreatininu (95% IS: 0,23-0,83)) zjištěné 

v rámci pilotní studie a střední hodnoty referenční populace (zjištěné v rámci Systému 
monitorování zdav. stavu – tab. 1) 0,31 μg/g kreatininu, můžeme konstatovat, že na základě 
intervalu spolehlivosti nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi sledovanou populací a 
referenční populací. 

Na základě individuálních hodnot můžeme říct, že u čtyř osob byly zjištěny zvýšené 
hodnoty U-Cd (08 – 1,5 μg/g kreatininu), ale jen u jedné z nich (Id 10, U-Cd = 1,5 μg/g 
kreatininu) byla překročena referenční hodnota a to jak pro celkovou populaci (1,3 μg/g), tak 
pro nekuřáckou populaci (1,2 μg/g). Jednalo se o muže nekuřáka, žijícího v dané oblasti 
nepřetržitě od narození 39 let a užívá řadu léčiv k léčení deprese.  

 
Diskuze 

Výsledky pilotních studií jsou vždy jen orientační vzhledem k malému množství 
respondentů a dalším možným zkreslením. Dále je nutné brát k úvahu, že limitní hodnoty U-
Cd pro běžnou populaci nejsou stanoveny a vychází se z doporučených referenčních hodnot. 
Pro pracovní populaci jsou limity U-Cd uvedeny ve Vyhlášce č. 432/2003 Sb. (3) a limit pro 
U-Cd je 0,005 μmol/mmol kreatininu (5 μg/g kreatininu). Pro běžnou populaci je možné 
vycházet z publikovaných studií a doporučených referenčních hodnot.  

V letech 2001 – 2003 byla v ČR realizována studie Státním zdravotním ústavem v rámci 
Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí 
(Subsystém 5 – Zdravotní důsledky expozice lidského organismu toxickým látkám ze zevního 
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prostředí (biologický monitoring) (2), která také sledovala hladinu Cd v krvi, moči a vlasech u 
běžné populace ČR.  

V rámci této studie bylo vyšetřeno 657 vzorků moči u dospělé populace mužů a žen, 
jednalo se o vzorky kuřáků i nekuřáků (4). Střední hodnota (medián) Cd v moči (U-Cd) u 
dospělé populace byla 0,31 μg/g kreatininu. U dětí (N = 619) byly hodnoty U-Cd u 60 % pod 
hodnotou 0,2 μg/g kreatininu. U dospělé populace byl zjištěn statisticky významný rozdíl 
mezi muži (0,29 μg/g) a ženami (0,39 μg/g kreatininu). Nebyl zjištěn statisticky významný 
rozdíl mezi kuřáky a nekuřáky. Na základě zjištěných hodnot byly doporučeny referenční 
hodnoty, které byly stanoveny jako 95. percentil. Na základě toho byly stanoveny referenční 
hodnoty pro U-Cd pro nekuřáckou populaci ČR na 1,2 μg/g kreatininu, pro celou populaci ČR 
bez dalšího rozlišení 1,3 μg/g kreatininu. 

Každá země můžeme mít vlastní referenční hodnoty např. referenční hodnota U-Cd pro 
nekuřáckou německou populaci byla stanovena na 0,8 μg/g kreatininu (5). 

Řada studií se také zabývá hodnotami U-Cd a zdravotními účinky. Na základě analýz řady 
studií EFSA (European Food Safaty Authority) (6, s. 86) uvádí, že je možné sledovat 
negativní účinky – poškození kostí (osteoporóza) a poškození ledvin již při hodnotách U-Cd 
od 0,5 μg/g kreatininu. 

 
Závěr 

Na základě srovnání naměřených hodnot U-Cd a doporučené referenční hodnoty pro ČR 
(1,2 μg/g kreatininu) v závislosti na kouření, bylo zjištěno překroční hodnot U-Cd u jedné 
osoby (nekuřáka) (1/14, 7 %). Celková střední hodnota zjištěná v rámci pilotní studie se 
významně nelišila od střední hodnoty referenční populace.  

Na základě analyzovaných hodnot kadmia v moči v rámci pilotní studie nebylo zjištěno 
zvýšené riziko pro běžnou populaci žijící v bezprostřední blízkosti výroby nikl-kadmiových 
baterií, ale je nutno vzít k úvahu, že se jednalo jen o pilotní studii provedenou na vzorku 14 
osob z celkové populace přibližně 2 tisíc obyvatel. Pro ověření výsledků z pilotní studie by 
bylo nutné realizovat plnohodnotnou epidemiologickou studii.  
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KVANTIFIKÁCIA EXPOZÍCIE ENVIRONMENTÁLNEMU HLUKU  
V CITLIVÝCH SKUPINÁCH POPULÁCIE 1 
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Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava 
 
 
 

Nadmerný environmentálny hluk z hľadiska medicíny, hygieny a verejného zdravotníctva 
má výrazný negatívny dopad na ľudský organizmus. Dlhodobé pôsobenie hluku sa prejavuje 
rastúcim počtom chronických ochorení, ktoré majú priamu súvislosť s poruchami spánku a 
iných funkcií vo vegetatívnej, endokrinnej a regulačnej sfére. Nadmerná expozícia sa 
prejavuje psychosociálnymi a kardiovaskulárnymi účinkami, znižuje pracovný výkon a 
spôsobuje rušenie, obťažovanie, tzv. annoyance. Podľa WHO dopravný hluk pôsobí škodlivo 
na zdravie takmer u každej tretej osoby v európskom regióne, jeden z piatich Európanov je 
pravidelne vystavený nadmernej hladine zvuku v noci, čo môže viesť k výraznému 
poškodeniu zdravia (1). 

Novodobým zdravotným problémom sa stáva dobrovoľná hluková expozícia. Nadmerné 
počúvanie osobných hudobných prehrávačov (OHP) vedie často k posunu sluchových prahov. 
Vývojom nových technológií sa dostávajú na trh zariadenia, ktoré dokážu produkovať zvuk 
na vysokých hladinách a tým pôsobiť značne škodlivo na sluchový aparát. 

Hoci genetické faktory a pokročilý vek sú hlavné rizikové faktory, dočasné a trvalé 
poškodenie sluchu sa čoraz častejšie vyskytuje aj u adolescentov a mladých dospelých, a to 
najmä kvôli zvýšenej expozícii z osobných hudobných prehrávačov. Epidemiologické štúdie u 
adolescentov, ktorí neboli vystavení hluku v pracovnom prostredí, ukazujú zvýšený počet 
merateľných nezvratných poškodení vnútorného ucha. Je to v dôsledku širokého rozšírenia 
používania hlučných predmetov, ako sú napríklad pištole, ohňostroje, ale aj dlhodobého 
vystavenia elektronicky zosilnenej hudbe (2). Množstvo hluku narastá nielen v niektorých 
typických pracovných prevádzkach, ale obťažuje ľudí už aj pri rekreácii, oddychu či 

                                                           
1 Práca čiastočne podporená grantmi Y.A.B.S. (Youth and Parents Behavioral Survey in Slovakia) O-15-
101-/0001 -00, KEGA č. 057UK -4/2017 Inovácia výučby tvorbou multimediálneho výučbového programu 
v oblasti ochrany a podpory zdravia populácie a projektom Tvorba študijného programu MPH Master of 
Public Health na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku. Kód ITMS: 26140230009 

Životné podmienky a zdravie, 2018 



24 

 

spoločenských aktivitách. Tento negatívny faktor životného prostredia sa odlišuje od iných 
škodlivín tým, že sa jeho hladiny stále zvyšujú a pôsobí na človeka neustále, teda aj v čase 
určenom na relaxáciu, ako napríklad pri spánku (3, 4). 

 

Cieľ štúdie 

Naším cieľom bola kvantifikácia expozície environmentálnemu hluku v citlivých 
populačných skupinách a identifikácia najvýznamnejších zdrojov hluku v mestskom prostredí. 
Práve obyvateľstvo žijúce v mestských aglomeráciách je najviac zaťažené hlukom, nakoľko 
sa u nich stretáva hluk z viacerých zdrojov, od dopravného, sociálneho až po hluk zo 
susedných bytov a zo stavebných aktivít. 

 
Materiál a metódy 

V našom projekte sme sa zamerali na študentov všeobecného lekárstva na LF UK 
v Bratislave vo veku od 20 do 30 rokov. Podmienkou bolo, aby mali trvalé alebo prechodné 
bydlisko v Bratislave. Na základe miesta bydliska sme rozdelili probandov do dvoch skupín. 
Populáciu v riziku tvorila prvá skupina respondentov, bývajúca v lokalite exponovanej 
dopravnému hluku (vysokoškolský internát Družba, Botanická ulica). Kontrolnú populáciu 
tvorila druhá skupina respondentov, s bydliskom v tichšej lokalite, vzdialenej od významných 
dopravných tepien (vysokoškolský internát Ľ. Štúra, Mlynská dolina). 

Dobrovoľnú expozíciu hluku (osobné hudobné prehrávače, podujatia s vysokou intenzitou 
hluku) sme kvantifikovali pomocou subjektívneho hodnotenia intenzity, pri ktorom sme 
použili 4-stupňovú škálu, kde 1 = hudba nie je hlasnejšia ako ľudská reč, 2 = hudba bola 
zvyčajne tak nahlas, že som ešte mohol/a počuť rozhovor, 3 = hudba bola zvyčajne tak nahlas, 
že som ešte počul/a prechádzajúce auto, 4 = hudba bola zvyčajne tak nahlas, že som 
nemohol/la počuť ani rozhovor ani hluk z dopravy. Subjektívne sme hodnotili aj frekvenciu 
vystavenia týmto expozíciám.  

Hlukovú záťaž sme objektivizovali vo vybraných lokalitách (exponovanej, kontrolnej) 
priamym meraním spolu s frekvenčnou analýzou pomocou integrujúceho analyzátora zvuku 
novej generácie (B&K 2250) s nastaveným váhovým filtrom A. Merania v exponovanej 
oblasti sme vykonali na dvoch vonkajších a troch vnútorných stanovištiach. Merania v 
kontrolnej lokalite sa uskutočnili na troch vonkajších a dvoch vnútorných stanovištiach. 
Merania hladín hluku z cestnej dopravy sme vykonali štandardnou metódou podľa STN ISO 
1996-1 a STN ISO 1996-2. 

Hlukovú záťaž sme hodnotili aj subjektívne pomocou Dotazníka o obťažovaní hlukom 
vyvinutým na ústave hygieny LFUK v Bratislave (5). Dotazníky, ako aj objektívne vyšetrenia 
boli dobrovoľné pre každého z oslovených. Účastník štúdie zároveň udelil súhlas s použitím 
informácií na vedecké účely. Poskytnuté údaje sa spracovali v súlade so zákonom č. 122/2013 
Z. z. o ochrane osobných údajov. 
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Na štatistické spracovanie údajov z oboch lokalít sme použili metódy deskriptívnej a 
bivariantnej štatistiky. Vzťahy medzi spojitými premennými sme posúdili pomocou 
dvojvýberového t-testu a analýzou rozptylov (ANOVA). Vzťahy medzi kategorickými 
premennými sme kvantifikovali pomocou tabuliek 2x2 a 2xn a chí-kvadrátového testu.. 
Použili sme aj stratifikovanú Mantel-Haenszelovu analýzu. Na štatistické spracovanie údajov 
sme využili programy Epi Info™, Verzia 7.1.1.1, 2013 , S-Plus 6.0 a IBM SPSS verzia 25. 

Výsledky 

Monitorovanie hladín zvuku v exponovanej lokalite ukázalo, že namerané hodnoty sa 
pohybujú nad národnými limitmi (vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z.) (6, 7). Výrazne vyššie 
hladiny hluku ako je limit sme zistili v exponovanej lokalite v časových intervaloch od 8.00 
do 9.00 h. V časovom intervale od 17.00 do 18.00 h (dopravná špička) boli prekročené 
hladiny hluku LAeq o 17,6 dB. Pomerne vysoké hladiny hluku sme namerali aj v intervale od 
20.00 do 21.00 h, keď sa študenti venujú príprave na zápočty a skúšky. V tomto čase boli 
prekročené limity LAeq o 14,7 dB. Na základe výsledkov môžeme skonštatovať, že študenti 
bývajúci vo vysokoškolskom internáte Družba sú neustále exponovaní vysokým hladinám 
hluku počas celého dňa. V kontrolnej lokalite výsledky meraní poukazujú na to, že napriek 
absentujúcemu zaťaženiu dopravným hlukom, v lokalite sa nachádzajú významné zdroje 
hluku pochádzajúce z voľno-časových aktivít študentov. Vyššie hladiny hluku boli 
zaznamenané v časovom intervale 11.00 – 12.00 h, kde bol limit prekročený o 5,2 dB a v 
časovom intervale 20.00 – 21.00 h bol limit prekročený o 4,3 dB. Hladiny hluku A v 
kontrolnej lokalite boli signifikantne nižšie ako v exponovanej lokalite (p < 0,001). 
Porovnanie nameraných hodnôt v kontrolnej a exponovanej lokalite v časovom intervale 
17.00 – 18.00 h a 20.00 – 21.00 h je na obr. 1.  

 

Obr. 1. Porovnanie hladín dopravného hluku v sledovaných oblastiach v časovom intervale  
17:00 – 18:00 a 20:00 – 21:00 h 

 
Porovnanie subjektívneho vnímania lokality, v ktorej bývajú respondenti ukázalo, že 

73,8 % respondentov z exponovanej lokality ju považuje za hlučnú, naopak, 26,2 % 
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respondentov vníma lokalitu ako tichú. V kontrolnej oblasti 30,6 % opýtaných považovalo 
lokalitu za hlučnú a 69,4 % za tichú. Subjektívne hodnotenie lokalít sa nachádza na obr. 2 a 3 
a ukázalo sa ako signifikantne rozdielne (p < 0,001).  

Probandi z exponovanej lokality označili dopravný hluk (ruší 64,5 % respondentov) za 
najrušivejší faktor. Na druhom mieste bol hluk zo zábavných podnikov (ruší 57,5 % 
respondentov) a na treťom mieste hluk zo susedných bytov (ruší 50,7 % respondentov) (obr. 
4). 

  
 

Obr. 2. Subjektívne hodnotenie lokality  
v exponovanej oblasti (p < 0,001) 

 
Obr. 3. Subjektívne hodnotenie lokality  

v kontrolnej oblasti (p < 0,001) 

 

 

Obr. 4. Subjektívne hodnotenie zdrojov hluku v exponovanej lokalite 

 

 

Obr. 5. Subjektívne hodnotenie zdrojov hluku v kontrolnej lokalite 
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V kontrolnej lokalite považovali hluk so susedných bytov za najrušivejší (ruší 40,46% 
respondentov). Na druhom mieste najčastejšie uvádzali dopravný hluk (ruší 30,43% 
respondentov). Tretím najrušivejším zdrojom hluku bol hluk zo zábavných podnikov (ruší 
27,79% respondentov) (obr. 5). 

Pri porovnávaní výsledkov rušenia hlukom z rôznych zdrojov medzi skupinami z 
kontrolnej a exponovanej lokality sa ako signifikantný zdroj rušenia ukázal dopravný hluk (p 
< 0,001), hluk zo zábavných podnikov (p < 0,001), hluk z priemyslu (p < 0,001) a hluk zo 
susedných bytov (p = 0,003) (obr. 6). Riziká obťažovania z rôznych zdrojov komunálneho 
hluku sa nachádzajú v tabuľke 1. Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že v 
exponovanej lokalite predstavuje významný rizikový faktor dopravný hluk (OR = 3,89 (95% 
IS = 3,14 – 4,81)), hluk zo zábavných podnikov (OR = 3,58 (95% IS = 2,92 – 4,38)), hluk z 
priemyslu (OR = 1,92 (95% IS = 1,59 – 2,32)), hluk zo susedných bytov (OR = 1,6 (95% IS = 
1,32 – 1,94)) a železničný hluk (OR = 1,52 (95% IS = 1,23 – 1,87)). 

 

 
 

Obr. 6. Porovnanie subjektívneho hodnotenia rôznych zdrojov hluku v exponovanej a kontrolnej lokalite 

 
Tab. 1. Riziká obťažovania z rôznych druhov komunálneho hluku  

Obťažovanie hlukom (druh hluku) OR (95 % IS) chí kvadrát p-hodnota 

Hluk z priemyslu + 1,92 (1,59 – 2,32) 47,75  < 0,001 

Letecký hluk + 0,78 (0,61 – 0,99) 3,99  0,05 

Dopravný hluk + 3,89 (3,14 – 4,81) 167,9  < 0,001 

Hluk zo susedných bytov + 1,60 (1,32 – 1,94) 22,72  < 0,001 

Hluk zo zábavných podnikov + 3,58 (2,92 –4,38) 172,2  < 0,001 

Železničný hluk  1,52 (1,23 – 1,87) 15,1  < 0,001 

Hluk zo zariadení domu + 0,84 (0,69 – 1,04) 2,56  0,11 

Legenda: + Mantel-Haenszelovo vážené odds ratio; IS = interval spoľahlivosti; OR = odds ratio 
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Pri hodnotení dobrovoľnej hlukovej expozície a voľno-časových aktivít sme zistili, že 
respondenti z oboch skupín sa najčastejšie venujú prácam v domácnosti a v záhrade, návšteve 
kina a diskotékam. Tu sa ukázal signifikantný rozdiel iba pri návšteve diskoték, v 
exponovanej lokalite ich navštevovalo 54,2 % respondentov, zatiaľ čo v kontrolnej iba 
38,0 %. 

Z celkovej vzorky respondentov 794 (79 %) počúvalo v poslednom týždni OHP, pričom 
priemerná doba počúvania bola 285 minút. Výsledky poukázali na signifikantný rozdiel u 
študentov používajúcich OHP medzi exponovanou (86 %) a kontrolnou skupinou (76 %) (p = 
0,0002), ale rozdiel v dobe počúvania OHP v minútach (286 ± 367 vs 292 ± 367) nebol 
signifikantný (p < 0,55), ani medzi pohlaviami (p = 0,08). 

Respondenti mali najčastejšie svoje OHP nastavené na úroveň hlasitosti 2 (43 %), hudbu 
na úrovni hlasitosti 4 počúvalo 15 % študentov a 28 % počúvalo hudbu na úrovni hlasitosti 3 
(obr. 7).  

 
 

Obr. 7. Subjektívne hodnotenie hlasitosti podľa OHP (n = 794) 

 
Diskusia 

V dnešnej dobe patrí hluk k najrizikovejším faktorom životného prostredia. K jeho 
najčastejším zdrojom patrí doprava, ale aj celoročne vonkajší hluk z diskoték a klubov a 
sezónne z koncertov v amfiteátroch, z festivalov, zo športových podujatí a náboženských 
osláv. Tieto podujatia produkujú vysoké hladiny hluku (v závislosti od udalosti) a opakujú sa 
s väčšou alebo menšou frekvenciou. Okrem toho sa niektoré podujatia konajú aj v noci, takže 
obťažujú vyšší počet ľudí a z roka na rok sa väčšie množstvo ľudí sťažuje na hluk. Sezónne 
udalosti je možné rozdeliť na dve kategórie, a to na činnosti, ktoré sa konajú každý víkend v 
blízkosti rekreačných oblastí a občasné činnosti konajúce sa raz za sezónu, ako napríklad 
hudobný festival (8). 

V našej štúdii v lokalite exponovanej najmä dopravným hlukom považovalo 65 % 
respondentov – vysokoškolákov za najvýznamnejší zdroj hluku dopravu. V tejto lokalite 
študenti častejšie pociťovali účinky dopravného hluku pri odpočívaní, zaspávaní alebo aj 
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budení zo spánku. Dopravný hluk rušil aj pri čítaní a koncentrácii na duševnú prácu a 
probandi z tejto lokality častejšie pociťovali aj nervozitu. Ďalšími významnými zdrojmi hluku 
v tejto lokalite bol hluk zo zábavných podnikov a zo susedných bytov. V kontrolnej lokalite 
rušil dopravný hluk len 30,4 % respondentov, tento výsledok korešponduje s výsledkami 
našich meraní v tejto lokalite. Za najvýznamnejší zdroj hluku v tejto lokalite bol považovaný 
hluk zo susedných bytov, ktorý rušil 40,5 % probandov. Na základe subjektívneho hodnotenia 
sme zistili, že v kontrolnej lokalite študenti nie sú rušení hlukom pri relaxačných alebo 
duševných činnostiach. Celkovo boli respondenti z exponovanej lokality rušení častejšie a z 
viacerých zdrojov hluku aj pri učení a relaxácii. To môže viesť k zhoršeným študijným 
výsledkom a prípadne neskôr aj k poruchám zdravia.  

Podľa štúdie Jensena (9), respondentov žijúcich vo viacpodlažných bytových domoch 
častejšie obťažoval hluk zo susedných bytov, intenzívnejšie pociťovali stres a mali zhoršené 
duševné zdravie v porovnaní s respondentami, ktorých hluk zo susedných bytov neobťažoval. 
Podobné asociácie sa zistili pri obťažovaní hlukom z dopravy. 

Pri hodnotení dobrovoľnej hlukovej expozície a voľno-časových aktivít sme zistili, že 
respondenti z oboch skupín sa najčastejšie venujú prácam v domácnosti a v záhrade, návšteve 
kina a diskoték. Tu sa ukázal signifikantný rozdiel iba pri návšteve diskoték, v exponovanej 
lokalite ich navštevovalo 54,2 % respondentov, zatiaľ čo v kontrolnej iba 38,0 %. 

V našej štúdii 79 % respondentov uviedlo, že v uplynulom týždni počúvalo OHP, pričom 
tu bol signifikantný rozdiel medzi exponovanou a kontrolnou skupinou. Môžeme konštatovať, 
že probandi z exponovanej lokality sú okrem dopravného hluku navyše vystavení 
dobrovoľnej expozícii z osobných hudobných prehrávačov. 

 
Záver 

Naše výsledky priniesli poznatky, že expozícia environmentálnemu hluku je v súčasnosti 
oveľa intenzívnejšia ako v minulosti, pretože s ním čoraz častejšie prichádzame do styku 
okrem hluku z dopravy aj pri oddychových a voľno-časových aktivitách. Túto expozíciu ešte 
zvyšujú osobné hudobné prehrávače, ktoré sú v súčasnosti dostupné pre každého, či už 
formou mp3 prehrávača alebo smartfónu. Tejto problematike je potrebné venovať viac 
pozornosti, pretože počúvanie hudby prostredníctvom OHP je mimoriadne populárne, najmä 
medzi mládežou a mladými dospelými. Týka sa to aj návštevy rôznych zábavných a 
rekreačných podujatí s vysokou intenzitou hluku (kino, koncerty, diskotéky, festivaly). 

Výsledky štúdie poukazujú na rovnakú dôležitosť expozície hluku z rôznych zdrojov v 
životnom prostredí, či už ide o dopravný hluk, hluk zo susedných bytov a zábavných 
podnikov, alebo aj dobrovoľnú expozíciu hluku u mládeže. 
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Energia akustického vlnenia (hluku, zvuku) o vyššej intenzite okrem percepčného 
pôsobenia má dokázateľne aj mimosluchové negatívne vplyvy. Aj poznateľne nižšia akustická 
energia môže negatívne ovplyvňovať zdravie človeka, a to najmä jeho psychický stav. Práca 
obsahuje doterajšie skúsenosti autorov o vplyve hluku nízkej intenzity najmä na psychické 
zdravie človeka. 

Pozitívne účinky sluchových vnemov treba vidieť predovšetkým v informačných 
hodnotách, vrátane estetických zvukových zážitkov, v aktivizácii centrálnej nervovej sústavy, 
vo vplyve rytmizovaných zvukov na uľahčenie určitých fyzických činností, vo vplyve hluku 
na tvorbu endorfínov (morfínový účinok, ktorý sa tvorí v mozgovom tkanive), 
v audioanalgéze a možnosti využívania indiferentného zvuku ako akustickej clony 
(maskovanie) s cieľom sústredenia pozornosti. Na druhej strane hluk možno charakterizovať 
ako nežiaduci, obťažujúci a rušivý zvuk. Hluk má predovšetkým účinok obťažujúci, zdraviu 
škodlivý a narúšajúci aktivity a pohodu človeka. Tieto účinky hluku závisia od viacerých 
akustických a ľudských faktorov (1, 2, 4, 5). 

Skúmanie vzťahov medzi dĺžkou pôsobenia hluku a jeho intenzitou ukázalo, že približne 
rovnaké účinky v oblasti dráždivosti má hluk trvajúci dvojnásobne dlho, ak je však približne 
o 3 dB slabší (5). Charakterizuje to súčiniteľ zdvojnásobenia ER, ktorý čiastočne závisí od 
frekvenčného zloženia hluku a od jeho časového priebehu. Tento súčiniteľ kolíše medzi 
hodnotou 2,5 a 4,8 (5). 

Vplyv spektrálneho zloženia hluku sa hodnotí z dvoch hľadísk: širokopásmový zvuk má 
významnejšie účinky na obehové funkcie, naproti tomu tónový hluk sa spája s vyšším 
subjektívnym rušením a má výraznejší účinok na zníženie prahu počutia. Významnú úlohu tu 
                                                 
1 Táto práca bola podporovaná Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV VEGA 1/0544/16 a článok 
bol spracovaný na základe výsledkov získaných počas realizácie projektu „Zvyšovanie bezpečnosti jadrovo-
energetických zariadení pri seizmickej udalosti“ (ITMS kód Projektu: 26220220171), na základe podpory 
operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
 

Životné podmienky a zdravie, 2018 
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má aj výška tónu pôsobiaca na človeka. Hluk s prevahou frekvencií nad 2 kHz sa berie do 
úvahy ako agresívnejší a obťažujúcejší ako hluk s frekvenciou pod 1 kHz. Pritom je 
dokázané, že prítomnosť nízkych frekvencií akustického kmitania, ale aj mechanického 
kmitania, zhoršuje pôsobenie vysokofrekvenčného hluku (11). 

Vplyv hluku na psychiku človeka sa prejavuje jeho podráždenosťou, migrénami, 
problémami so žalúdkom, prebúdzaním a z toho prameniacou nevyspatosťou, únavou, 
stresom, depresiami, nervozitou, apatiou. Pre mnohé zdroje hluku, napríklad hluk technického 
zariadenia domácnosti od susedov a budov, hluk kotolní a elektrickej rozvodovej siete 
v blízkosti obytných priestorov, ich emocionálny efekt spravidla postupne rastie a s ním sa 
zvyšuje účinok nízkych hladín (3, 6, 7, 10). Tam, kde pôvodne hladina hluku LA = 40 dB 
vzbudzovala emócie a sťažnosti na nepohodu, po určitom čase vybudzuje rovnaké 
obťažovanie a reakcie aj hladina LA = 30 dB toho istého zdroja. Vzniká precitlivenosť 
postihnutej osoby. Dokonca aj po odstránení zdroja môže zostať jeho trvalá predstava 
v psychike postihnutej osoby a môže narúšať jej relaxáciu predovšetkým v nočných hodinách 
(5). Najvšeobecnejším prejavom ľudí na neprimeraný hluk je ich podráždenie ako jedna 
z foriem obťažovania hlukom. Je to psychický stav, ktorý vzniká pri nežiaducom vnímaní 
hlukových udalostí alebo pri podriaďovaní sa okolnostiam, ku ktorým má jedinec zamietavý 
postoj, pretože ruší jeho súkromie, môžu predstavovať prekážku vo vykonávaní činnosti alebo 
ovplyvňovať odpočinok a na ktoré reaguje pocitmi odporu, podráždenosti a v niektorých 
prípadoch až psychosomatickými poruchami. Prevažuje tu emotívna zložka vnímania, kým 
zložka kognitívna zohráva hlavnú úlohu pri rušení hlukom, čiže pri interferencii s činnosťou 
jednotlivca (2, 4, 5, 6, 7, 11). 

 

 
 

Obr. 1. Hluk turbínového násadca Obr. 2. Frekvenčné spektrum čerpadla 
 

Zdroje hluku ovplyvňujúce psychiku človeka  
Emotívne sprevádzanie hluku možno sledovať pri vplyve hluku turbínového násadca 

(zubnej vŕtačky) na srdcovú frekvenciu. U osôb bez skúseností z ošetrovania zubov pomocou 
vysokootáčkovej vŕtačky, ktorej frekvenčné spektrum je na obr. 1, alebo s negatívnymi 
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skúsenosťami a u osôb označujúcich tento zvuk za nepríjemný, sa zistilo zvýšenie srdcovej 
frekvencie, zatiaľ čo v skupine s kladným vzťahom k používanému predmetu bolo zvýšenie 
menšie alebo žiadne (5, 11). Z obr. 1 vidno, že významné tónové frekvencie hluku zubnej 
vŕtačky sú od 5 kHz až do 17 kHz. Ide teda o veľmi nepríjemný vysokofrekvenčný hluk. 

Diagnostika vibroakustickej energie prejavujúca sa nízkymi hladinami hluku sa vykonala 
na konkrétnom druhu obehových čerpadiel, ktoré sa používajú na nútený obeh teplej úžitkovej 
vody a vody ústredného kúrenia z kotolne do obytných priestorov. Hluk týchto čerpadiel 
vyžarujúci z radiátorov v obytných priestoroch bol rušivý a obťažujúci aj napriek tomu, že 
výsledky hygienických meraní spĺňali stanovené prípustné hodnoty dané súčasnou 
legislatívou. Z radiátorov sa vyžaroval tónový hluk, ktorý je z hľadiska psychickej záťaže 
človeka viac obťažujúci, do akusticky chránených priestorov, ako je spálňa (obr. 2). 

Reakcie dotknutých ľudí ukázali, že aj hluk nízkych hladín (pod hodnotou 30 dB hladiny 
A) má nežiaduci psychický vplyv na človeka. Rozhodujúci vplyv pri takýchto hladinách má 
frekvenčné rozloženie hluku. Ak porovnáme krivky rovnakej hlasitosti s frekvenčným 
rozložením hluku vibroakustickej energie prenášanej do chránených priestorov od obehových 
čerpadiel (obr. 2), vidíme, že maximálne hodnoty generovaného hluku sú v oblasti 2 kHz až 
5 kHz, kde je sluchový orgán najcitlivejší. Zdravý sluchový orgán v tejto frekvenčnej oblasti 
zachytí aj záporné decibely. Preto pri zmene hĺbky spánku, ktorá je v skorých ranných 
hodinách nižšia, dochádzalo k jeho narúšaniu a dotknutí ľudia sa sťažujú právom (12). 

Nízkofrekvenčný hluk kotolne 
Nízkofrekvenčné zdroje kmitania a následného šírenia sa vibroakustického vlnenia 

reprezentujú aj stacionárne spaľovacie motory a strojové sústavy. Kotolne s kotlovými 
sústavami a kogeneračnými jednotkami (KGJ) sú jedným z hlavných zdrojov 
nízkofrekvenčného vibroakustického vlnenia (6, 10). Intenzita nízkofrekvenčného hluku od 
16 Hz do 80 Hz je pre necitlivosť sluchového orgánu človeka značne redukovaná, ale pri 
vyšších hladinách, spôsobených napr. stojatým vlnením, je takýto hluk z hľadiska psychického 
zaťaženia obťažujúci, rušivý a škodlivý (dunivý hluk). Na obr. 3 je situovanie zdroja nízko 
frekvenčného vlnenia na sídlisku so zmenou amplitúdy pri frekvenčnej zložke 25 Hz v smere 
lúča. Hodnota hladiny Z sa pozdĺž vlny menila približne o 22 dB. 

Útlm nízkofrekvenčného akustického vlnenia je pri nízkych frekvenciách veľmi malý, čo 
potvrdili aj merania v kotolni a v akusticky chránenom priestore vzdialenom približne 100 m 
od kotolne (obr. 4). Energia nízkofrekvenčného vlnenia sa cez konštrukcie a technické otvory 
kotolne šíri do relatívne veľkých vzdialeností a za určitých podmienok generuje v chránených 
priestoroch stojaté vlnenie, čo zvyšuje hustotu akustickej energie.  

Rezidenti v tomto byte sa sťažovali (najmä žena stredného veku) na časté migrény, 
problémy so žalúdkom, prebúdzanie a z toho prameniaca nevyspatosť, únavu, podráždenosť, 
stres, depresie a na väčšiu nervozitu, čo sú typické prejavy dlhodobého pôsobenia akustickej 
energie nízkofrekvenčného vlnenia (1, 2, 4, 5, 7, 11). Nakoniec sa obyvatelia tohto bytu 
dočasne vysťahovali, kým sa nevyrieši tento problém s dunivým hlukom. 
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Obr. 3. Expozícia hluku spálne od kotolne 

 

 
 

Obr. 4. Spektrum hluku vyžarované KGJ v priestore kotolne a v byte 

 
Technické zariadenie bytov 

Potrubné sústavy teplej úžitkovej a energetickej vody sú spravidla zavesené pod stropovou 
doskou pivničných priestorov, a to často na vibroizolačne neupravených závesoch. Takéto 
uloženie potrubnej sústavy je veľmi citlivé s ohľadom na prenos kmitania do okolitých 
a chránených priestorov, kde v uzatvorenom priestore (izbách chráneného priestoru) môže 
vyvolať stojaté nízkofrekvenčné vlnenie (NFV). Toto akustické vlnenie, ktoré sa prejavuje ako 
dunivý hluk, je príčinou lokálneho zvýšenia NFV a aj zvýšeného obťažovania človeka hlukom 
v relaxačných priestoroch. Výsledky analýzy hluku v chránenom priestore sa uvádzajú na obr. 5. 

Treba podotknúť, že rezidenti (muž a žena stredného veku) tejto bytovej jednotky sa 5 
rokov sťažovali na dunivý hluk (NFV) v priestore spálne. Vo vykonaných hygienických 
meraniach sa však konštatovalo, že neboli prekročené dovolené hodnoty hluku. Okrem iného 
výsledkom dlhodobého pôsobenia NFV na týchto rezidentov bolo psychické narušenie ich 
zdravia a tento hluk si dokázali vyvolať aj v tichom prostredí mimo ich bytu (11). 

Hluk klimatizačnej jednotky neodborne pripevnenej na stene generuje štruktúrny hluk 
prenášajúci sa do susedných priestorov paneláku a dotknuté osoby sa sťažovali. Aj keď bol 
zdroj štruktúrneho hluku po dlhšom čase odstránený, u osoby (žena stredného veku) susedného 
bytu zostala psychická trauma a tento druh hluku si dokázala vyvolať. Potvrdili to akustické 
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merania, kde v meracích miestach určených dotknutou osobou (kúpeľňa, posteľ) bola nameraná 
hladina A 22 dB. Dotknutá osoba tvrdila, že pôvodný zdroj hluku počuje, no hluk 
prechádzajúcej električky, keď vzrástla hladina A na 28 dB, nezaregistrovala. 
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Obr. 5. FFT analýza hluku v chránenom priestore a kmitanie potrubnej sústavy kúrenia 
 

Hluk neidentifikovaného zdroja 
„Bývame 5 rokov v novostavbe v Ivanke pri Dunaji, v blízkosti vedenia vysokého napätia 

vo vzdialenosti približne 30 m od vedenia VN, 150 m od trafostanice, keď dom je 
železobetónový, o ktorom predpokladáme, že je príčinou našich súčasných problémov. 
Bývanie bolo pokojné do začiatku roku 2017, keď sa v dome objavilo zvyšujúce sa hučanie, 
nepretržite 24 hodín denne, ktorého intenzita sa zvýšila do tej miery, že silne atakuje fyzické 
aj psychické zdravie, obzvlášť vo večerných a nočných hodinách.“ Toto je vyjadrenie 
dotknutej osoby, staršej ženy. V protokole z hygienických meraní sa uvádza, že prípustná 
hodnota hluku pre deň, večer a noc nebola v čase merania prekročená. 

 

 
Obr. 6. Frekvenčná analýza hluku v obytnom priestore so zapnutou chladničkou 
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Na základe uvedeného konštatovania sa vykonali vibro-akustické merania v priestoroch 
domu s využitím FFT analýzy a bez frekvenčného váženia. Frekvenčná analýza hluku so 
zapnutými a vypnutými elektrickými spotrebičmi je na obr. 6, resp. 7. Z frekvenčnej analýzy 
hluku možno konštatovať, že dominujúci tónový hluk je hluk chladničky, ktorý rušivo pôsobil 
na relaxačné prostredie. Dotknutá osoba však identifikovala iné nižšie frekvencie, ktoré 
negatívne pôsobia na jej zdravie. 

Frekvenčná analýza zvuku v interiéri rodinného domu detegovala výraznejšie amplitúdy 
tónového nízkofrekvenčného vlnenia, a to pri frekvenciách 11 Hz, 14,75 Hz a neskoršie 
merania zachytili dominujúcu frekvenciu pri 17 Hz. 

 

 
Obr. 7. Frekvenčná analýza hluku v obytnom priestore s vypnutými elektrospotrebičmi 

 
Analýza a výpočty naznačujú, že je tu možná zhoda charakteristických rozmerov relatívne 

voľného priestoru obytných miestností s polovicou vlnovej dĺžky výraznejšej tónovej 
frekvencie 17 Hz. Pri tejto zhode vzniká stojaté vlnenie, keď sa hladina hluku v maximálnych 
amplitúdach zvýši o viac ako 20 dB (3, 8). Frekvenčnej zložke 17 Hz, ktorej vlnová dĺžka je 
λ/2, zodpovedá charakteristický rozmer miestnosti 10,13 m, a to pri teplote 22 stupňov a zo 
zvyšovaním sa teploty sa vlnová dĺžka zväčšuje. Aj táto frekvencia by mohla v garážovom 
priestore, ale aj v spojených priestoroch prízemia vybudiť stojaté vlnenie, a to v smere 
pozdĺžneho rozmeru, ktorý je 10,7 m. Tento problém je v súčasnosti v štádiu riešenia. 

Ako sa problém po roku pôsobenia prejavuje na zdraví? Sťažovateľka hovorí: „Nervová 
sústava dostáva od vibrácií zabrať, a to ako záchvaty, búšenia srdca, srdcová frekvencia srdca 
v pokoji 95 až 100, cítiť zvýšenú intenzitu zvuku pri otáčkach (bolo to zreteľné aj zo 
zvukového záznamu) a vtedy to doslova rezonuje v hlave.“ Manžel sa vyjadril, že on to tak 
citlivo necíti, i keď to tiež vníma, ale či toto nespustilo uňho fibriláciu srdca a následné 
komplikácie? 
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Záver 

Výsledky a analýza vykonaných experimentov z hľadiska ich hodnotenia sa približujú 
k spôsobu hodnotenia nízkofrekvenčného hluku aj v iných vyspelých krajinách. Ukazuje sa, 
že aj energeticky slabšie nízkofrekvenčné akustické vlnenie môže v chránených priestoroch 
vyvolať stojaté vlnenie, a tým zvýšiť nežiaduce energetické pôsobenie na fyzické i mentálne 
zdravie človeka. V porovnaní s inými európskymi krajinami možno konštatovať, že 
hodnotenie akustického vlnenia o veľmi nízkych frekvenciách podľa súčasnej našej 
legislatívy nie je postačujúce. Tento problém sa bližšie analyzuje v práci Nízkofrekvenčný 
hluk a jeho hodnotenie (9), ktorý treba brať do úvahy ako príspevok k doterajším poznatkom 
ako hodnotiť tento hluk a zároveň ako podnet na diskusiu odbornej verejnosti, pretože 
korektné hodnotenie tohto dunivého hluku pomôže znížiť riziko poškodzovania psychického 
zdravia človeka a znižovanie jeho komfortu. 

Účinok hluku je závislý od niektorých fyzikálnych vlastností hluku. Závislosť je však 
daná aj osobou príjemcu. Kým dráždivosť, ako formu obťažovania hlukom, možno brať do 
úvahy za špecifickú aktuálnu reakciu na konkrétnu hlukovú situáciu, existuje u každého 
človeka určitý všeobecný postoj k rušivému pôsobeniu hluku, čiže určitý stupeň senzitivity, 
čo je osobnostná charakteristika, ktorá má dlhodobejšie a skôr celoživotné trvanie. Senzitivitu 
a jej protipól – toleranciu možno brať do úvahy za dva protiklady tej istej osoby. 

O stupni obťažovania rozhoduje predovšetkým denný časový interval; najhoršie sa hluk 
znáša večer a v noci. Na zdravie človeka horšie pôsobí hluk v lete ako v zime, od zdrojov vo 
vnútri bytu (domu) ako od vonkajších zdrojov. Horšia je znášanlivosť hluku v menšom ako vo 
väčšom byte. Dosiaľ sa viac sťažovali ženy stredného a vyššieho veku, čo potvrdzujú aj 
uvedené príklady. Stupeň obťažovania závisí aj od zdrojov hluku. Väčšie obťažovanie 
(podráždenie) spôsobujú zdroje, ktoré sa dajú ovládať ako tie, kde sa nedá nič podniknúť. 
Menšie obťažovanie (podráždenie) spôsobuje hluk, o ktorom je známe, že bude trvať len 
určitý vymedzený čas. 

Prístup k hodnoteniu stupňa obťažovania hlukom je kritický v tom zmysle, že jeho 
stanovením a najmä na jeho základe vytvorených predikčných metódach, zatiaľ nevidno 
spôsob, ako vyriešiť otázku prípustných hladín hluku. Zamieňa sa tu totiž obťažujúci 
a podráždenie spôsobujúci účinok hluku za komplexné pôsobenie hluku a znášaný či 
tolerovaný hluk za hluk neškodný. 
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Znížiť emisie hluku od dopravy na úroveň prípustných hodnôt pre ľudské zdravie a 
životné prostredie je cieľ dlhodobý a je v priamom kontraste so zvyšujúcim sa dopytom po 
doprave. Dlhodobá stratégia znižovania hluku vychádza z hlavného cieľa, a to poznatky z 
technickej akustiky aplikovať v čo najširšej miere vo všetkých stupňoch navrhovaných 
činností, u ktorých je predpoklad zásahu do životného prostredia a zdravia ľudí. 

Požiadavky na prepravu osôb v mestách sa stále zvyšujú, skvalitňujú a zefektívňujú, čím 
sa zlepšuje dopravná obslužnosť a dostupnosť. Rastúci kvantitatívny prístup má za následok 
nepriaznivé účinky mestskej dopravy na životné prostredie, nevynímajúc mestskú koľajovú 
dopravu. Výrazným negatívnym účinkom vznikajúcim prevádzkou električkovej dopravy je 
hluk. Je zrejmé, že v prípade, ak jeho hodnoty presahujú povolené limity, je cieľom jeho 
znižovanie. Aj keď je ochrana proti hluku jedným z najnaliehavejších problémov, je často 
najslabším článkom ochrany životného prostredia. Znižovanie hluku v doprave predstavuje 
rozsiahly komplex problémov, ktorý si vyžaduje zvýšenú pozornosť. 

Príspevok je zameraný na identifikovanie dominantných zdrojov hluku od električkovej 
dopravy ako možného nástroja regulácie hluku v mestskom priestore. 

 
Materiál a metódy 

Príspevok sa venuje analýze konkrétnej situácie obyvateľov žijúcich v blízkosti jednej 
z najfrekventovanejších električkových tratí v Košiciach.  

Na úseku sú prevádzkované 4 pravidelné linky. Ide o husto zastavanú oblasť, kde trať 
lemujú v rovnobežnom smere súbory obytných domov. V sledovanom mieste je električková 
trať situovaná v strednom deliacom pruhu mestskej štvorpruhovej komunikácie. Koľajnice sú 
                                                 
1 Tento príspevok vznikol vďaka podpore projektu VEGA 1/0477/15 Numerická analýza a modelovanie 
interakčných úloh viacvrstvových kompozitných konštrukčných prvkov. 
 

Životné podmienky a zdravie, 2018 



40 
 

umiestené na betónových podvaloch v štrkovom lôžku, ide o otvorený električkový zvršok 
(obr. 1). Na meranie sme použili merací prístroj značky Brüel & Kjær typ 2260. 

Merací prístroj bol umiestnený 2 m od fasády obytného domu na západnej strane ulice. 
Merania sme vykonali bez obmedzenia prevádzky. Deň, kedy bol hluk meraný, sme vybrali 
podľa meteorologickej situácie, ktorá vyhovuje podmienkam na meranie intenzity hluku (1, 
2). Merali sme hodinovú ekvivalentnú hladinu hluku (LAeq,1h) vo všetkých troch referenčných 
časových pásmach − cez deň (6.00 − 18.00 h), večer (18.00 − 22.00 h) a v noci (22.00 − 6.00 
h). So zámerom identifikovať dominantný zdroj hluku bola v skorých ranných hodinách 
(nočný čas) meraná aj okamžitá ekvivalentná hladina hluku (LAeqi) pri prejazde 
identifikovaných druhov dopravných prostriedkov (električky, automobily, autobusy).  

Pre porovnanie nameraných okamžitých hodnôt (LAeqi) s prípustnými hodnotami (LAeq,p) 
uvedenými vo Vyhláške MZ SR č. 549/2007 (3) sme vykonali prepočet nameraných hodnôt 
hluku pre časový úsek jedna hodina podľa vzorca (1). 

 

Súčasťou meraní bolo aj zaznamenávanie neakustických údajov a informácií o prejazde 
električiek (rýchlosť, počet vozňov, typ vozidla).  

Pri prehliadke lokality bol identifikovaný jeden zdroj hluku, a to od dopravy na miestnej 
komunikácii, ktorú prezentovala automobilová a električková doprava. Po analýze zdrojov 
dopravného hluku a na základe nočných meraní (od 5.00 do 6.00 h), kde boli jednotlivé zdroje 
zaznamenané samostatne, bolo možné konštatovať, že okamžitá ekvivalentná hladina A hluku 
meraná za čas prejazdu električkového vozidla okolo stanovišťa bola vo väčšine prípadov 
vyššia o viac ako 10 dB než bola okamžitá ekvivalentná hladina hluku od ostatnej hlukovej 
záťaže (osobné automobily, autobusy). To znamená, že električková doprava je dominantným 
zdrojom hluku a výslednú ekvivalentnú hladinu A hluku ovplyvňuje a vytvára práve ona. Platí 
totiž, že ak je rozdiel hladín hluku od čiastkových zdrojov väčší ako 10 dB, je výsledná 
hladina hluku takmer rovnaká ako hladina nameraná od dominantného zdroja (rozdiel je 
menší ako 0,5 dB) (4, 5).  

 

  
 

Obr. 1. Lokalizácia meracieho miesta 
 

miesto merania 
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Výsledky merania 

Na základe výsledkov čiastkovej analýzy meraní okamžitej hladiny hluku je nasledujúce 
výsledné hodnotenie orientované cielene na električkovú dopravu.  

Merania pre každý časový interval v trvaní od 10.00 do 23.00 h boli opakované 
v priebehu mesiaca. Spolu sme pre každú hodinu získali 3 údaje. Na základe záverov 
Panulinovej a Harabinovej (5) sme pre zistenie výslednej hodnoty určenej pre porovnávanie 
s limitnými hodnotami (deň − 60 dB, noc − 50 dB) (3) použili metódu priemerovania 
jednotlivých meraní. Výsledné údaje za hodinu (LAeq,priem) sú teda priemernou hodnotou z 3 
meraní. 

V tab. 1 a na obr. 2 sú uvedené výsledky meraní po hodinách, z ktorých je zrejmé, že 
hluková hladina bola prekročená vo všetkých troch meracích intervaloch vo všetkých 
hodinách okrem intervalu od 21.00 do 22.00, zvlášť v noci.  
 
Tab. 1. Výsledky meraní po hodinách 

 
Čas (h) 

deň večer noc 

10
:0

0-
11

:0
0 

11
:0

0-
12

:0
0 

12
:0

0-
13

:0
0 

13
:0

0-
14

:0
0 

14
:0

0-
15

:0
0 

15
:0

0-
16

:0
0 

16
:0

0-
17

:0
0 

17
:0

0-
18

:0
0 

18
:0

0-
19

:0
0 

19
:0

0-
20

:0
0 

20
:0

0-
21

:0
0 

20
:0

0-
21

:0
0 

22
:0

0-
23

:0
0 

LAeq,priem 

(dB) 63,6 62,6 63,5 63,6 63,9 64,0 63,9 63,6 63,9 62,9 61,6 59,3 59,9 

Intenzita 
(voz/h) 18 18 21 20 22 31 24 20 20 20 15 14 16 

 

 

 
Obr. 2. Grafické znázornenie výsledkov meraní 
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V tab. 2 sú uvedené maximálne a minimálne hodnoty ekvivalentnej hladiny akustického 
tlaku A dosiahnuté počas celého merania. Výsledky poukazujú na to, že aj minimálne hladiny 
hluku prekračujú limitné hodnoty. Obr. 3 (vľavo) ukazuje, že najviac električiek jazdí 
rýchlosťou 40 km/h, čo je nižšia rýchlosť ako je pre tento úsek predpísaná (50 km/h).  

 
Tab. 2. Namerané hodnoty maximálnej a minimálnej hodnoty ekvivalentnej hladiny akustického tlaku A 

Ekvivalentná hodnota  
akustického tlaku A deň (dB) večer (dB) noc (dB) 

LAeq,max 65,4 64,7 60,6 
LAeq,min 61,8 60,2 59,3 
LAeq,p 60.0 60.0 50.0 

 

  
Obr. 3. Výsledky meraní rýchlosti a intenzity premávky električkových vozidiel 

 
Najvyššie namerané hladiny A hluku v priebehu dňa sa pohybovali od 63,9 do 64,0 dB, a 

to v čase od 14,00 h do 17,00 h, čo priamo súvisí so zistenou intenzitou premávky električiek, 
ktorá tiež nadobúda v tomto čase najvyššie hodnoty (obr. 3 vpravo). Závislosť medzi 
ekvivalentnou hladinou A hluku a intenzitou premávky električiek sme podrobili korelačnej 
a regresnej analýze podľa zásad matematickej štatistiky. Závislosť sme potvrdili. Prekročenie 
prípustnej hladiny hluku podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 (3) v dennom čase sa pohybuje 
od 4,0 do 1,6 dB, v nočnom čase dosiahlo až 9,9 dB. Celková priemerná hodinová hodnota 
hladiny A hluku za 39 hodín merania dosiahla hodnotu 62,9 dB; priemerná hodinová intenzita 
premávky električiek bola 20 voz/h a priemerná rýchlosť električiek bola 38 km/h.  

 
Diskusia  

O závažnosti zdravotných následkov pôsobenia hluku svedčí aj to, že sa im od roku 2003 
v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) venuje zvláštna skupina odborníkov (6).  

V sídelných aglomeráciách je najrozšírenejším a súčasne najrušivejším hluk z dopravy. 
Približne 40 % populácie krajín Európskej únie je exponovaných dopravnému hluku s 
ekvivalentnou hladinou A presahujúcou 55 dB počas dňa a viac ako 30 % je exponovaných 
LAeq presahujúcou 55 dB v nočných hodinách, čo rušivo pôsobí na spánok (7). Električky sú 
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obzvlášť rušivé najmä v nočných a v skorých ranných hodinách aj vzhľadom na tzv. kvílivý 
typ hluku (squeal noise) vznikajúci pri jazde v smerovom oblúku s malými polomermi (8, 9, 
10).  

Objektívnymi vyšetreniami a dotazníkovými akciami sa dokázal výrazne rušivý vplyv 
dopravného hluku pociťovaný najmä v nočných hodinách (11, 12). Prejavuje sa to zhoršením 
zdravotného stavu obyvateľov žijúcich v hlučných oblastiach, častejším výskytom neurotizmu 
a je možné pozorovať aj vyššiu hladinu psychickej úzkosti, zníženú úroveň pozornosti a 
menšiu odolnosť proti stresu (13). Spánok v hlučnom prostredí má za následok fyziologickú 
odozvu organizmu v podobe zmien krvného tlaku, srdcovej frekvencie a frekvencie dýchania. 
Rozsiahla analýza poukázala na 8 % nárast rizika infarktu myokardu pri každom náraste 
váženej hladiny A hluku počas dňa a noci LDN o 10 dB v expozičnej kategórii 52 – 77 dB (14, 
15). S nedostatočným spánkom sú následne spojené aj ďalšie prejavy: poruchy koncentrácie, 
zvýšená únava, zmeny nálady, bolesti hlavy a podobne.  

V súčasnosti je aktuálna problematika vplyvu environmentálneho hluku na endokrinný a 
metabolický systém (obezita, cukrovka 2. typu), čo tiež priamo súvisí najmä s rušením spánku 
a s následným chronickým stresom (16, 17).  

Hluk pochádzajúci z dopravy sa javí ako nebezpečný, aj keď nemá výraznú intenzitu, ale 
práve jeho naliehavosť a „nekonečnosť“ vyvoláva rozmrzenosť alebo individuálne nepríjemné 
pocity. 

Meraniami podložené skutočnosti o električkovej doprave ako relevantnom a určujúcom 
prvku dopravného prúdu z hľadiska produkcie hlukových emisií predurčujú použitie 
viacerých nástrojov založených na systematickom a preventívnom prístupe.  

 
Záver 

Zistené skutočnosti vyvolávajú potrebu riešiť situáciu a poslúžia pri voľbe opatrení na 
regulovanie nadmerného hluku. Zásadným problémom sa javí nadmerný hluk v nočnom čase 
a zdroj identifikovaný pri rýchlosti okolo 40 km/h, čo je valivý hluk na styku kolesa a 
koľajnice, ktorému očividne pomáha aj neuspokojivý technický stav električkového zvršku. 

Trať, na ktorej sme vykonali merania, bola rekonštruovaná pred viac ako desiatimi rokmi. 
Následkom nedostatočnej údržby je možné na mnohých miestach pozorovať poruchy hornej 
aj spodnej stavby. V Košiciach v súčasnosti prebiehajú rozsiahle rekonštrukcie električkových 
tratí, ale tento úsek nie je medzi tieto rekonštrukcie zaradený. Neostáva teda nateraz nič iné, 
ako sa postarať o sanáciu poškodených miest a trvale zabezpečiť primeranú údržbu. 
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Dyslipoproteinémia je najčastejším rizikovým faktorom aterosklerotických 
kardiovaskulárnych chorôb a preto sa aj nazýva ako aterogénna dyslipoproteinémia (AD), pri 
ktorej rozhodujúce články predstavujú abnormálne zmenené hodnoty sérových lipidov. 
Známe sú najmä z čias Framinghamskej štúdie (5, 14, 20) a preto sa označujú ako klasické 
rizikové lipidové faktory. Početné epidemiologické štúdie na začiatku 2. polovice minulého 
storočia v populáciách viacerých štátov potvrdili Keys a spol. (16) a dodnes aj mnohí iní 
autori. 

Prehľad problematiky aterogénnej dyslipoproteinémie 
Z hľadiska etiopatogenézy aterosklerózy sa donedávna za rozhodujúce považovali iba 4 

články: aterogenéza (6, 35), endotelová dysfunkcia (34, 35), trombogenéza (28, 34) a 
artériová hypertenzia (30, 32).  

Najnovšie k ním pristupujú zápalová a imunologická reakcia (33). V klinickej oblasti sa 
zohľadňujú ďalšie nové rizikové faktory, ktoré predstavujú metabolický syndróm, expresívne 
nazývaný „smrtiace kvarteto“ (15): abdominálna obezita (11, 26), inzulínová rezistencia (7, 
26), hypertriacylglycerolémia a hypertenzia. 

Nenáhodné vzájomné združenie týchto rizikových faktorov (obr. 1) (27) je ústredným 
faktorom vedúcim k vzniku aterogénnej dyslipoproteinémie, ako jednej z kľúčových článkov 
aterosklerotických kardiovaskulárnych chorôb (KVCH), určujúcej ich prevalenciu, 
chorobnosť a úmrtnosť u obyvateľov v hospodársky prosperujúcich štátoch (19) 
a kardiovaskulárnych rizík u obyvateľov SR (12). 

K aterogénnej dyslipoproteinémii sa zaraďuje hypercholesterolémia, ktorej sa v súčasnosti 
pripisuje aterogénne riziko, popri oxidovaných LDL-cholesterolovým partikulám (24, 31), 
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najmä subpopuláciám malých denzných lipoproteínov LDL-cholesterolu séra 3 až 7 (22, 23), 
zatiaľ čo subfrakcie LDL-cholesterolu séra 1 a 2 nie sú aterogénne (21).  

 

 

Obr. 1. Relácia medzi metabolickým syndrómom a aterosklerotickými KVCH  

Vysvetlivky: CRP – C-reaktívny proteín, PAI-I – inhibítor plazminogénového aktivátora I,  
PHLA – postheparínová lipolytická aktivita, PP – postprandiálna lipidémia, SNS – sympatikový nervový systém, 
KM – kyselina močová 

 
Medzi rizikové faktory je potrebné zaradiť aj subfrakciu HDL-cholesterolu séra 1, ktorá je 

vlastne lipoproteín (a) a jej nadmerné hodnoty (29), ako sa to uvádza i v práci Gintera a 
Kajabu (8).  

Dôležité je v tomto smere sledovať aj ďalšie markery, ktorými sú lipoproteínové frakcie 
séra VLDL, IDL 1 – 3, triacylglyceroly (TAG), benefitné subfrakcie HDL-cholesterolu 2 a 3, 
vrátane aktivity enzýmu LCAT (lecitín-cholesterol-acyl-transferáza), ktorý má rozhodujúcu 
úlohu pri esterifikácii cholesterolu a prenos jeho esterov medzi lipoproteínovými triedami. 
Riziko aterosklerózy výrazne zvyšuje kombinácia hypertriacylglycerolémie a súčasne 
abnormálne zníženej hladiny HDL-cholesterolu, ktorá sa pri celoslovenskom výskume 
potvrdila ako najčastejšia forma dyslipoproteinémie v dospelej časti populácie SR (13). 
Riziko sa významne zvyšuje pri súčasnom zvýšení počtu malých denzných LDL-
cholesterolových častíc v sére (3, 6). 
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Ďalšími dôležitými ukazovateľmi aterogénneho rizika sú apo-lipoproteíny séra, z ktorých 
2 sú štruktúrne: apo-lipoproteín B a apo-lipoproteín A II, ktoré stabilizujú tukové micely. Apo 
A I je nevyhnutný pre aktivitu enzýmu LCAT. Apo A II má hlavnú funkciu v triede HDL- 
cholesterolu pre jeho transport a väzbu na recepory periferných tkanív. Apo B-48 zabezpečuje 
transport chylomikrónov a apo B-100 je nutný pre transport TAG a LDL-cholesterolu 
k periferným tkanivám, kde zodpovedá za väzbu LDL-cholesterolu na špecifické receptory 
tkanív. Apo C I aktivuje LCAT, čiastočne aj lipoproteínovú lipázu (LPL). Apo C II 
jednoznačne aktivuje LPL, hlavne kostrového svalstva a tukového tkaniva. Apo C III, naopak, 
inhibuje funkciu LPL. Apo D má špecifickú funkciu pri prenose esterov cholesterolu z HDL- 
cholesterolu do lipoproteínov s nižšou hustotou. 

Apo-lipoproteín E má popri LCAT rozhodujúcu úlohu pri esterifikácii cholesterolu 
a potrebný je pre konverziu častíc IDL na LDL-cholesterol 2 a pre vznik benefitnej subfrakcie 
HDL-cholesterolu 2 (29). 

Význam stanovenia apo-lipoproteínov spočíva v hodnotení ich abnormálne zvýšenej alebo 
deficitnej sérovej koncentrácie, čo umožňuje posúdiť poruchy metabolizmu lipoproteínov 
a stanoviť ich klinickú závažnosť. Napríklad pri familiárnej kombinovanej 
hyperlipoproteinémii dominuje v sére výrazné zvýšenie apo B 100 a VLDL (v dôsledku ich 
zvýšenej syntézy v pečeni a následného uvoľňovania do obehu). Dôsledkom toho je aj 
zvýšená koncentrácia LDL-cholesterolových častíc a u takto postihnutých jedincov to 
znamená výrazne zvýšené riziko ICHS a infarktu myokardu (4). 

Pochopiteľné je preto, že pri prevencii týchto nepriaznivých stavov sa v klinickej praxi 
volí prístup podávania statínov, fibrátov a iných farmaceutických prípravkov, i keď je o nich 
známe, že nie sú celkom bez rizika vedľajších nežiaducich účinkov, pri statínoch najmä 
myopatií (25) a ešte vyššie je ich riziko pri užívaní fibrátov, hlavne gemfibrozile (32). 

Opodstatnené a logické je preto testovať i prírodné látky v záujme korekcie závažnej 
aterogénnej dyslipoproteinémie, a to buď podávať ich samotné alebo v kombinácii 
s farmakoterapiou, pri ktorej sa umožní znížiť dávku farmakologického prípravku a jeho 
prípadný vedľajší nepriaznivý účinok. Rozhodli sme sa preto u osôb s kombinovanou 
dyslipoproteinémiou v klinických dietetických testoch overiť účinok niektorých z nich 
a upozorniť tak na možnosti prevencie výživou, ako na to poukazujú naše prezentované 
výsledky. 

 
Charakteristika súborov a použité metódy 

V jednotlivých dietetických testoch bolo celkovo klinicko-biochemicky vyšetrených 91 
osôb (47 žien, 44 mužov) v priemernom veku 41,5 rokov s kombinovanou 
dyslipoproteinémiou. 

1. K normálnej racionálnej diéte (č. 3) sme pri prvom 4-týždňovom teste pridávali 
fosfolipidový prípravok s obsahom Phosphatida essentialia v dávke 1 500 mg/deň. 

2. V 6-týždňovom teste s PUFA n-3 sme podávali 3-krát do týždňa k strave makrelu 
v množstve do 150 g/deň s príjmom okolo 2 g PUFA n-3. 
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3. Nasledoval 4-týždňový test s podávaním práškového pektínu (alebo v pripravenom 
nápoji) 20 g/deň s vitamínom C v dávke 300 mg/deň. 

Stanovenie tzv. klasických biochemických markerov aterogénneho KV rizika krvného 
séra, ako je celková cholesterolémia, jej frakcie LDL- a HDL-cholesterolu a hladinu 
triacylglycerolov sme uskutočnili pomocou štandardných laboratórnych postupov a za 
použitia automatického analyzátora Vitros 250 firmy Johnson & Johnson z USA. Stanovenie 
sterolov a žlčových kyselín vo vzorkách 2 g stolice sme uskutočnili metódou podľa 
Miettinena a Tarpila (18). Získané údaje sme spracovali vo forme grafického znázornenia, 
vyčíslili základné štatistické charakteristiky: priemerné hodnoty, smerodajné odchýlky 
a stredné chyby priemeru. Hladina významnosti rozdielov je stanovená pomocou Studentovho 
t-testu, resp. pri sledovaní zmien u tých istých jedincov t-testom pri párovo priradených 
hodnotách. 

 
Výsledky a diskusia  

V klinickej praxi je často snaha o docielenie korekcie abnormálne nízkeho množstva 
frakcie HDL-cholesterolu, napríklad pri metabolickom syndróme, diabetickej aterogénnej 
dyslipidémii, ale aj pri viacerých iných chorobách. Zvolili sme preto v tomto zameraní 
nefarmakologický prístup testovania účinku prírodných látok pridaných do racionálnej diéty: 
fosfolipidového prípravku, morskej ryby (makrely) ako zdroja PUFA n-3 a jablčného pektínu 
s vitamínom C u osôb oboch pohlaví s korešpondujúcim zastúpením, v strednom veku a 
s kombinovanou dyslipoproteinémiou. 

 
Obr. 2. Klinický test korekcie hyperlipoproteinémie podávaním palmlecitínu 20 g/deň (Phosphatida essentialia 

1500 mg/deň); zmeny u osôb s dyslipoproteinémiou v priebehu 4 týždňov, n = 25 (11 ž, 14 m),  
priemerný vek 38,7 rokov 
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Na obr. 2 prezentujeme výsledky 4-týždňovej aplikácie fosfolipidového prípravku v diéte 
s názvom Palmlecitín 20 g/deň s priaznivým hypolipidemickým efektom, znížením hladiny 
celkového cholesterolu (p < 0,001), hladiny TAG (p < 0,02) a zvýšením hladiny HDL-
cholesterolu (p < 0,01), čo bolo hlavným zámerom dietetického testu. 

Obr. 3 ilustruje výsledky 6-týždňového podávania PUFA n-3 v množstve okolo 2 g/deň 3-
krát týždenne prostredníctvom potravinového zdroja (makrela 150 g/deň). Docielili sme 
významné zníženie hladiny celkového cholesterolu (p < 0,01), rovnako aj LDL-cholesterolu 
(p < 0,01), TAG (p < 0,001), AI (celkový cholesterol/HDL-CH; p < 0,05) a zvýšenie HDL-
cholesterolu (p < 0,05). Všeobecne sa v literatúre uvádza, že dominujúcim aterogénnym 
článkom je abnormálne zvýšená frakcia LDL-cholesterolu séra (6, 8, 36) a preto prvoradá je 
terapeutická a preventívna snaha o jej zníženie. Výsledky dietetického testu s PUFA n-3 
potvrdzujú, že popri významnom hypolipemickom účinku, najmä TAG, poskytuje takáto 
diéta dvojitý priaznivý účinok: zníženie hladiny LDL-cholesterolu a súčasne zvýšenie hladiny 
HDL-cholesterolu. 

 

 
Obr. 3. Vplyv podávania PUFA n-3 (v priemere 2,5 g/24 h, 3-krát v týždni) počas 6 týždňov v diéte  

u proporcionálnych osôb s dyslipoproteinémiou, vekový priemer 39,3 r., n = 38 (20 ž, 18 m) 
 
Obr. 4 prináša efekt 4-týždňového denného podávania 20 g pektínu a 300 mg vitamínu C 

u osôb s kombinovanou hyperlipoproteinémiou. Pridanie vitamínu C sme zvolili za účelom 
podpory katabolizmu cholesterolu na žlčové kyseliny stimuláciou kľúčového hepatálneho 
enzýmu 7-alfa-cholesterol-hydroxylázy, ktorý zodpovedá za odbúravanie cholesterolu 
v pečeni (10). Stanovenie mechanizmu uvedenej biochemickej reakcie sa pripisuje ako objav 
nášmu profesorovi Ginterovi (9). 
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Aj pri tomto dietetickom teste sa potvrdil hypolipemický efekt, výrazné zníženie 
celkového cholesterolu (p < 0,001), TAG (p < 0,02) a stabilizácia hladiny HDL-cholesterolu. 
Je možné, že v prípade dlhšieho podávania pektínu by sa docielilo popri hypolipemickom 
účinku i zvýšenie sérovej hladiny HDL-cholesterolu po pektíne, ako sa to potvrdilo 
v obdobnej práci (1). 

 
Obr. 4. Vplyv 4-týždňového dietetického testu s podaním 20 g pektínu a 300 mg vitamínu C denne  

u osôb s kombinovanou hyperlipoproteínémiou, priemerný vek 46,5 rokov, n = 28 (16 ž, 12 m) 
 

Zaujímal nás aj mechanizmus hypocholesterolemického účinku pektínu a tak sme 
sledovali aj vylučovanie cholesterolu a jeho 2 derivátov koprostanolu a koprostanu v stolici 
pred testom a na jeho konci (obr. 5). Potvrdilo sa ich zvýšené vylučovanie v stolici na konci 
testu oproti hodnotám pred jeho začatím (p < 0,02), čo odpovedá pôvodnému 
farmaceutickému cholestyramínovému a dnes ezetimibovému účinku väzby cholesterolu 
v čreve a tým zabráneniu jeho resorpcie.  

V klinickej praxi sa v súčasnosti pri hypercholesterolémiách používa dvojkombinácia 
farmakologických prípravkov, podávanie statínu a ezetimibu, za účelom zníženia endogénnej 
syntézy cholesterolu a súčasne jeho resorpcie s veľmi priaznivým efektom (2). Opodstatnene 
možno na základe dosiahnutých výsledkov navrhnúť v liečbe nahradiť ezetimib prírodnou 
látkou pektínom s rovnakým účinkom a prípadne i v kombinácii so statínom. 

Obr. 6 poskytuje bilanciu medzi príjmom a vylučovaním cholesterolu a jeho derivátov 
v stolici na začiatku testu s potvrdením ich zvýšeného vylučovania na konci testu (p < 0,02). 
Zaujímavé je pritom, že pri dennom príjme 400 mg cholesterolu v diéte vplyvom pektínu s 
vitamínom C došlo k významnému zníženiu cholesterolémie (p < 0,001). Potvrdzuje to, že 
exogénny prívod cholesterolu nie je až natoľko rozhodujúcim článkom pre jeho celkový pool 
v organizme, ako sa to dosiaľ uvažovalo stanoveným limitom príjmu 300 mg cholesterolu na 
deň. Nasvedčujú tomu i najnovšie výživové guidelines USA, v ktorých sa tento limit už 
neuvádza (17).  
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Obr. 5. Vylučovanie cholesterolu a jeho derivátov stolicou u osôb s HLP a jeho ovplyvnenie diétou s prídavkom 

pektínu 20 g a vitamínu C 300 mg/deň počas 4 týždňového testu; n = 28 (16 ž, 12 m) 

 
Obr. 6. Cholesterolová bilancia u osôb s HLP a jej ovplyvnenie diétou s prídavkom pektínu 20 g  

a vitamínu C 300 mg/deň počas 4-týždňového dietetického testu; n = 28 (16 ž, 12 m) 
 
Obr. 7 potvrdzuje vylučovanie primárnych a sekundárnych žlčových kyselín v stolici 

prídavkom pektínu a vitamínu C v diéte. Ako tomu bolo pri cholesterole a jeho deriváte 
koprostanole, i tu sa potvrdilo zvýšené vylučovanie žlčových kyselín v stolici na konci testu 
(p < 0,05) oproti stavu na začiatku testu. Znížené množstvo žlčových kyselín v čreve 
obmedzuje aj ich enterohepatálny obeh a spätnou väzbou tak predstavuje podnet pre zvýšenie 
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katabolizmu cholesterolu v pečeni na žlčové kyseliny a vyrovnanie ich zníženia v GIT, čím 
súčasne prináša i výhodu zníženia celkového obsahu cholesterolu v organizme. 

 
Obr. 7. Vylučovanie žlčových kyselín stolicou u osôb s HLP a jeho ovplyvnenie diétou s prídavkom pektínu 20 g 

a vitamínu C 300 mg/deň počas 4 týždňového dietetického testu; n = 28 (16 ž, 12 m) 
 
Záver 

Autori prezentujú v teoretickom prehľade etiopatogenézu aterosklerózy s dominanciou 
aterogénnej dyslipoproteinémie. Na základe výsledkov klinických dietetických testov 
konštatujú, že získané poznatky sú uplatniteľné v primárnej a sekundárnej prevencii, ako i 
v terapii porúch metabolizmu lipidov a tým aj v prevencii aterosklerózy a jej závažných 
komplikácií v populácii. 
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Inzulínovú rezistenciu (IR) možno definovať ako stav, pri ktorom periférne tkanivá 
nereagujú dostatočne na inzulín, čo postupne vedie k poruche glukózovej tolerancie a neskôr 
k rozvoju diabetu 2. typu. Inzulínová rezistencia je súčasne samostatným rizikovým faktorom 
kardiovaskulárnych chorôb (KVCH) a je asociovaná aj s ďalšími metabolickými chorobami. 
Inzulínová rezistencia je ústredným rizikovým faktorom metabolického syndrómu a 
podnecuje vznik ďalších kardiometabolických rizikových faktorov ako dyslipidémie, 
artériová hypertenzia, hyperglykémia, ale aj ďalšie patologické stavy organizmu. Jedným z 
prvých varovných signálov IR je zmnoženie tukového tkaniva hlavne v oblasti pása. 
Inzulínová rezistencia je teda úzko prepojená s abdominálnym typom obezity. Z merateľných 
parametrov sú okrem abdominálnej obezity prítomné aj vysoké hladiny inzulínu nalačno, 
ktorými sa organizmus snaží prekonať zníženie biologického účinku inzulínu (1, 2, 3). 

Cieľom práce bolo zistiť prevalenciu IR a jej vzťah s obezitou a ďalšími 
kardiometabolickými rizikovými faktormi a vybranými faktormi životného štýlu v súbore 
adolescentov. 

 
Súbor a metódy 

Analyzovaný súbor adolescentov sme vybrali z projektu Podpora kardiometabolického 
zdravia v prostredí stredných škôl na území Bratislavského samosprávneho kraja (Rešpekt pre 
zdravie), ktorý sa uskutočnil v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva hl. 
m. Bratislava na stredných školách v rámci Bratislavského samosprávneho kraja (14 gymnázií 
a 48 stredných odborných škôl).  

                                                 
1 Práca čiastočne podporená grantmi Y.A.B.S. (Youth and Parents Behavioral Survey in Slovakia) O-15-
101-/0001 -00, KEGA č. 057UK -4/2017 Inovácia výučby tvorbou multimediálneho výučbového programu 
v oblasti ochrany a podpory zdravia populácie  

Životné podmienky a zdravie, 2018 
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Išlo o prierezovú štúdiu zameranú na zistenie prevalencie vybraných 
kardiometabolických, environmentálnych, behaviorálnych a psychosociálnych rizikových 
faktorov KVCH u adolescentov a ich dopad na zdravotný stav. Projekt schválila Etická 
komisia Bratislavského samosprávneho kraja. 

Vybraný súbor tvorilo 2 629 adolescentov vo veku 14 – 18 rokov v priemernom veku 17,1 
± 1,04 rokov, z toho bolo 1 205 chlapcov (45,8 %) a 1 424 dievčat (54,2 %). Podmienkou pre 
výber respondentov bol vek (decimálny vek 14,00 – 18,99 podľa kritérií WHO) a kompletné 
biochemické a antropometrické vyšetrenie. 

Hodnotili sme výskyt biologických rizikových faktorov KVCH (kompletný lipidový 
profil, glykémiu, hladinu inzulínu v krvi, vysokosenzitívny C-reaktívny proteín – hsCRP, 
antropometrické ukazovatele nadváhy/obezity, TK a pulzovú frekvenciu). Biochemické 
vyšetrenie vykonávalo certifikované biochemické laboratórium z venóznej krvi odobratej 
nalačno. LDL-CH sme vypočítali podľa Friedewaldovho vzorca; vypočítali sme aj index 
aterogenity (CHOL/HDL-CH) a aterogénny index plazmy [AIP = log (TAG/HDL-CH)]. 
Výsledky vyšetrenia krvných lipidov sme hodnotili podľa odporúčaní pre diagnostiku a liečbu 
dyslipidémií u detí a adolescentov (4). Index inzulínovej rezistencie HOMA-IR (Homeostatic 

Model Assessment) sme vypočítali podľa vzorca: glykémia [mmol/l] x hladina inzulínu 
[mIU/l] / 22,5. Cut-off point pre IR sme zvolili hodnotu 3,16 podľa Keskina et al. (5). 

Uskutočnili sme základné antropometrické vyšetrenie zamerané na nadváhu/obezitu a 
abdominálnu obezitu (hmotnosť, výšku, obvod pása, obvod bokov, obsah telesného tuku) 
a vypočítali body mass index (BMI), ktorý sme hodnotili podľa percentilových kriviek zo VI. 
celoštátneho antropometrického prieskumu (AP) telesného vývoja detí a mládeže v SR z roku 
2001 (6). Do kategórie nadváhy sme zaradili deti nad 90. percentilom a do kategórie obezity 
deti nad 97. percentilom. Obvod pása sme hodnotili podľa IDF konsenzu pre definíciu 
metabolického syndrómu u detí a adolescentov (7). Obsah telesného tuku sme merali 
pomocou váhy na analýzu stavby tela (OMRON BF510). Obsah telesného tuku (kategória 
podváha, normálna hmotnosť, nadváha, obezita) sme hodnotili podľa McCartyho (8). 
Z obvodových mier sme vypočítali indexy pás/boky (WHR) a pás/výška (WHtR). WHtR > 
0,5 sme hodnotili ako rizikový. 

Krvný tlak a pulzovú frekvenciu (PF) sme merali digitálnym tlakomerom OMRON M-6 
COMFORT za štandardných podmienok na pravom ramene 3-krát s 5-minútovými 
prestávkami medzi meraniami, hodnotili sme priemernú hodnotu TK a PF z 2. a 3. merania. 
Hodnoty TK sme vo veku < 18 rokov klasifikovali na základe percentilových hodnôt 
systolického a diastolického TK podľa veku, výšky a pohlavia (9, 10), u 18-ročných podľa 
klasifikácie určenej pre dospelú populáciu (11). 

Celkovú telesnú zdatnosť sme hodnotili pomocou Ruffierovho testu, ktorý slúži na 
orientačné posúdenie zdatnosti srdcovo-cievneho systému (12). 

Objektívne vyšetrenie doplnilo vyplnenie obsiahleho dotazníka, kde sme sa zamerali 
najmä na vybrané charakteristiky životného štýlu (fajčenie, telesná aktivita v škole aj vo 
voľnom čase, dĺžka spánku a sedavé aktivity počas pracovných dní a cez víkend), 
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psychosociálne faktory a výživu a výživové zvyklosti (frekvencia konzumácie jednotlivých 
potravinových skupín a pravidelnosť stravovania). V dotazníku určenom rodičom sme sa 
zamerali na pôrodnú hmotnosť dieťaťa a dĺžku dojčenia, aktuálnu hmotnosť rodičov a ich 
najvyššie dosiahnuté vzdelanie.  

Na štatistické spracovanie údajov sme použili metódy deskriptívnej štatistiky (početnosti, 
aritmetické priemery ± smerodajné odchýlky), vzťahy medzi spojitými premennými sme 
posúdili pomocou dvojvýberového t-testu, vzťahy medzi kategorickými dátami sme hodnotili 
pomocou kontingenčných tabuliek a chí-kvadrátového testu. Vzájomný vzťah IR 
a kardiometabolických faktorov, faktorov životného štýlu a vybraných údajov o rodičoch sme 
testovali pomocou chí-kvadrátovej štatistiky, ktorej výsledkom bolo crude odds ratio pri 95 % 
intervale spoľahlivosti. Ako štatisticky významné sme hodnotili rozdiely pre p < 0,05. Na 
štatistické spracovanie výsledkov sme využili programy Microsoft Office Excel, EpiInfo 7 
(verzia 2013) a S-Plus 6. 

 
Výsledky 

Základné charakteristiky vyšetreného súboru a intersexuálne rozdiely uvádzame v tab. 1 
(priemerný vek chlapcov a dievčat bol rovnaký, t.j. 17,1 rokov). Z tabuľky vyplývajú 
významné intersexuálne rozdiely takmer pri všetkých sledovaných parametroch s výnimkou 
hladiny TAG, inzulínu v krvi a indexu HOMA-IR. Chlapci mali významne vyššie hodnoty 
antropometrických ukazovateľov s výnimkou obsahu telesného tuku, vyššie hodnoty 
aterogénnych indexov, glykémie a TK, dievčatá mali významne vyšší obsah telesného tuku, 
vyššie hladiny celkového CHOL, LDL- a HDL-CH, hsCRP a pulzovej frekvencie, rovnako aj 
významne horší ukazovateľ telesnej zdatnosti (Ruffierov index). 

 
Tab. 1. Vybrané antropometrické, biochemické a fyziologické hodnoty u chlapcov a dievčat (n = 2 629) 

Faktor  
Chlapci 

(n = 1 205) 
x ± SD 

Dievčatá 
(n = 1 424) 

x ± SD 
p 

Vek  [r.] 17,1 ± 1,0 17,1 ± 1,0 0,289 
BMI [kg.m-2] 23,1 ± 3,9 21,9 ± 3,4 < 0,001 
Z-skóre BMI  0,65 ± 1,26 0,36 ± 1,12 < 0,001 
Obsah tuku [%]  17,6 ± 7,4 30,4 ± 6,9 < 0,001 
Obvod pása [cm] 79,3 ± 9,2 71,5 ± 7,8 < 0,001 
WHR  0,80 ± 0,05 0,74 ± 0,06 < 0,001 
WHtR  0,44 ± 0,05 0,43 ± 0,05 < 0,001 
celkový CHOL [mmol/l] 3,80 ± 0,69 4,24 ± 0,75 < 0,001 
LDL-CH [mmol/l] 2,16 ± 0,58 2,34 ± 0,60 < 0,001 
HDL-CH [mmol/l] 1,25 ± 0,23 1,50 ± 0,30 < 0,001 
TAG [mmol/l] 0,86 ± 0,46 0,88 ± 0,41 0,303 
CHOL/HDL-CH  3,13 ± 0,77 2,89 ± 0,59 < 0,001 
AIP  -0,20 ± 0,23 -0,26 ± 0,20 < 0,001 
Glukóza [mmol/l] 4,93 ± 0,44 4,71 ± 0,75 < 0,001 
hsCRP [mg/l] 1,06 ± 2,12 1,34 ± 3,04 0,006 
Inzulín [mIU/l] 11,26 ± 8,00 11,25 ± 6,20 0,969 
HOMA-IR  2,53 ± 2,25 2,39 ± 1,58 0,077 
Systolický TK [mmHg] 122,6 ± 12,1 107,3 ± 9,4 < 0,001 
Diastolický TK [mmHg] 72,7 ± 7,9 70,4 ± 7,6 < 0,001 
PF [min-1] 78,0 ± 13,1 81,1 ± 12,4 < 0,001 
Ruffierov index  9,2 ± 4,0 10,5 ± 4,1 < 0,001 
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Tab. 2. Prevalencia nadváhy/obezity a centrálnej obezity u adolescentov podľa pohlavia (n = 2 629) 

Faktor Stupeň rizika 
Chlapci (n = 1 205) Dievčatá (n = 1 424) p 

n [%] n [%]  
BMI podváha 46 3,8 84 5,9 0,014 
 norma 789 65,5 1014 71,2 0,002 
 nadváha 212 17,6 214 15,0 0,075 
 obezita 158 13,1 112 7,9 < 0,001 
Obsah tuku podváha 156 13,2 36 2,6 < 0,001 
 norma 789 66,7 964 69,1 0,192 
 nadváha 94 7,9 195 14,0 < 0,001 
 obezita 144 12,2 201 14,4 0,099 
Obvod pása centrálna obezita (IDF) 115 9,5 181 12,7 0,085 
WHtR ≥ 0,5 152 12,6 122 8,6 < 0,001 

 

V tab. 2 uvádzame prevalenciu nadváhy/obezity a centrálnej obezity u chlapcov a dievčat. 
Podľa BMI majú významne vyššiu prevalenciu nadváhy/obezity chlapci (30,7 % vs. 22,9 %; p 
< 0,001), podľa obsahu telesného tuku majú dievčatá významne vyššiu prevalenciu nadváhy 
(14,0 % vs. 7,9 %, p < 0,001). Centrálnu obezitu podľa kritérií IDF (7) mali nevýznamne 
častejšie dievčatá, ale podľa WHtR významne častejšie chlapci (12,6 % vs. 8,6 %, p < 0,001). 
 
Tab. 3. Vybrané charakteristiky životného štýlu a stravovacie zvyklosti chlapcov a dievčat (n = 2 629) 

Faktor  
Chlapci 

(n = 1 205) 
Dievčatá 

(n = 1 424) 
p 

Fajčiari (aktuálni/bývalí) n (%) 469 (38,9) 593 (41,6) 0,167 

Fyzická aktivita (trvanie/týždeň) 
[min/týž.] 
x ± SD 

310,6 ± 261,1 147,3 ± 184,6 < 0,001 

Trvanie spánku (po-pi) [h] x ± SD 7,2 ±1,1 7,1 ± 1,1 0,001 
Trvanie spánku (so-ne) [h] x ± SD 9,1 ± 1,4 9,3 ± 1,4 0,002 
Práca pri PC (po-pi) [h] x ± SD 3,4 ±1,9 3,0 ± 1,8 < 0,001 
Práca pri PC (so-ne) [h] x ± SD 4,6 ± 2,6 3,8 ± 2,3 < 0,001 
Sledovanie TV (po-pi) [h] x ± SD 1,9 ± 1,6 2,0 ± 1,6 0,133 
Sledovanie TV (so-ne) [h] x ± SD 2,8 ± 2,2 3,0 ± 2,0 0,002 
Učenie (po-pi) [h] x ± SD 1,1 ± 0,9 1,8 ± 1,1 < 0,001 
Učenie (so-ne) [h] x ± SD 1,1 ± 1,0 1,8 ± 1,2 < 0,001 
Sedavé činnosti spolu po-pi [h] x ± SD 6,2 ± 2,7 6,7 ± 3,0 < 0,001 
Sedavé činnosti spolu so-ne [h] x ± SD 8,3 ± 3,7 8,5 ± 3,7 0,114 
Stres v škole často n (%) 243 (20,7) 436 (31,0) < 0,001 
Stres doma často n (%) 79 (6,9) 127 (9,2) 0,030 
Priemerný počet jedál denne x ± SD 4,1 ± 1,4 4,0 ± 1,3 0,004 
Raňajky (pravidelne denne) n (%) 561 (52,7) 554 (43,7) < 0,001 

Legenda: po-pi – pondelok – piatok; so-ne – sobota – nedeľa; PC – počítač; TV – televízia  
 
Vybrané charakteristiky životného štýlu a stravovacích zvyklostí uvádzame v tab. 3. 

Dievčatá udávali významne kratšie trvanie voľnočasovej telesnej aktivity/týždeň, a naopak, 
dlhšie trvanie sedavých aktivít, častejšie stresové situácie, nižší priemerný počet jedál denne 
a častejšie vynechávanie raňajok. 

Priemerná hodnota HOMA-IR v celom súbore bola 2,45 ± 1,91 (chlapci 2,53 ± 2,25 
a dievčatá 2,39 ± 1,58). Priemerné hodnoty HOMA-IR boli vo vzťahu k veku vyššie u 14- až 
17-ročných chlapcov a vyššie u 18-ročných dievčat a u oboch pohlaví majú klesajúci trend 
(obr. 1). Inzulínovú rezistenciu podľa indexu HOMA-IR sme zaznamenali celkovo u 18,6 % 
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adolescentov (19,8 % chlapcov a 17,6 % dievčat, p = 0,147), priemerná hodnota HOMA-IR 
významne stúpa s prevalenciou nadváhy a obezity (obr. 2). Prevalencia IR u adolescentov 
s normálnou hmotnosťou bola 11,6 %, s nadváhou 26,3 %, ale u obéznych až 56,3 %. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Priemerné hodnoty HOMA-IR u chlapcov a dievčat podľa veku 
 

Tab. 4. Odds ratio (95 % CI) pre vybrané kardiometabolické rizikové faktory asociované s inzulínovou 
rezistenciou definovanou podľa HOMA-IR (chlapci n = 1 205) 

Faktor OR 95% CI χ2 p 
CHOL celkový 1,92 1,43 – 2,58 19,28 < 0,001 
LDL-CH 1,74 1,25 – 2,41 11,08 < 0,001 
HDL-CH 0,52 0,39 – 0,71 18,3 < 0,001 
TAG 5,27 3,79 – 7,32 110,7 < 0,001 
CHOL/HDL-CH 2,28 1,70 – 3,07 30,72 < 0,001 
AIP 5,51 3,64 – 8,34 77,27 < 0,001 
hsCRP 2,24 1,66 – 3,02 28,91 < 0,001 
Systolický TK 2,29 1,69 – 3,11 29,15 < 0,001 
Diastolický TK 2,59 1,75 – 3,82 24,12 < 0,001 
Pokojová PF 2,40 1,63 – 3,52 20,84 < 0,001 
BMI 6,07 4,48 – 8,23 153,3 < 0,001 
Obsah telesného tuku (%) 7,12 5,16 – 9,82 168,0 < 0,001 
Obvod pása 13,48 8,76 – 20,76 199,0 < 0,001 
WHtR 9,88 6,80 – 14,37 185,4 < 0,001 

Legenda: OR – odds ratio; CI – interval spoľahlivosti 
 
Zistili sme vysoko významné asociácie IR so všetkými sledovanými 

kardiometabolickými faktormi u chlapcov, podobne u dievčat, s výnimkou celkového CHOL 
a systolického TK (tab. 4, 5). 

Z biochemických parametrov sme zistili najtesnejší vzťah HOMA-IR s hladinou TAG 
a AIP, z antropometrických parametrov bol najtesnejší vzťah s obvodom pása a WHtR 
u oboch pohlaví. 
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Obr. 2. Priemerné hodnoty HOMA-IR podľa kategórie BMI 

 
Tab. 5. Odds ratio (95 % CI) pre vybrané kardiometabolické rizikové faktory asociované s inzulínovou 
rezistenciou definovanou podľa HOMA-IR (dievčatá n = 1 424) 

Faktor OR 95% CI χ2 p 
CHOL celkový 1,15 0,87 – 1,51 0,99 0,159 
LDL-CH 1,47 1,11 – 1,96 7,14 0,004 
HDL-CH 0,59 0,43 – 0,80 10,88 < 0,001 
TAG 2,28 1,67 – 3,09 28,51 < 0,001 
CHOL/HDL-CH 1,76 1,33 – 2,32 16,26 < 0,001 
AIP 3,65 2,20 – 6,06 28,28 < 0,001 
hsCRP 1,97 1,48 – 2,62 22,26 < 0,001 
Systolický TK 1,63 0,81 – 3,29 1,93 0,082 
Diastolický TK 1,70 1,11 – 2,59 6,18 0,006 
Pokojová PF 1,53 1,02 – 2,29 4,29 0,019 
BMI 3,61 2,70 – 4,82 81,5 < 0,001 
Obsah telesného tuku (%) 3,12 2,35 – 4,14 65,29 < 0,001 
Obvod pása 3,70 2,64 – 5,19 63,27 < 0,001 
WHtR 3,98 2,68 – 5,90 53,2 < 0,001 

Legenda: OR – odds ratio; CI – interval spoľahlivosti 
 

Pokiaľ ide o faktory životného štýlu, u chlapcov sme zistili významné asociácie IR 
s nedostatočnou telesnou zdatnosťou a telesnou aktivitou, vynechávaním raňajok, častými 
stresovými situáciami doma, nedostatočným spánkom počas víkendu a trvaním celkových 
sedavých činností počas pracovného týždňa (tab. 6). Podobne u dievčat IR významne asociuje 
s nedostatočnou telesnou zdatnosťou a telesnou aktivitou, vynechávaním raňajok, nízkym 
počtom jedál denne, častou konzumáciou sladených nápojov a dĺžkou sledovania TV počas 
víkendu (tab. 7). Paradoxne sme u chlapcov zistili významnú inverznú asociáciu s fajčením 
a u dievčat s častými stresovými situáciami v škole a s dĺžkou učenia počas víkendu. 
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Tab. 6. Odds ratio (95 % CI) pre vybrané faktory životného štýlu a stravovacie zvyklosti asociované 
s inzulínovou rezistenciou definovanou podľa HOMA-IR (chlapci n = 1 205) 

Faktor OR 95% CI χ2 p 
RI 2,21 1,65 – 2,95 29,16 < 0,001 
Fyzická aktivita/týž.  0,56  0,42 – 0,76 14,62 < 0,001 
Počet jedál denne  0,83  0,51 – 1,36 0,54 0,232 
Pravidelnosť raňajkovania 0,64 0,48 – 0,87 8,23  0,002 
Konzumácia sladených nápojov 0,85 0,61 – 1,19 0,90 0,172 
Fajčenie 0,77 0,57 – 1,05  2,73 0,049 
Častý stres v škole 0,92 0,67 – 1,25 0,31 0,289 
Častý stres doma 1,31 0,97 – 1,78 3,09 0,039 
Dĺžka spánku po-pi  0,81 0,60 – 1,10 1,82 0,089 
Dĺžka spánku so-ne  0,70 0,45 – 1,08 2,65 0,052 
Doba učenia po-pi  0,70 0,35 – 1,40 1,00 0,159 
Doba učenia so-ne  0,70 0,41 – 1,21 1,64 0,100 
Práca pri PC po-pi  1,25 0,92 – 1,70 2,08 0,075 
Práca pri PC so-ne  1,05 0,73 – 1,51 0,07 0,397 
Sledovanie TV po-pi  1,14 0,82 – 1,58 0,63 0,213 
Sledovanie TV so-ne  1,06 0,79 – 1,41 0,16 0,344 
Sedavé aktivity spolu po-pi  1,34 1,01 – 1,79 4,05 0,022 
Sedavé aktivity spolu so-ne  1,01 0,75 – 1,37 0,01 0,462 

Legenda: po-pi – pondelok – piatok; so-ne – sobota – nedeľa; PC – počítač; TV – televízia; OR – odds 
ratio; CI – interval spoľahlivosti 

 
Tab. 7. Odds ratio (95 % CI) pre vybrané faktory životného štýlu a stravovacie zvyklosti asociované 
s inzulínovou rezistenciou definovanou podľa HOMA-IR (dievčatá n = 1 424) 

Faktor OR 95% CI χ2 p 
RI 1,46 1.10 – 1,94 6,73 0,005 
Fyzická aktivita/týž.  0,59 0,40 – 0,87 7,42 0,003 
Počet jedál denne  0,42 0,29 – 0,61 22,09 < 0,001 
Pravidelnosť raňajkovania 0,73 0,55 – 0,99 4,19 0,020 
Konzumácia sladených nápojov 1,33 0,99 – 1,78 3,63 0,028 
Fajčenie 1,05 0,79 – 1,38 0,10 0,375 
Častý stres v škole 0,63 0,46 – 0,87 7,73 0,003 
Častý stres doma 0,98 0,74 – 1,29 0,03 0,434 
Dĺžka spánku po-pi  1,07 0,80 – 1,42 0,19 0,330 
Dĺžka spánku so-ne  1,25 0,72 – 2,17 0,64 0,210 
Doba učenia po-pi  0,83 0,59 – 1,17 1,11 0,147 
Doba učenia so-ne  0,73 0,52 – 1,01 3,55 0,030 
Práca pri PC po-pi  1,00 0,76 – 1,32 0,00 0,495 
Práca pri PC so-ne  0,87 0,65 – 1,16 0,89 0,173 
Sledovanie TV po-pi  1,10 0,82 – 1,48 0,41 0,260 
Sledovanie TV so-ne  1,29 0,98 – 1,71 1,19 0,037 
Sedavé aktivity spolu po-pi  1,06 0,81 – 1,39 0,18 0,337 
Sedavé aktivity spolu so-ne  0,99 0,74 – 1,33 0,00 0,480 

Legenda: po-pi – pondelok – piatok; so-ne – sobota – nedeľa; PC – počítač; TV – televízia; OR – odds 
ratio; CI – interval spoľahlivosti 

 

Tab. 8. Odds ratio (95 % CI) pre vybrané faktory osobnej a rodinnej anamnézy asociované s inzulínovou 
rezistenciou definovanou podľa HOMA-IR (chlapci n = 1 205) 

Faktor OR 95% CI χ2 p 
Pôrodná hmotnosť  0,53 0,27 – 1,07 3,20 0,037 
Doba dojčenia  0,90 0,67 – 1,21 0,52 0,236 
Hmotnosť matky 1,78 1,32 – 2,40 14,37 < 0,001 
Hmotnosť otca 1,38 1,02 – 1,87 4,45 0,017 
Vzdelanie matky 1,33 0,99 – 1,78 3,68 0,027 
Vzdelanie otca 0,96 0,70 – 1,31 0,07 0,396 
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Zistili sme aj významnú asociáciu IR s nízkou pôrodnou hmotnosťou, s vyššou 
hmotnosťou oboch rodičov (najmä matky), s vyšším vzdelaním matky u chlapcov (tab. 8) 
a s nižším stupňom dosiahnutého vzdelania oboch rodičov (najmä otca) u dievčat (tab. 9). 
 

Tab. 9. Odds ratio (95 % CI) pre vybrané faktory osobnej a rodinnej anamnézy asociované s inzulínovou 
rezistenciou definovanou podľa HOMA-IR (dievčatá n = 1 424) 

Faktor OR 95% CI χ2 p 
Pôrodná hmotnosť  0,83 0,46 – 1,53 0,34 0,279 
Doba dojčenia  1,05 0,79 – 1,39 0,12 0,365 
Hmotnosť matky 1,24 0,92 – 1,66 2,01 0,078 
Hmotnosť otca 1,09 0,81 – 1,46 0,32 0,286 
Vzdelanie matky 0,77 0,57 – 1,04 2,82 0,047 
Vzdelanie otca 0,54 0,38 – 0,76 12,46 < 0,001 

 
Diskusia 

Výskyt kardiovaskulárnych ochorení sa aj na Slovensku posúva do stále mladších 
vekových skupín. Rizikové faktory, ktoré urýchľujú vývoj týchto ochorení, pôsobia už od 
útleho detstva. Z hlavných rizikových faktorov, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v rozvoji KVCH, 
je väčšina ovplyvniteľná a výrazne súvisí hlavne so životným štýlom – fajčením, výživou, 
fyzickou aktivitou. Životný štýl detí a mládeže sa v posledných rokoch výrazne zmenil. Deti 
sú telesne menej aktívne, pobyt vonku pri hrách sa zamenil za nekonečné vysedávanie pred 
počítačom a televízorom v kombinácii s konzumáciou nezdravých potravín (najmä typu fast 
food a rôznych pochutín) a presladených nealkoholických nápojov. V dôsledku toho vzrastá u 
detí obezita, IR, stúpa krvný tlak a zvyšuje sa výskyt metabolického syndrómu a diabetu 2. 
typu už u mladých ľudí. 

Najčastejšími príčinami vzniku IR sú nadváha/obezita, nedostatok telesnej aktivity, 
nesprávne zloženie stravy, nadmerný príjem fruktózy a fajčenie (13). Inzulínová rezistencia je 
hlavný patogenetický mechanizmus asociovaný s predispozíciou na predčasné 
kardiovaskulárne ochorenia. Na posúdenie IR sa využívajú niektoré indexy, napr. HOMA 
(Homeostatic Model Assessment) alebo QUICKI (Quantitative Insulin Sensitivity Check 

Index) na posúdenie inzulínovej senzitivity. V našej práci sme využili index HOMA-IR 
vzhľadom na to, že tento index sa u detí a adolescentov považuje za spoľahlivejší 
a hodnovernejší. Tento index prvý raz zaviedli Matthews et al. (14) v roku 1985 a jeho 
používanie je výhodné vzhľadom na to, že ide o praktickú, rýchlu a lacnú metódu. Ako 
rizikové sme z hľadiska IR považovali hodnoty (cut-off point) ≥ 3,16 (5). U dospelých sa za 
IR považujú hodnoty HOMA-IR ≥ 2,5, ale presná medzná hodnota pre deti a dospievajúcich 
nebola stanovená (15). Vo viacerých prácach sa medzné hodnoty pre adolescentov pohybujú 
približne od 2,2 – 5,3, ale tieto štúdie sa značne líšia svojím dizajnom, veľkosťou súboru, 
vekom, výživovým stavom a štádiom puberty ich účastníkov (15). V prehľadovej práci z roku 
2015 (16) sa najnižšia cut-off hodnota pre HOMA zistila 1,65 pre dievčatá a 1,95 pre 
chlapcov (17) a najvyššia 3,82 pre dievčatá a 5,22 pre chlapcov (18). Van der Aa et al. (19) 
uvádzajú dokonca rozpätia medzných hodnôt 1,14 – 5,56, čo má za následok širokú škálu 
prevalencií IR – od 5,5 % až po 72,3 %. Tento široký rozptyl medzných hodnôt značne 
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sťažuje aj porovnávanie prevalencie IR v rozličných krajinách a etnických skupinách, pričom 
ani nie je celkom jasné, ktorá medzná hodnota je najlepšia na definíciu IR u adolescentov. 

Riziko IR mala v našom súbore takmer pätina adolescentov – 18,6 % (19,8 % chlapcov 
a 17,6 % dievčat) bez signifikantných intersexuálnych rozdielov v priemerných hodnotách 
HOMA-IR (2,53 chlapci, 2,39 dievčatá, p = 0,077). Rovnakú medznú hodnotu použili aj 
košickí autori v súbore 224 stredoškolákov v priemernom veku 18 rokov a zistili len 13,9 % 
prevalenciu IR (20). Ak by sme však použili najnižšie odporúčané cut-off hodnoty (17), 
vzrástla by prevalencia IR na 53,7 % (chlapci) a 68,3 % (dievčatá), čo je diskutabilné pri 
30,7 % (chlapci) / 22,9 % (dievčatá) prevalencii nadváhy/obezity v našom súbore. O niečo 
vyššie priemerné hodnoty HOMA-IR (2,77 chlapci a 2,93 dievčatá) zistili autori v súbore 691 
zdravých adolescentov z mestského prostredia v Indii (21), i keď išlo o niečo mladší súbor 
(10- až 17-roční) a odlišný bol aj priebeh priemerných hodnôt HOMA-IR v jednotlivých 
vekových skupinách: kým u indických adolescentov zistili autori najnižšie hodnoty vo veku 
13 rokov s následným vzostupom a maximálnymi hodnotami vo veku 17 rokov, v našom 
súbore bol priebeh opačný: po 15. roku pokles priemerných hodnôt HOMA-IR s najnižšími 
hodnotami vo veku 17 rokov (dievčatá), resp. 18 rokov (chlapci). 

Adolescencia je kritickým obdobím pre nástup obezity a ďalšie metabolické poruchy 
súvisiace s akumuláciou telesného tuku. Adolescenti s nadmernou hmotnosťou majú vysoké 
riziko, že budú obézni aj v dospelosti a budú náchylnejší na rozvoj kardiovaskulárnych 
ochorení. Včasná identifikácia kardiovaskulárnych rizikových faktorov a diagnóza IR u 
adolescentov má preto veľkú hodnotu pri prevencii chronických ochorení, pretože má 
ústrednú úlohu pri vzniku porúch metabolizmu (16). V našej práci sme potvrdili vysoko 
významný vzťah IR a nadváhy/obezity: priemerná hodnota HOMA-IR u adolescentov 
s normálnou hmotnosťou bola len 2,14 ± 1,34, u adolescentov s nadváhou 2,74 ± 1,70, ale 
u obéznych až 4,25 ± 3,78. HOMA-IR vykazuje významné korelácie so všetkými 
antropometrickými ukazovateľmi nadváhy/obezity – u chlapcov sa preukázal najtesnejší 
vzťah s obvodom pása a WHtR (aj u dievčat, ale v opačnom poradí) a najmenej významný 
s BMI u chlapcov a obsahom telesného tuku u dievčat, čo môže súvisieť s intersexuálnymi 
rozdielmi v týchto antropometrických ukazovateľoch u adolescentov. Podobné asociácie 
zistili aj iní autori, ktorí sa zhodujú v poznatku, že obvod pása a najmä WHtR predstavujú 
dobré prediktory IR a metabolického syndrómu u adolescentov a možno ich využívať na 
jednoduchú neinvazívnu identifikáciu rizikových jedincov (21, 22, 23). 

Hyperinzulinémia je nezávislým rizikovým faktorom rozvoja kardiovaskulárnych 
ochorení tým, že urýchľuje nástup dyslipidémie. Rezistencia na inzulín vedie k zvýšenému 
stupňu oxidácie mastných kyselín, čo poskytuje substrát pre syntézu triacylglycerolov 
a zvyšuje sa uvoľňovanie LDL-CH do séra (24). Štúdia, ktorá hodnotila hladiny sérového 
inzulínu počas ôsmich rokov u detí a mladých dospelých ukázala, že u pacientov s 
hyperinzulinémiou sa dyslipidémie vyskytovali trikrát častejšie (25). Aj v našom súbore sme 
potvrdili vysoko významné asociácie IR s dyslipidémiou – so zvýšenou hladinou celkového 
CHOL a LDL-CH, TAG, aterogénnych indexov a zníženou hladinou HDL-CH, pričom 
najtesnejšie vzťahy boli s hladinou TAG a AIP u oboch pohlaví. Významnú lineárnu 
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asociáciu medzi pomerom TAG/HDL-CH potvrdili aj autori (26) na veľkom súbore kórejskej 
populácie, dokonca bez ohľadu na hodnotu obvodu pása. 

Adolescencia sa vyznačuje zvýšenou zraniteľnosťou a expozíciou stresu a považuje sa za 
jedno z najťažších životných období, pretože mnohé zmeny sa odohrávajú na viacerých 
úrovniach (napríklad psychologické, fyzické, environmentálne a sociálne). V štúdii HELENA, 
ktorá sa uskutočnila na veľkom súbore adolescentov z 10 rozličných miest Európy, sa 
ukázalo, že dospievajúce dievčatá prežívajú viac stresu ako chlapci (27), čo pravdepodobne 
súvisí s vyšším obsahom tukového tkaniva u dospievajúcich dievčat v porovnaní s chlapcami 
(28). Tieto zistenia podporujú hypotézu, že stres môže podporovať nadmerné ukladanie tukov 
v organizme prostredníctvom vzájomných vzťahov stresového systému a mechanizmov 
energetickej homeostázy a IR. V našom súbore sme potvrdili významne vyššiu stresovú záťaž 
dievčat, významne vyššiu prevalenciu nadváhy/obezity podľa obsahu telesného tuku 
u dievčat, ale významnú inverznú asociáciu IR s prežívaním častých stresových situácií 
v škole u dievčat. Naopak, u chlapcov sme zistili pozitívny vzťah IR s častými stresovými 
situáciami doma a rovnako aj významné pozitívne korelácie všetkých antropometrických 
parametrov s častým prežívaním stresových situácií doma. 

Spánok je dôležitým faktorom pre normálny rast a vývoj počas detstva a dospievania 
a súvisí s fyzickým, kognitívnym, emočným a sociálnym vývojom. Spánková depresia 
sa považuje za nezávislý rizikový faktor pre vývoj IR. Viaceré pozorovania poukazujú na 
súvislosť skrátenej doby spánku so zníženou citlivosťou na inzulín. Predpokladá sa, že 
intervencie v zmysle predlžovania doby spánku by mohli znížiť riziko diabetu a obezity u 
mládeže (29). Inverznú asociáciu dĺžky spánku s HOMA-IR na hranici významnosti počas 
pracovného týždňa aj počas víkendu sme zistili len u chlapcov, u dievčat sa tento vzťah 
nepotvrdil, hoci Dorenbos et al. (29) na malom súbore 137 detí v priemernom veku 14,4 
rokov potvrdili trvanie a kvalitu spánku ako dôležité faktory ovplyvňujúce inzulínovú 
senzitivitu. 

Ďalším faktorom životného štýlu, ktorý môže priamo či nepriamo ovplyvňovať citlivosť 
na inzulín, je telesná aktivita. Viaceré štúdie zistili, že zvýšenie telesnej námahy zvyšuje 
senzitivitu na inzulín u adolescentov s nadváhou, dokonca aj v prípade, keď nedochádza 
k zmene telesnej hmotnosti alebo obsahu telesného tuku (29). V našom súbore sme potvrdili 
vysoko významnú asociáciu IR s nedostatočnou telesnou zdatnosťou a nedostatočnou 
telesnou aktivitou u oboch pohlaví. Naopak, trvanie jednotlivých sedavých aktivít (učenie sa, 
sledovanie TV, práca na PC) neprinieslo jednoznačné výsledky, u chlapcov sme zistili 
významný pozitívny vzťah HOMA-IR len s trvaním sedavých aktivít spolu počas pracovného 
týždňa a u dievčat len s dobou sledovania TV počas víkendu. 

Za jednu z hlavných príčin vzniku obezity, IR a metabolického syndrómu sa vo 
všeobecnosti považuje výber potravín a stravovacie zvyklosti. Predpokladá sa dokonca určitá 
súvislosť medzi nedostatkom spánku a výberom potravín, t.j. že ľudia so spánkovou 
depriváciou majú tendenciu častejšie si vyberať nezdravé potraviny s vysokým obsahom 
energie a tuku (29). Raňajky sa bežne považujú za kľúčovú zložku zdravej výživy, ktorá 
prispieva k adekvátnosti celodennej stravy. Predpokladá sa, že dospievajúci, ktorí často 



64 
 

vynechávajú raňajky, pravdepodobne častejšie fajčia, konzumujú alkohol a nevykonávajú 
dostatočnú fyzickú aktivitu v porovnaní s pravidelnými konzumentmi raňajok, u ktorých sa 
preukázala vyššia kardiorespiračná zdatnosť. Viaceré štúdie preukázali aj súvislosť medzi 
vynechávaním raňajok a vývojom nadváhy/obezity u dospievajúcich (30, 31). V našej práci 
sme potvrdili významný inverzný vzťah medzi pravidelnou konzumáciou raňajok a IR 
u oboch pohlaví, u dievčat aj významný inverzný vzťah medzi IR a celkovým počtom jedál 
denne a pozitívnu asociáciu s častou konzumáciou sladených nápojov. Významný vzťah 
frekvencie konzumácie sladených nápojov a HOMA-IR sa potvrdil aj v štúdii HELENA (32). 
So žiadnymi ďalšími potravinovými komoditami sme významné asociácie s IR nezistili. 

Rodinná anamnéza, etnický pôvod, prenatálne a postnatálne výživové prostredie, obezita, 
puberta, stravovacie zvyklosti a sedavý životný štýl môžu ovplyvniť senzitivitu na inzulín v 
pediatrickej populácii (15). Uvádzajú sa názory, že nízka pôrodná hmotnosť môže mať vplyv 
na riziko KVCH a že dojčenie môže chrániť pred vznikom cukrovky 2. typu, KVCH a obezity 
(33). Z rodinnej anamnézy sme sledovali asociáciu IR s hmotnosťou a stupňom dosiahnutého 
vzdelania oboch rodičov. Potvrdili sme významný pozitívny vzťah HOMA-IR s hmotnosťou 
oboch rodičov len u chlapcov, významný pozitívny vzťah so vzdelaním matky u chlapcov 
a významný inverzný vzťah so vzdelaním oboch rodičov u dievčat (vzdelanie otca malo 
najtesnejší vzťah). Z perinatálnych faktorov sme potvrdili len významnú inverznú asociáciu 
HOMA-IR s pôrodnou hmotnosťou chlapcov, vo vzťahu k dĺžke dojčenia sme žiadne 
významné rozdiely nezistili. Podobne žiaden vplyv dojčenia na IR nepotvrdili ani Huybrechts 
et al. (28) v štúdii HELENA. 

 
Záver 

V súbore 2 629 adolescentov vo veku 14 – 18 rokov sme zistili pomerne vysoký výskyt 
IR bez významných intersexuálnych rozdielov. Potvrdili sme vysokosignifikantnú súvislosť 
IR s nadváhou/obezitou, dyslipidémiou a zvýšenými hodnotami TK. Z antropometrických 
ukazovateľov najtesnejší vzťah s HOMA-IR mali obvod pása a WHtR a z biochemických 
faktorov hladina TAG a AIP u oboch pohlaví. Z faktorov životného štýlu sme potvrdili 
vysokovýznamný vzťah IR s nedostatočnou telesnou aktivitou a nízkou telesnou zdatnosťou 
u oboch pohlaví. Zo stravovacích zvyklostí sa ako významné prediktory IR ukázali 
vynechávanie raňajok (obe pohlavia), nízky počet jedál denne a častá konzumácia sladených 
nápojov (dievčatá). Z ďalších faktorov významnú úlohu pri vývoji IR môžu zohrávať pôrodná 
hmotnosť, hmotnosť a vzdelanie rodičov. 

Z pohľadu rýchleho, lacného, jednoduchého a neinvazívneho skríningového vyhľadávania 
rizikových jedincov odporúčame meranie obvodu pása a výpočet WHtR. 

Identifikácia IR a rozpoznanie rizikových faktorov aterosklerózy sú veľmi dôležité z 
prognostického a preventívneho hľadiska. Skorá zmena životného štýlu môže zabrániť 
rozvoju IR, prípadne až diabetu a kompletného MS. V prevencii vzniku aterosklerózy, KVCH 
a diabetu má preto nesporné miesto zlepšenie inzulínovej senzitivity redukciou hmotnosti, 
zvýšenou pohybovou aktivitou a výberom zdraviu prospešných potravín. 
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3Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava 

 
 
 

Iniciatíva Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) – European Childhood Obesity 
Surveillance Initiative (COSI) vznikla po Európskej konferencii WHO o boji proti obezite, 
ktorá sa konala v Istanbule 15. – 17. novembra 2006 (1), ako odozva na potrebu 
štandardizovaných a celoeurópskych harmonizovaných systémov dohľadu, na ktorých by 
mohol byť založený rozvoj politiky v rámci európskeho regiónu WHO. Cieľom iniciatívy 
COSI je vytvoriť podmienky na systematické sledovanie trendov nadváhy a obezity u (6- až 
9-ročných) žiakov základných škôl v pravidelných intervaloch. Význam iniciatívy COSI 
zdôraznila aj Viedenská deklarácia o výžive a neprenosných chorobách v kontexte nového 
rámca európskej zdravotnej politiky Zdravie 2020 prijatej v roku 2013 (2). Prvé kolo zberu 
údajov sa uskutočnilo v rokoch 2007 – 2008 a zúčastnilo sa ho 12 krajín, vrátane Českej 
republiky (3). Slovensko sa prvýkrát zapojilo až do 4. kola (2015 – 2016), ktoré zahŕňalo už 
35 krajín. Zber a spracovanie údajov vo všetkých štátoch sa riadi jednotným protokolom, 
ktorý obsahuje inštrukcie týkajúce sa počtu (2 800 detí) a výberu detí na základe klastrov (1 
škola predstavuje 1 klaster). Trvanie prieskumu je obmedzené na pomerne krátky časový úsek 
(4 – 10 týždňov). Cieľom projektu COSI nie je nahradiť existujúce postupy 
antropometrických vyšetrení, umožňuje každej krajine vytvoriť systém, ktorý vyhovuje 
miestnym podmienkam a zvyklostiam tak, aby finančne a personálne príliš nezaťažoval 
zainteresované organizácie. Nepožaduje, aby deti boli pri meraní vyzlečené, hmotnosť 
oblečenia sa zisťuje vopred a zaradí sa do 1 zo do 4 kategórií, ktorá sa potom odpočíta od 
hmotnosti nameranej u oblečeného dieťaťa. Na druhej strane sa odporúča, okrem povinných 
demografických údajov, zaradiť do dotazníkov aj otázky zamerané na socioekonomické 
podmienky, rodinnú anamnézu, výživu, pohybovú aktivitu, spôsob dochádzky do školy a 

                                                           
1 Štúdia bola podporená grantmi: VEGA 2/0160/17, VEGA 2/0190/17, VEGA 2/148/17 a APVV-16-0263 
 

Životné podmienky a zdravie, 2018 
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podobne. Získané informácie možno následne využiť pri prevencii, ochrane a podpore zdravia 
mladej populácie.  

Nadmerná hmotnosť a obezita sa určuje podľa indexu telesnej hmotnosti (BMI) na 
základe klasifikácie WHO 2007 (4), ale väčšina štátov používa alternatívu odporúčanú 
Medzinárodnou pracovnou skupinou pre obezitu – International Obesity Task Force (IOTF) 
(5). Tieto dve kritériá poskytujú značne odlišné výsledky, preto sme sa v našej práci zamerali 
aj na dôvody týchto rozdielov a do akej miery korešpondujú prevalencie vypočítané na 
základe WHO 2007 a IOTF s výskytom obezity zisteným pri použití percentilových 
referenčných hodnôt (6) z celoštátneho Antropometrického prieskumu z roku 2001 (AP 
2001). Hlavným cieľom práce bolo zistiť zmeny v základných antropometrických 
ukazovateľoch od posledného AP 2011, či pokračuje vzrastajúci trend výskytu obezity 
zaznamenaný v predchádzajúcom období a jeho detailnejšia analýza v krajoch, v mestách a na 
vidieku Slovenska. Prevalencie nadmernej hmotnosti a obezity sme porovnali aj s vybranými 
európskymi štátmi. 

 
Metodika 

Na Slovensku bol projekt COSI podporený kanceláriou WHO (MUDr. Darina Sedláková) 
a stal sa súčasťou Národného akčného plánu v prevencii obezity. Hlavným riešiteľom bola 
Detská klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave, ktorých etická komisia projekt schválila. Jeho 
realizáciou, ktorá prebiehala v novembri, decembri 2015 a v januári 2016, bolo poverených 
všetkých 36 Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ). Rodičia detí boli o 
postupoch projektu informovaní osobitným listom, odovzdaným prostredníctvom vedenia 
škôl. Do projektu boli zaradené len tie deti, ktorých rodičia podpísali informovaný súhlas.  

V školskom roku 2015 – 2016 bolo na Slovensku 2 204 základných škôl, konečný súbor 
tvorilo 123 škôl. V každom RÚVZ sa vybrali 2 až 3 školy (vidiecke a mestské) tak, aby počet 
sledovaných detí v jednom RÚVZ bol približne 80. Z celkového počtu 2 943 detí zostalo 
v súbore 2 795 (1 402 chlapcov a 1 393 dievčat), z hodnotenia bolo vyradených 150 detí, 
kvôli hodnotám antropometrických parametrov, ktoré boli mimo rozsahu z-skóre < -5 resp. > 
5 alebo ich vek nezodpovedal rozpätiu 7 – 7,99 rokov. Analyzovaný súbor predstavoval podľa 
evidencie obyvateľstva Štatistického úradu SR 4,9 % všetkých rovesníkov žijúcich v danom 
období na území Slovenska (57 040), pričom približne polovica z nich bývala na vidieku. 
V našom súbore žilo 1 525 (54,6 %) detí na vidieku a 1 270 (45,6 %) v mestách. Telesnú 
výšku, hmotnosť, obvody pása a bokov merali zaškolení pracovníci z RÚVZ. Do dotazníkov 
sa zaznamenával dátum narodenia a merania, pohlavie, bydlisko, ročník školskej dochádzky, 
kód školy, antropometrické parametre, oblečenie, ktoré malo dieťa počas merania na sebe. Pre 
každú kategóriu oblečenia sa vyrátala priemerná hmotnosť: športové = 115 g, ľahké = 185 g, 
ťažké = 365 g, ktorá sa pred štatistickou analýzou dát odrátala od nameranej telesnej 
hmotnosti dieťaťa. 

Štatistická analýza 
Údaje sme analyzovali v programe STATGRAPHICS® Centurion XVI. Priemerné 

hodnoty antropometrických parametrov a rozdiely medzi chlapcami a dievčatami sme 
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hodnotili pomocou variačnej analýzy ANOVA. Odchýlky od primeranej hmotnosti sme 
stanovili na úrovni 3., 10., 50., 90., a 97. percentilu (P) podľa referenčných údajov AP 2001 
(6) aj podľa medzinárodných kritérií WHO 2007 (z-skóre ±1 a ±2) a stupňami neprimerane 
nízkej a vysokej hmotnosti podľa IOTF (±1 a ±2) v programe LMS growth (7). Na určenie 
rozdielov vo výskyte nadmernej hmotnosti a obezity medzi pohlaviami, v krajoch, v mestách 
a na vidieku, ako aj zmenách vo vzťahu k obdobiu vyšetrenia, sme použili chí-kvadrát. Okrem 
toho sme overili, do akej miery korešpondujú naše percentilové limity a z nich odvodené 
prevalencie s medzinárodnými kritériami WHO 2007, IOTF a národnými štandardmi 
z vybraných európskych štátov.  

 
Výsledky 

Priemerné hodnoty antropometrických parametrov sa od ostatného AP 2011 (6) významne 
nezmenili (tab. 1). S výnimkou obvodu bokov (68,6 ± 7,3 cm vs. 68,3 ± 6,7 cm, ns), boli 
všetky hodnoty významne vyššie u chlapcov (telesná výška = 128,2 ± 6,2 cm vs. 
127,5 ± 6,1 cm, p ≤ 0,001; hmotnosť = 27,7 ± 6,6 kg vs. 27 ± 6 kg, p ≤ 0,002; BMI = 
16,8 ± 2,9 kg/m2 vs. 16,5 ± 2,7 kg/m2, p ≤ 0,02; obvod pása = 59,9 ± 8 cm vs, 58,6 ± 7,2 cm, p 
≤ 0,001.  

 
Tab. 1. Priemerné hodnoty ± smerodajné odchýlky telesnej výšky, hmotnosti, BMI, obvodu pása a obvodu 
bokov vo veku 7 – 7,99 rokov 

 
V závislosti od zvolenej klasifikácie primeranej hmotnosti sa líši nielen distribúcia detí 

v jednotlivých kategóriách (tab. 2), ale aj významnosť rozdielov medzi chlapcami 
a dievčatami. Najviac detí s nadmernou hmotnosťou a obezitou sa identifikuje podľa kritérií 
WHO 2007, s významne vyšším (o 4,8 %) podielom chlapcov (p < 0,001). Vyšší podiel detí 
(4 – 6 %) s nadmernou hmotnosťou v porovnaní s AP 2001 sa zistil aj podľa IOTF (p < 
0,001), ale podiel obéznych sa nelíšil. Nepotvrdili sa ani rozdiely medzi chlapcami 
a dievčatami.  

Neprimerane nízku hmotnosť malo podľa IOTF viac dievčat. Výskyt podvýživy sa 
pohyboval v rozpätí 0,5 % (dievčatá podľa WHO 2007) až 1,9 % (chlapci podľa AP 2001). 
Celkove boli podiely detí s neprimerane nízkou hmotnosťou najvyššie pri použití kritérií 
WHO 2007 a najvyššie podľa AP 2001. 

Stanovenie obezity na základe indexu telesnej hmotnosti u nás a v zahraničí 
Obezita je podľa WHO 2007 definovaná u dievčat hodnotami BMI vyššími o 0,8 kg/m2 

v porovnaní s chlapcami, pričom mediány sú u oboch pohlaví takmer rovnaké. Ani 
v mnohých v ďalších krajinách sa mediány BMI ani kritériá pre obezitu, stanovené LMS 
metódou na úrovni 97. P pre chlapcov a dievčatá významne nelíšia (rozdiely nepresiahli 0,2 

 Telesná výška  
cm 

Hmotnosť 
kg 

BMI 
kg/cm2  

Obvod pása  
cm 

Obvod bokov 
 cm 

Chlapci  128,2 ± 6,2  27,7 ± 6,6  16,8 ± 2,9  59,9 ± 8  68,6 ± 7,3  

Dievčatá 127,5 ± 6,1  27 ± 6  16,5 ± 2,7  58,6 ± 7,2  68,3 ± 6,7  

p  0,001  0,002  0,02  0,001  NS  



70 

 

kg/m2). V tabuľke 3 sú uvedené aj roky, v ktorých sa uskutočnil antropometrický prieskum. 
Hodnoty BMI určujúce obezitu sú vyššie v krajinách, kde sa referenčné údaje získali 
v neskoršom období. Je zaujímavé, že podklady pre štandardy WHO 2007 boli získané v roku 
1977 (4), a napriek tomu sú mediány BMI takmer identické ako tie na Slovensku, ktoré 
pochádzajú z údajov meraných o 25 rokov neskôr.  

 
Tab. 2. Porovnanie percentuálneho zastúpenia detí v kategóriách normy, neprimerane nízkej a nadmernej 
hmotnosti, respektíve obezity podľa definícií WHO 2007(4), IOTF (5) a AP 2001 (6) 

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 významnosť rozdielov voči WH0 2007 (4) 
† p < 0,05, †† p < 0,01, ††† p < 0,001 významnosť rozdielov voči IOTF (5) 

 
Tab. 3. Porovnanie mediánov a hodnôt BMI, ktoré definujú obezitu (97. P) vo vybraných európskych krajinách 
s WHO 2007 (4) a IOTF (5)  

AUT - Rakúsko, CZE – Česká republika, GER – Nemecko, ITA – Taliansko, PL – Poľsko, SVK – Slovensko. 
Mediány a hraničné hodnoty pre obezitu vyznačené tučne, u dievčat sú v porovnaní s chlapcami nižšie  

  Podvýživa Podváha Norma Nadhmotnosť Obezita 
WHO z-skóre -2  -1  > -1 <+1 +1  +2  

 Chlapci (%) 0,6 2,6 64,8 17,1 14,9 
 Dievčatá (%) 0,5 2,4 71,0 15,1 11,1 

IOTF Ekv. BMI < 17 < 18,5 18,5 < 25 25 < 30 > 30 
 Chlapci (%) 0,7  1,9*  74,8***  13,8**  8,8*** 

 Dievčatá (%)  1,2*** 2,4  75,4*  12,6*  8,1** 
AP 2001 > 3. P 10. P >10. P < 90. P 90. P 97. P 
 Chlapci (%) 1,9***†††  3,9*††  75,5*** 9,9***†††  8,8*** 

 Dievčatá (%)  1,7***† 2,8  78,4* 7,5***†††  9,5 

  Medián BMI (kg/m2)  Obezita BMI (kg/m2) 

 Vek (roky) Chlapci Dievčatá  Chlapci Dievčatá 
CZE  

1999 (8)  7 – 7,99 15,6 15,5  19,5 19,6 

POL 7 15,8 15,5  21,5 21,0 

2007 – 2009 (9) 7,5 16 15,7  22,2 21,6 

GER 7 15,8 15,7  20,8 20,6 

2003 – 2006 (10) 7,5 16 15,9  21,6 21,2 

AUT 7 16 15,8  22,0 21,4 

2009 – 2011 (11) 7,5 16,2 16,1  22,9 22,1 

ITA 7 16,4 16,6  22,7 22,9 

1994 – 2000 (12) 7,5 16,6 16,8  23,2 23,2 

SVK 7 15,5 15,3  20,7 20,3 

2001 (6) 7,5 15,6 15,4  21,0 20,6 

WHO  7 15,5 15,4  19,0 19,8 

1977 (4) 7,5 15,6 15,5  19,3 20,1 

IOTF 7 - -  20,63 20,51 

1963 – 1993 (5) 7,5 - -  21,09 21,01 
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Obr. 1. Prevalencia obezity podľa limitov IOTF (a) WHO 2007 (b) u detí vo veku 7 až 7,9 rokov vyšetrených 
v rámci projektu COSI Round 2 (2009/2010) s výnimkou Talianska, kde sú údaje u 8-ročných detí (13). Srbské 
dáta (14) podobne ako slovenské, pochádzajú z neskoršieho obdobia (2015), rakúske údaje (11) sú od 6 – 9 
ročných detí, avšak v rámci toho istého projektu (11). Krajiny sú zoradené do poradia od najnižšej po najvyššiu 
prevalenciu podľa IOTF.  

AUT - Rakúsko, BEL – Belgicko, CZ – Česká republika, ESP – Španielsko, GER – Nemecko, GRC – Grécko, 
HUN - Maďarsko, ITA – Taliansko, IRL – Írsko, LTU – Lotyšsko, LVA – Litva, MKD – Macedónsko, PL – 
Poľsko, PRT – Portugalsko, SRB – Srbsko, SVK – Slovensko, SVN – Slovinsko 

 
Odlišné posúdenie obezity podľa dvoch medzinárodných kritérií (IOTF a WHO 2007) sa 

prejavilo aj na prevalenciách obezity podľa najnovších údajov z krajín zúčastnených 
v projekte COSI (obr. 1). Podľa IOTF sa identifikuje v každej krajine približne rovnaký 
podiel obéznych chlapcov a dievčat v rozpätí 4 – 14 % (Írsko – Grécko). V ôsmich z 15 krajín 
(vrátane SR) sa dokonca obezita vyskytuje o niečo častejšie u dievčat než u chlapcov. 
Prevalencia obezity chlapcov (8,8 %) a dievčat (8,1 %) v SR zodpovedá priemeru. Naproti 
tomu použitie referenčných hraníc WHO 2007 má v každej krajine za následok významne 
vyššie prevalencie obezity u chlapcov v priemere o 4 % v porovnaní s dievčatami. Rozpätie 
8,6 – 24 % predstavuje vo všetkých krajinách takmer dvojnásobok chlapcov identifikovaných 
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podľa IOTF, poradie krajín a pozícia Slovenska v rebríčku výskytu obezity je rovnaké ako pri 
aplikácii IOTF.  

Jedným zo zdrojov diskrepancií v prevalenciách obezity u chlapcov a dievčat stanovených 
podľa WHO 2007 môže byť telesná výška, ktorá sa významne podieľa na variabilite hodnôt 
BMI s 12 % koeficientom determinácie (r = 0,35). Telesná výška v súčasnosti na Slovensku 
približne zodpovedá referenčným hodnotám 8-ročných detí WHO 2007. Až 39 % detí malo z-
skóre ≥ 1, z toho u 12 % bolo z-skóre ≥ 2, pričom podľa AP 2001 predstavovali tieto podiely 
8 %, resp. 2 % (tab. 4). Pri žiadnej z použitých noriem sa nepotvrdili rozdiely v zastúpení 
chlapcov a dievčat s akcelerovaným rastom.  

 
Tab. 4. Priemerné hodnoty ± smerodajné odchýlky, z-skóre a percentuálny podiel detí, ktorých telesná výška 
presahuje z-skóre ≥ 1 a ≥ 2 štandardných hodnôt WHO (2007) (4) a SR (6) u detí vo veku 7 – 7,99 rokov (7)  

  Chlapci    Dievčatá  
 Priemer Z > 1 (%) Z > 2 (%)  Priemer Z > 1 (%) Z > 2 (%) 

WHO 0,71 ± 1,01 27,62 12,35  0,70 ± 1,10 27,23 11,49 
SR 0,18 ± 0,97 8,13 1,68  0,24 ± 0,97 8,84 2,11 
p 0,001 0,001 0,001  0,001 0,001 0,001 

 
Bez ohľadu na použité kritériá sa v prvej dekáde 21. storočia výskyt nadhmotnosti zvýšil 

o 3 až 4 %, ale prevalencia obezity sa zdvojnásobila. Najnižší podiel nadmernej hmotnosti sa 
zistil použitím kritérií AP 2001 (9,1 %), čo bolo významne (p < 0,01) menej v porovnaní so 
štandardmi WHO 2007 aj IOTF, najmenej detí s obezitou sa identifikovalo pri IOTF (7,2 %), 
pričom rozdiel bol významný len voči WHO 2007 (13,2 %, p < 0,001). Počas nasledujúcich 5 
rokov sa prevalencia už nezmenila (obr. 2). Podľa Štatistického úradu SR žilo v roku 2015 na 
území SR 57 040 detí vo veku 7 – <8 rokov, z čoho možno na základe prieskumu odhadnúť 
celkový počet detí s nadmernou hmotnosťou na 10 210, z toho približne 5 248 bolo obéznych 
(pri použití kritérií odvodených z AP 2001).  

 
Obr. 2. Zmeny v prevalencii nadmernej hmotnosti a obezity určenej medzinárodnými  

a domácimi štandardmi BMI 
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Podiel detí s neprimeranou hmotnosťou vrátane obezity v krajoch SR sa pohyboval 
v rozpätí 14,1 % (Bratislavský) až 22 % (Nitriansky), pričom podiel obéznych tvoril 7 – 12 %.  

 

 
Obr. 3. Výskyt nadmernej hmotnosti a obezity v krajoch SR 

 BA – Bratislavský, TA – Trnavský, TN – Trenčiansky, NR – Nitriansky, ZA – Žilinský,  
BB – Banskobystrický, PO – Popradský, KE – Košický 

 
Obr. 4. Výskyt obezity v krajoch v mestách a na vidieku 

TA – Trnavský, TN – Trenčiansky, NR – Nitriansky, PO – Popradský 
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Distribúciu detí v jednotlivých krajoch SR ilustruje obr. 3. Podiel detí s nadmernou 
hmotnosťou sa v mestách a na vidieku nelíšil (8,2 – 9,1 %), ale prevalencia obezity bola 
vyššia (p < 0,04) na vidieku a v malých mestách do 50 000 obyvateľov (9,5 %) v porovnaní 
s väčšími mestami (6,5 %). Okrem toho je prevalencia obezity diferencovaná vzhľadom na 
lokalitu bydliska (kraj). Zatiaľ čo v Trenčianskom a Popradskom kraji prevláda najmä na 
vidieku a v malých mestách, v Trnavskom a Nitrianskom kraji je vyššia v mestách (obr. 4). 

 
Diskusia 

Vďaka pravidelným prieskumom, ktoré majú na Slovensku už 70-ročnú tradíciu (15, 16), 
je k dispozícii nielen dostatok aktuálnych informácií o rastových ukazovateľoch mladej 
populácie, ale aj o dlhodobých vývinových trendoch a zmenách proporcionality (4, 17 – 20). 
Okrem pravidelných antropometrických prieskumov sa dôkladne monitorujú aj životné 
podmienky, stravovacie preferencie, škodlivé návyky a spôsob života, ale už menej fyzická 
zdatnosť (21 – 24). Do konca minulého storočia prevládala vďaka sekulárnemu trendu 
tendencia zoštíhľovania mladej generácie (16), zatiaľ čo v západnej Európe sa v tom čase už 
upozorňovalo na epidémiu obezity (25 – 28). Na nárast prevalencie obezity a jej zdravotné 
následky sa na Slovensku poukazuje od začiatku milénia. V jeho prvej dekáde sa podiel 
obéznych detí zdvojnásobil (19, 20). V tomto období bol už vo viacerých európskych 
krajinách pozorovaný pokles alebo zastavenie trendu nárastu prevalencie obezity (29 – 34). 

V tejto práci sme okrem porovnania stavu obezity detí na Slovensku a v Európe 
analyzovali aj medzinárodné referenčné hodnoty, či sú akceptovateľné pre našu súčasnú 
populáciu. Potvrdila sa opodstatnenosť pokračovania vlastných antropometrických 
prieskumov, nakoľko sa ukázalo, že nielen na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších krajinách 
Európy, nezapadajú telesné charakteristiky veľkej časti súčasnej populácie do rozsahu 
referenčných údajov WHO 2007 (4, 8 – 13). Telesná výška u takmer 40 % slovenských detí 
presahuje z-skóre = 1, hodnoty mediánov 7-ročných detí sú vyššie o 4 – 5 cm a zodpovedajú 
výškovému veku 8 rokov v štandardoch WHO 2007. Na rozdiel od predchádzajúcich zistení v 
našom sledovanom súbore sú deti dokonca v priemere o 2 cm vyššie v porovnaní s 
rovesníkmi v Českej republike (35).  

Použitie limitov BMI stanovených podľa WHO 2007 systematicky nadhodnocuje 
skutočný výskyt obezity najmä u chlapcov (11, 13, 35). To má za následok, že sa vo všetkých 
krajinách identifikuje o 20 – 30 % viac obéznych chlapcov ako dievčat. Takéto rozdiely sa 
nepreukázali pri použití kritérií IOTF (11, 13, 35). Porovnaním našich referenčných hodnôt 
BMI (na základe AP 2001) so zahraničnými, stanovenými tiež LMS metódou, sa ukázalo, že 
hodnoty, ktoré určujú obezitu, sú spolu s českými najnižšie, a teda dostatočne „prísne”. 
Prevalencia obezity sa prakticky zhoduje s prevalenciou podľa IOTF, ale výskyt nadhmotnosti 
je podľa slovenskej normy významne nižší. Obe kritériá identifikujú približne rovnaký podiel 
obéznych chlapcov a dievčat. Spomedzi 15 krajín, zúčastnených v projekte COSI, sú deti na 
Slovensku približne v strede rebríčka prevalencie obezity, ktorá mierne prevládala na vidieku 
a v menších mestách (do 50 000 obyvateľov). Najvyšší výskyt obezity bol zaznamenaný v 
Trenčianskom (vidiek) a Nitrianskom kraji (mestá), najnižší v Bratislavskom kraji. Prieskum 
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v rámci projektu COSI bol dosiaľ najrozsiahlejší na území SR, keďže zahŕňal takmer 5 % 
detí. Nevýhodou je, že sa týkal len jednej vekovej skupiny, preto nemožno s istotou tvrdiť, či 
sa zastavenie nárastu prevalencie obezity vzťahuje aj na staršie deti. Relatívne nízky podiel 
detí s nadmernou hmotnosťou vrátanie obezity v Bratislavskom kraji môže byť spôsobený aj 
celkove neprimerane nízkym počtom (64 detí) zmeraných v tomto regióne, z ktorých len 23 
bývalo v hlavnom meste.  

Príležitosťou na overenie výsledkov tejto štúdie by sa mohlo stať najbližšie kolo projektu 
COSI, plánované na roky 2018 – 2019. Ak sa ho Slovensko zúčastní, bolo by vhodné 
zabezpečiť reprezentatívne zastúpenie detí z regiónov SR podľa aktuálneho stavu 
obyvateľstva príslušného veku a doplniť dotazníky o údaje týkajúce sa životných podmienok, 
životosprávy, psychickej pohody a pohybovej aktivity, ktoré majú významný vplyv na výskyt 
obezity a na zdravie všeobecne. 

 
Záver 

Výsledky prieskumu sú dobrým základom pre preventívne a intervenčné opatrenia na 
zastavenie nárastu obezity u detí v mladšom školskom veku. Okrem toho prispievajú 
k lepšiemu pochopeniu a interpretácii rozdielov v prevalencii obezity hodnotenej podľa 
medzinárodne akceptovaných kritérií vo vzťahu k limitom BMI uplatňovaných na Slovensku.  

Štúdia poukazuje aj na značnú diskrepanciu kritérií obezity pre chlapcov a dievčatá, ktoré 
odporúča WHO 2007, pretože výrazne nadhodnocuje podiel obéznych chlapcov v porovnaní s 
IOTF aj viacerými národnými štandardmi. 
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Rodina mala v živote Rómov odjakživa veľký význam. „Odadženo mardo, so ačhiľa a 
čoro, óda mek goreder, so hino korkoro“ („Zle je tomu, kto je chudobný, ešte horšie tomu, kto 
je sám“), hovorí staré rómske príslovie. Rómovia pokladajú deti za hlavnú prioritu svojej 
kultúry a rituálov, deťom sa tešia, sú pre nich bohatstvom a šťastím. Hovoria: „Nane čhave, 
nane bacht!“ („Ak nie sú deti, nie je šťastie!“) (1).  

Deti sa rodia ihneď, hneď ako je žena pohlavne zrelá, niekedy i v trinástich rokoch. Tým 
sa rómske zvyklosti dostávajú do rozporu s legislatívou. Nie je zvykom, aby žena rozhodovala 
o tom, koľko chce mať detí, o tom rozhoduje muž. Ten od ženy očakáva plodnosť, a to čo 
najväčšiu a čo najskoršiu. Neplodná žena je pre rómskeho muža hanbou a hanba potom padne 
nie len na ňu, ale aj na príbuzných. Rómske ženy privádzajú na svet deti počas ich celého 
reprodukčného obdobia (2). Veľký počet pôrodov je zaznamenávaný hlavne v sociálne 
najslabších a najzaostalejších rodinách. 

V súčasnosti veľká väčšina Rómov, hlavne v segregovaných a semi-segregovaných 
komunitách, žije prevažne vo zväzku partnerskom. Partnerský zväzok nie je oficiálny a 
umožňuje sociálne slabým rodinám a nezamestnaným slobodným matkám získavať lepšie 
sociálne výhody (3).  

Rómske ženy sú podľa výsledkov značne nevzdelané v oblasti plánovaného rodičovstva 
a antikoncepcie, čo následne vyústi u dospievajúcich dievčat do nechceného tehotenstva. V 
ére počítačovej tomografie a laparoskopie, rumunské rómske dievčatá podľa Dumitru et al. 
(4) bežne používajú antikoncepčné metódy, ako sú: vaginálny výplach octom, citrónovou 
šťavou alebo kokakolou pred alebo po pohlavnom styku. 

Na Slovensku žije väčšina Rómov v osadách a na perifériách dedín a miest. Približne 
jedna štvrtina všetkých slovenských Rómov žije v osadách, z ktorých väčšina sa nachádza v 

                                                           
1 Podporené grantmi VEGA 1/0011/14 a 2/GSD/2016 

Životné podmienky a zdravie, 2018 
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chudobnejších východných častiach krajiny. Izolovanosť osídlení, v ktorých mnohé rómske 
komunity žijú, spôsobuje aj značnú neinformovanosť o dostupnosti a právach na zdravotnú 
starostlivosť, ako aj ich nedôveru k oficiálnym zdravotníckym inštitúciám. Z dôvodu 
sťaženého prístupu k zdravotnej starostlivosti zapríčineného rôznymi faktormi (veľká 
vzdialenosť zdravotného strediska, nedostatočná hygiena, prejavy diskriminácie v 
zdravotníckych zariadeniach, finančná nedostupnosť predpísaných liekov a pod.) časť 
rómskej populácie navštívi lekára až vo vážnom zdravotnom stave. Návštevy prenatálnych 
poradní nie sú pre Rómky samozrejmosťou (5). 

Rómovia považujú ženu za „marimé“ – nečistú počas menštruácie, tehotenstva a v období 
šestonedelia. Narodenie dieťaťa sa podľa ich rituálov nesmie konať v rodinnom prostredí, 
pretože dom, resp. domácnosť, stráca svoju čistotu a nepoškvrnenosť. Preto rómska populácia 
preferuje pôrody v nemocnici, resp. v zdravotníckom zariadení. Avšak pretrváva fenomén 
úteku matiek po pôrode z nemocnice, hlavne u matiek pochádzajúcich zo segregovaných 
osád. Rodičky sa zväčša po svoje deti vrátia až po niekoľkých dňoch. Najčastejšie uvádzaným 
dôvodom týchto útekov je žiarlivosť na muža alebo aj obavy o ostatné deti, ktoré zostali 
v osade (3). 

Proces sociálneho vylúčenia a marginalizácia, nízka úroveň hygieny ako dôsledok 
nedostatočnej infraštruktúry, znečistené a zdevastované životné prostredie, nižšia vzdelanosť, 
nezdravé stravovacie návyky a výživa, zvyšujúca sa miera užívania alkoholu a fajčenia aj 
počas gravidity a rozrastajúca sa závislosť od drog sú hlavnými príčinami zlého zdravotného 
stavu rómskych komunít (6, 7). To zahŕňa veľké množstvo čiastkových problémov, ktoré sú 
medzi sebou navzájom poprepájané zložitými vzťahmi. Vysoká nezamestnanosť súvisí s 
nízkou vzdelanostnou úrovňou. Zvýšená dojčenská úmrtnosť, ako aj úmrtnosť obyvateľov, sa 
vzťahuje na ich zložité životné podmienky (8). Rómske ženy sú vzhľadom na ich životný štýl 
a prostredie, v ktorom žijú, vystavené vyššiemu riziku komplikácií počas tehotenstva. Jedným 
z pretrvávajúcich zdravotných problémov v rómskych komunitách je vyššia perinatálna a 
neonatálna úmrtnosť. Za roky 1993 – 2002 bola dojčenská úmrtnosť na Slovensku 9,3 ‰. 
Dojčenská úmrtnosť v rómskej populácii bola v sledovaných rokoch 20,3 ‰ (2). Rómske 
rodičky oveľa častejšie rodia nedonosené deti (9). Rómski novorodenci majú významne nižšiu 
pôrodnú hmotnosť a mnohí novorodenci nedosahujú medzinárodné kritérium normálnej 
pôrodnej hmotnosti (2 500 a viac gramov) ako ostatná populácia (3).  

Cieľom našej štúdie bolo popísať a porovnať súčasný stav reprodukčného zdravia a 
novorodeneckých ukazovateľov medzi rómskym a nerómskym etnikom žijúcim v oblasti 
východného Slovenska. 

 
Materiál a metódy 

Výskum gynekologických a novorodeneckých indikátorov bol realizovaný v rokoch 2014 
– 2015 v rámci bežnej činnosti pracoviska a vedecko-výskumnej činnosti UPJŠ LF na 
Gynekologicko-pôrodníckej klinike UNLP v Košiciach. Realizácia výskumu bola potvrdená 
etickou komisiou s tým, že jej vykonávanie je v súlade s platnou legislatívou a že bude 
dodržaná ochrana osobných údajov respondentov.  
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Základné zdravotné údaje o rodičkách (sociálno-ekonomická anamnéza, behaviorálne 
faktory, zdravotný stav a priebeh tehotenstva) a základné údaje o novorodencoch (pôrodná 
hmotnosť, dĺžka, Apgar skóre) sme zisťovali zo zdravotnej dokumentácie. Údaje boli 
reportované z pôrodnej knihy a zo Správ o rodičke (SOR). Z údajov o matke nás zaujímal 
predovšetkým jej vek, vzdelanie, zamestnanie, počet detí, poradie dieťaťa, počet návštev v 
prenatálnej poradni, ale aj rizikové správanie ako fajčenie, užívanie alkoholu a drog. Vek 
rodičky v čase pôrodu bol vypočítaný na základe jej uvedeného dátumu narodenia v Správe o 
rodičke a dátumu pôrodu.  

Pri sledovaní užívania tabaku v našom súbore sme za fajčiarku označovali každú rodičku, 
ktorá počas tehotenstva fajčila denne minimálne jednu cigaretu. Za konzumentku alkoholu 
sme označovali každú rodičku, ktorá denne skonzumovala 15 g alkoholu. Táto jednotka 
zodpovedá 0,5 l 12-stupňového piva, resp. 0,3 l vína alebo 0,5 dl tvrdého alkoholu. 

Súbor tvorilo 2 788 rodičiek a ich novorodenci. Z výskumu boli vylúčené rodičky s 
viacplodovou graviditou, u ktorých je riziko predčasných pôrodov vyššie, a ktorých 
novorodenci majú samozrejme aj vyššie riziko nižšej pôrodnej hmotnosti. Zo súboru boli 
vylúčené aj rodičky novorodencov, ktorých hmotnosť nedosahovala 1 500 g (veľmi nízka 
pôrodná hmotnosť). Základný súbor bol rozdelený podľa etnicity.  

Údaje o rodičkách a novorodencoch boli zaradené do databázy vytvorenej v programe 
IBM SPSS Statistics. Pri spracovaní údajov boli použité primárne znaky (získané priamo zo 
SOR) a transformované znaky (prekódované kategórie). Analýza obsahuje významné zistenia, 
viazané na získané empirické údaje, keď úplná väčšina zistení je štatisticky významná. 
Štatistickú analýzu porovnávania sme uskutočnili pomocou niekoľkých štatistických metód v 
programe IBM SPSS Statistics. Kontinuálne premenné sme spracovali analýzou porovnania 
aritmetických priemerov ANOVA a Studentovým T-testom. Na porovnanie frekvenčného 
výskytu sociálnych a anamnestických faktorov sme použili tzv. OR (Odds Ratio) ako pomer 
výskytu určitého faktora v rómskej a nerómskej populácii. Výsledné tabuľky a grafy sme 
vytvorili v programoch IBM SPSS Statistics a EXCEL. 

 
Výsledky 

Prierezová štúdia zahŕňala 2 788 matiek, z toho 799 rómskych (28,7 %) a 1 989 
nerómskych rodičiek (71,3 %). Vekové zastúpenie v súbore rodičiek bolo v rozpätí od 14 do 
45 rokov (obr. 2). Priemerný vek rodičiek bol 28,4 roka. Priemerný vek rodičiek rómskeho 
etnika bol o 6,7 roka nižší (23,6 roka) v porovnaní s nerómkami (30,3 roka) a rozdiel bol 
štatisticky významný (p < 0,001) (obr. 1).  

Vyšší počet pôrodov vo vyšších vekových kategóriách je v súčasnosti čoraz častejší. 
V našom súbore najčastejším vekom rodičiek bol vek 30 rokov (215 rodičiek). V súčasnosti 
sa do popredia dostáva potreba investícií do ľudského kapitálu ako je vzdelanie, pracovné 
skúsenosti, zručnosti. Rodičovstvo je nekompatibilné, resp. ťažko zosúladiteľné so 
vzdelanostnou a profesijnou životnou dráhou ženy, v dôsledku čoho sa odsúva do vyššieho 
veku. Trend odkladania rodičovstva platí prevažne pre majoritné obyvateľstvo.  
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Obr. 1. Priemerný vek rodičiek rómskeho a nerómskeho etnika 

 
Obr. 2. Veková charakteristika rodičiek rómskeho a nerómskeho etnika 

 
Naopak, v skupine rómskych rodičiek je štatisticky významne vyššie zastúpenie mladých 

rodičiek (p < 0,001). Najviac rómskych rodičiek nášho súboru malo 18 – 19 rokov (obr. 2). 
Až 179 rómskych rodičiek (22,4 %) bolo mladších ako 18 rokov, na rozdiel od majoritnej 
populácie, kde bolo len 24 rodičiek (1,2 %) neplnoletých. Vyšší počet neplnoletých rodičiek 
medzi Rómkami potvrdzuje ich skorý začiatok pohlavného života, ako aj nedostatočnú 
informovanosť o ochrane pred počatím. 
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Kedysi sa mimomanželský zväzok v rómskej komunite považoval za vážny priestupok a v 
niektorých klanoch mohol byť dôvodom na vyhostenie, dnes veľká časť Rómov žije 
v partnerskom zväzku. Aj v našom súbore sa rozdiely v rodinnom stave potvrdili ako 
štatisticky významné (p < 0,001), pričom rómske rodičky mali 7,1-násobne vyššie riziko, že 
porodia ako slobodné matky (tab. 1). Kým bola väčšina rómskych rodičiek slobodných 
(69,8 %), nerómske rodičky boli najčastejšie vydaté (74,6 %). 
 
Tab. 1. OR vybraných rizikových faktorov reprodukčných výsledkov u rómskych rodičiek 

Premenná OR 95% CI p-hodnota 
<18 rokov/18 rokov a viac 23,6 15,3 – 36,5 < 0,001 
Slobodná/vydatá 7,1 5,8 – 8,8 < 0,001 
Základné vzdelanie/vyššie vzdelanie 141,3 100,5 – 198,8 < 0,001 
Fajčenie počas tehotenstva áno/nie 23,8 18,1 – 31,5 < 0,001 
Užívanie alkoholu počas tehotenstva áno/nie 11,7 3,4 – 40,9 < 0,001 
Užívanie drog počas tehotenstva áno/nie 8,7 1,8 – 42,0 < 0,001 
Diagnostika gravidity po 1. trimestri/1. trimester 7,5 6,1 – 9,2 < 0,001 
Počet návštev prenatálnej poradne < 8/8 a viac 5,6 4,7 – 6,8 < 0,001 
 

Vzdelanie je pravdepodobne rozhodujúcou perspektívou na dosiahnutie určitej integrácie 
a emancipácie rómskeho obyvateľstva. Rozdiely vo vzdelanostnej úrovni boli medzi 
rómskymi a nerómskymi rodičkami obrovské. Rómske rodičky mali až 141,3-násobne vyššie 
riziko, že porodia s najvyšším ukončeným vzdelaním základným (p < 0,001) (tab. 1). 

Riziko užívania návykových látok bolo u rodičiek rómskeho etnika tiež vyššie (p < 0,001) 
(tab. 1). 

Značným problémom súvisiacim s reprodukčným zdravím predstavuje absentovanie 
tehotných rómskych žien v prenatálnych poradniach. Budúca matka tak nepozná termín 
pôrodu a teda nevie, kedy má očakávať prvé príznaky začínajúceho sa pôrodu. Vyskytujú sa 
prípady, keď žena po príchode do pôrodnice nevie udať ani dĺžku tehotenstva a pôrodník 
nevie, či má očakávať pôrod donoseného novorodenca, alebo ide o predčasný pôrod. Naše 
výsledky potvrdzujú túto skutočnosť. Najviac rodičiek navštívilo poradňu 8-krát, preto sme si 
súbor rozdelili na dve skupiny – rodičky, ktoré navštívili poradňu menej ako 8-krát a skupinu 
rodičiek, ktoré navštívili poradňu 8- a viackrát. Skupiny sme následne interetnicky porovnali. 
Rómske rodičky mali 5,6-násobne vyššie riziko, že navštívia prenatálnu poradňu menej ako 8-
krát (p < 0,001), pričom ju navštívia aj značne neskôr. Rómske rodičky mali až 7,5-násobne 
vyššie riziko, že so svojou graviditou navštívia svojho gynekológa prvýkrát po prvom 
trimestri (p < 0,001) (tab. 1). 

Rómske deti sa narodili s hmotnosťou priemerne o 365,4 g nižšou a s dĺžkou priemerne 
o 2,0 cm kratšou ako nerómske deti (p < 0,001). Častejšie sa rodili s nízkou pôrodnou 
hmotnosťou. Avšak zaujímavé je, že rozdiely v dĺžke tehotenstva a v prevalencií predčasného 
pôrodu sa nám nepotvrdili ako štatisticky významné. Teda rómske deti sa rodili v tom istom 
gestačnom týždni všeobecne menšie. Rozdiely v priemernom Apgar skóre sa nepotvrdili ako 
štatisticky významné (tab. 2).  
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Tab. 2. Novorodenecké ukazovatele u rómskych a nerómskych novorodencov 

Premenná Spolu Rómske 
etnikum 

Nerómske 
etnikum 

p-
hodnota 

Pôrodná hmotnosť [g] priemer (SD) 3 145,2 (559,7) 2 884,5 (486,4) 3 250,0 (553,1) < 0,001 
Pôrodná dĺžka [cm] priemer (SD) 48,7 (2,8) 47,2 (2,7) 49,2 (2,7) < 0,001 
Gestačný vek [týždeň] priemer (SD) 38,8 (1,8) 38,7 (1,7) 38,8 (1,8) 0,187 
Apgar skóre v 1. minúte, priemer (SD) 9,0 (1,9) 8,9 (2,0) 9,0 (1,8) 0,171 
Apgar skóre v 5. minúte, priemer (SD) 9,5 (1,6) 9,5 (1,6) 9,5 (1,6) 0,543 

 
Nami vybrané rizikové faktory v živote rodičiek spôsobili rozdiely v hmotnosti 

novorodencov v rozpätí od 266,3 g po 444,2 g. Najväčšie rozdiely v priemernej hmotnosti 
novorodencov boli v súvislosti s fajčením počas gravidity. Matky, ktoré počas tehotenstva 
fajčili, mali detí ľahšie priemerne o 444,2 g (p < 0,001) (tab. 3). 
 
Tab. 3. Bivariačný model rozdielov pôrodnej hmotnosti novorodencov vzhľadom na etnicitu a vybrané 
socioekonomické faktory 

Premenná Rozdiel SD 95% CI P-hodnota 
Rómske/nerómske etnikum -365,4 22,4 -409,4 – (-321,5) < 0,001 
<18 rokov/18 rokov a viac -355,0 40,2 -433,9 – (-276,1) < 0,001 
Slobodná/vydatá -309,2 23,7 -355,7 – (-262,6) < 0,001 
Základné vzdelanie/vyššie vzdelanie -421,1 25,8 -471,7 – (-370,5) < 0,001 
Fajčenie počas tehotenstva áno/nie -444,2 28,0 -449,2 – (389,2) < 0,001 
Užívanie alkoholu počas tehotenstva áno/nie -398,5 135,3 -663,9 – (-133,1) 0,003 
Užívanie drog počas tehotenstva áno/nie -413,5 185,9 -778,0 – (-49,1) 0,026 
Diagnostika gravidity po 1. trimestri/1. trimester  229,6 25,5  179,5 – 279,7 < 0,001 
Počet návštev prenatálnej poradne < 8/8 a viac -266,3 20,81 -307,1 – (-225,5) < 0,001 
 

Diskusia 

V oblasti reprodukčného zdravia rómskych žien je problémom veľké zastúpenie matiek 
mladších ako 18 rokov. Skorý vstup do rodičovstva súvisí s postavením žien v rómskych 
komunitách a so skorým začiatkom aktívneho sexuálneho života (2).  

Rodičky žijúce bez partnera sú sociálne zraniteľné a takýto rodinný stav tvorí rizikový 
faktor pre gynekologické a novorodenecké zdravotné indikátory. V piatich skúmaných štátoch 
strednej a východnej Európy (v Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku, Česku a na Slovensku) je 
33 – 47 % Rómov vo veku 16 – 19 rokov vydatých alebo ženatých, alebo žijú s partnerom. 
Zvyšuje sa počet sobášov podľa zvykového práva (custom law) na úkor formálnych civilných. 
Stúpa počet nevydatých matiek, rozvedených žien a mladých vdov (10). Vaňo a Mészáros 
(11) odhadujú, že zastúpenie detí narodených nevydatým ženám závisí od stupňa integrácie. 
V prípade integrovaných Rómov autori odhadujú podiel mimomanželských pôrodov na 19 %, 
v segregovaných lokalitách 39 % a v čiastočne segregovaných až 44 %. V našom prieskume 
bolo až 69,8 % rómskych rodičiek slobodných. To poukazuje na vnútorne zmeny v rómskej 
populácii, keď sa upúšťa od tradičných normatívnych vzorcov správania (8).  

Súvislosť medzi stupňom vzdelania a počtom detí zdôrazňuje význam vzdelávania dievčat 
a žien, ktoré by zvýšilo ich znalosti o reprodukčnom zdraví a plánovanom rodičovstve. Z 
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pohľadu ekonomickej mobility a spoločenskej sebarealizácie Rómovia, bohužiaľ, vnímajú 
vzdelanie ako nepotrebnú hodnotu. U rómskych rodičiek vo výskume Rimárovej (7) prevláda 
vo veľkej miere (92,29 %) základné vzdelanie, čo potvrdzujú aj naše výsledky. Tieto 
výsledky korešpondujú aj s výsledkami českej štúdie (12) a maďarskej štúdie (13), v ktorých 
pozorovali vplyv jednotlivých faktorov na novorodenecké ukazovatele. V prípade mnohých 
skupín rómskych žien je jediným širším obdobím integrácie do spoločnosti obdobie povinnej 
školskej dochádzky. Po jej ukončení zostávajú trvalo vylúčené z rôznych sfér verejného 
života a uzavreté v priestorovo vylúčených sídlach a v domácej sfére. Za daných okolností sa 
núka otázka, ako čo najefektívnejšie využiť obdobie integrácie rómskych žien do 
vzdelávacieho systému – nielen na vzdelávanie, ale aj z hľadiska prípravy na život (14).  

Nízke vzdelanie sa označuje za rizikový faktor nízkej pôrodnej hmotnosti. V Iráne 
predstavovala prevalencia nízkej pôrodnej hmotnosti u žien bez vzdelania 16,9 % a s rastúcou 
úrovňou vzdelania klesala na hodnotu 5,4 % (p < 0,008). Štúdia, ktorá prebiehala 
v Bangladéši, poukazuje až na 32,7 % prevalenciu nízkej pôrodnej hmotnosti 
u novorodencov, ktorých matky nemali vzdelanie, pričom u rodičiek s vysokou školou bola 
prevalencia nízkej pôrodnej hmotnosti už len 1,8 % (15). V ďalšej štúdií Astone et al. (16) 
poukazujú na nižšiu priemernú hmotnosť novorodencov matiek s nižším vzdelaním. Deti 
matiek s vyšším stupňom vzdelania mali o 82 g vyššiu priemernú novorodeneckú hmotnosť 
ako tie, ktorých matky mali dokončený nižší stupeň vzdelania. Nasledujúca štúdia s rovnakým 
výskumným objektom poukazuje na ešte väčší rozdiel v novorodeneckej hmotnosti. Pôrodná 
hmotnosť detí matiek s nižším vzdelaním bola o 123 g nižšia oproti hmotnosti detí matiek 
s vyšším vzdelaním (17). Matky s najvyšším základným vzdelaním mali v našom súbore až 
3,58-krát vyššie riziko porodiť dieťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou (p < 0,001) ako matky 
s vyšším vzdelaním.  

Fajčenie má v rómskej komunite dlhú tradíciu. Fajčenie z fajky bolo u Rómov veľmi 
rozšírené už od nepamäti, a to rovnako u mužov aj u žien. V súčasnosti sa v rómskych 
komunitách fajčí rovnako veľa. Podľa prierezovej štúdie uskutočnenej na Slovensku, ktorej sa 
zúčastnilo 452 Rómov a 403 nerómskych respondentov, muži aj ženy žijúci v rómskych 
osadách častejšie fajčia denne a sú častejšie silnými fajčiarmi v porovnaní s väčšinovou 
populáciou (18). V štúdií Janevic et al. (19), ktorí pozorovali 410 tehotných rómskych žien, až 
36,1 % z nich počas tehotenstva fajčilo. Častejšie fajčenie počas tehotenstva u rómskych žien 
potvrdzujú aj Bobak et al. (12) a Balázs et al. (13). V prieskume Širvinskienė et al. (20) 
fajčenie počas tehotenstva priznalo 14,8 % z 514 rodičiek. Nás prieskum priniesol ešte 
nepriaznivejšie výsledky, až 49,3 % rómskych rodičiek priznalo, že počas tehotenstva fajčilo. 
Naše výsledky sú podobné výsledkom Rimárovej (7), ktorá hodnotila správanie 4 950 
rodičiek, z ktorých 1 516 bolo rómskych a z nich bolo 41,86 % fajčiarok. 

Alkohol sa zväčša v rómskych komunitách nepije stále, ale hlavne po sociálnych dávkach 
sa alkohol konzumuje vo väčších množstvách aj niekoľko dní nepretržite. Štúdia HepaMeta 
nenašla rozdiely v konzumácii alkoholu medzi rómskymi a nerómskymi mužmi. Rómske 
ženy však udávali menej časté nedávne pitie a nadmerné pitie 6 alebo viac dávok alkoholu pri 
jednej príležitosti (18). V našom súbore 1,9 % rómskych respondentiek priznalo konzumáciu 
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alkoholu počas tehotenstva. Z výsledkov Rimárovej (7) vyplýva, že 9,34 % rómskych žien 
požíva alkohol. Údaje o užívaní alkoholu sú, zdá sa, silne ovplyvnené disimuláciou a sú 
pravdepodobne falošne nižšie ako v skutočnosti. 

 Ďalším rizikovým faktorom sú drogy, najmä medzi mládežou dosť rozšírené inhalovanie 
prchavých látok ako lepidlo alebo toluén, ktoré vedie k trvalému poškodeniu mozgu. Aj keď 
sa medzi inhalujúcimi osobami nachádzajú najmä muži, tento jav sa do istej miery týka aj 
žien. Počas tehotenstva užilo drogy 1,0 % rómskych rodičiek. V prípade žien je užívanie drog 
v rómskej komunite výrazne viac tabuizované a odsudzované, preto je možné, že viaceré tento 
fakt tajili.  

Alarmujúce je zistenie Bartošoviča a Hegyiho (6), podľa ktorých až 82 % gravidných žien 
nenavštevovalo vôbec, alebo len sporadicky, prenatálnu poradňu. Nízku účasť rómskych 
matiek v prenatálnych poradniach potvrdili aj naše výsledky. Najvyššie zastúpenie Rómiek 
(74,6 %) bolo pri najnižšom počte návštev prenatálnej poradne (1 – 5 kontrol). Podľa 
Filadelfiovej a Porubänovej (14) sa medzi dôvodmi, prečo niektoré rómske ženy nechodia na 
pravidelné prehliadky, na prvé miesto zaradila bezproblémovosť tehotenstva: „nebolo treba, 
nemala som žiaden problém“. Druhým dôvodom je neinformovanosť ženy o takejto praxi – 
„nikto mi nepovedal, že mám chodiť na vyšetrenia“. Významnú úlohu zohráva aj priestorová 
vzdialenosť. Ženy nemajú na cestovné, resp. nemajú sa ako ku gynekológovi dopraviť. 
Niektoré zo žien bez pravidelných prehliadok uvádzajú aj povinnosť starostlivosti o deti, 
ktorá im v tom bráni, alebo nedostatok finančných prostriedkov. Strach z gynekológa je iba 
celkom ojedinelý dôvod. Pomerne často ale rómske ženy nedokážu špecifikovať hlavný 
dôvod, prečo počas tehotenstva k lekárovi nechodia.  

Rómske deti sa častejšie rodia predčasne, to súvisí aj so zlou životosprávou matky počas 
tehotenstva. Nižší gestačný vek je základnou predispozíciou pre nižšiu pôrodnú hmotnosť, 
dĺžku a aj pre riziko nezrelosti novorodenca (3). V našom prieskume však rozdiel medzi 
gestačným týždňom rómskych a nerómskych detí bol nesignifikantný.  

V skupine rómskych detí sa častejšie vyskytuje nízka pôrodná hmotnosť (6). Pri sledovaní 
hmotností 9 040 novorodencov v Maďarsku bol medzi rómskymi a nerómskymi deťmi 
pozorovaný rozdiel 288,7 g v prospech nerómskych detí (13). V štúdií Bobaka et al. (12) 
prebiehajúcej v Českej republike, kde sledovali 10 326 novorodencov, boli rómske deti ľahšie 
o 373 g. Nami zistený rozdiel medzí novorodeneckou hmotnosťou rómskych a nerómskych 
detí činil 365,5 g. Zostáva otázkou, či norma pôrodnej hmotnosti pod 2500 g (LBW – nízka 
pôrodná hmotnosť) má byť platná aj pre rómskych novorodencov. Až 19,3 % nami 
sledovaných rómskych detí má nízku pôrodnú hmotnosť, kým v nerómskej populácii je to len 
8,6 %.  

 
Záver  

Dosiahnuť dobrý zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky je spoločná 
zodpovednosť, ktorá si vyžaduje spoluprácu, synergiu a partnerstvo na všetkých úrovniach a 
medzi všetkými zložkami spoločnosti. Neustále sledovanie, účinná eliminácia nerovností a 
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pozitívne ovplyvňovanie sociálno-ekonomických determinantov zdravia je jednou z 
najdôležitejších úloh verejného zdravotníctva. Poznávanie rómskej menšiny na Slovensku, jej 
problémov, je kľúčom k spoločenskej integrácii tohto obyvateľstva. Podľa nášho názoru je 
potrebné začať dôsledným zberom dát a vytváraním informačných databáz o Rómoch. Ich 
následnú analýzu možno považovať za nevyhnutný predpoklad pre získanie reálneho, alebo 
realite čo možno najviac sa približujúceho sa obrazu o stave rómskej populácie a následného 
porozumenia nielen potrieb, ale aj možností jej zapojenia sa do formovania našej spoločnosti.  

Z charakteristík rómskych matiek vyplýva, že boli oproti nerómskym matkám mladšie, 
častejšie slobodné, mali vyšší počet tehotenstiev, mali len základné alebo chýbajúce 
vzdelanie, menej často navštevovali prenatálnu poradňu, častejšie počas gravidity fajčili, 
užívali alkohol a drogy. Ako pozitívne možno hodnotiť v rómskej populácii rodičiek vyššie 
percento spontánnych pôrodov, nižší poet cisárskych rezov a napriek nižšej hmotnosti aj 
porovnateľné skóre novorodeneckej vitality označovanej ako Apgar skóre. Naše výsledky u 
rómskych detí potvrdili nižšiu pôrodnú hmotnosť, kratší gestačný vek, častejší výskyt 
predčasného pôrodu. Tieto údaje ilustrujú súvislosť medzi hygienickými podmienkami v 
rómskych osadách a potrebou subnárodného monitorovania. Analýzu sledovaných súvislostí 
je nutné chápať ako jednu z možných ciest hľadania a poznania, pričom komunikácia s 
ďalšími relevantnými vednými odbormi (etnografiou, kulturológiou, históriou atď.) je 
prirodzeným predpokladom komplexného chápania charakteru spôsobu života rómskych 
občanov. 

Existuje niekoľko opatrení, ktoré majú potenciál znížiť rozdiely v reprodukčnom zdraví. 
Jedným z nich je podpora práce komunitných zdravotníkov a stimulácia spolupráce medzi 
komunitnými zdravotníkmi, pediatrami a gynekológmi s cieľom prekonať inštitucionálne 
prekážky v starostlivosti o matku a dieťa žijúce v rómskych osadách. Ďalším opatrením by 
mohlo byť zavedenie intenzívneho a dlhodobého programu podpory zdravia pre dospievajúce 
rómske ženy zameraný na reprodukčné zdravie, prenatálnu starostlivosť a plánované 
rodičovstvo.  
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Stoupající trend v hlášení novotvarů má celou řadu příčin. Můžeme ho vysvětlit stárnutím 
populace, kdy s prodloužením délky života se více uplatňuje kumulativní vliv rizikových 
faktorů, nezpochybnitelný je větší výskyt kancerogenů ve znečištěném životním prostředí a 
v neposlední řadě se na narůstajícím trendu podílí i vyšší úroveň lékařské péče a zlepšená 
diagnostika nádorových onemocnění a to také díky zavedení programů celoplošných 
onkologických screeningů. Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem ženské 
populace hned po nádorech kůže ve světě i v České republice žen (1, 2).  

V roce 2012, bylo ve světě nahlášeno celkem 14 090 149 nových případů zhoubného 
nádorového onemocnění, z toho 6 663 001 u žen a z tohoto celkového počtu byla incidence 
na karcinom prsu 1 671 149 a úmrtnost 521 907 (3). 

Také v České republice je karcinom prsu jedním z nejčastěji diagnostikovaných 
onkologických onemocnění u žen. V roce 2014 bylo nově zjištěno 7 008 případů a na toto 
onemocnění zemřelo 1 581 žen (1, 4) a to i přes to, že úspěšnost terapie se zvyšuje a procento 
vyléčených žen neustále stoupá. Relativní pětileté přežití u nádoru I. klinického stadia 
dosahuje téměř 100 %, u II. klinického stadia dosahuje přežití téměř 90 %. Národní program 
screeningu karcinomu prsu u nás běží už 15 roků, stále je ale pokryto pouze 54 % z cílové 
skupiny žen (3, 4, 5), přičemž úspěšnost programu každoročně roste. I do budoucna se 
očekává nepříznivý trend v incidenci tohoto nádorového onemocnění. Tab. 1 a obr. 1 ukazuje 
situaci ve výskytu karcinomu prsu v roce 2012 a predikci do roku 2025 s ohledem na věk 
v České republice (3).  

                                                 
1Práce byla podpořena projekty „Effectivity of secondary prevention for cancer in a general 
practitioner´s office“ a „Comprehensive study at the issue of oncological diseases“; Research Support 
Foundation, Vaduz (Vaduz). 
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Tab. 1. Výskyt karcinomu prsu u žen v České republice v roce 2012 a predikce nových případů karcinomu prsu 
do roku 2025 s ohledem na věk (zdroj: Globocan 2012) 

Rok 2012 Celkem 
Celkem 6 854 
Věk < 65 let 3 598 
Věk ≥ 65 let  3 257 
Rok 2025 Celkem 
Celkem 7 806 
Věk < 65 let  3 538 
Věk ≥ 65 let  4 268 
Demografické změny celkem  952 
Věk < 65 let -59 
Věk ≥ 65 let 1 011 

 
Obr. 1. Incidence karcinomu prsu v České republice v roce 2012 a predikce do roku 2025 

(zdroj: Globocan 2012) 
 
Významným problémem u karcinomu prsu jsou některé formy tohoto onemocnění, k těm 

problematickým s vážnou prognózou řadíme i triple-negativní karcinom prsu (TNBC). TNBC 
je klinicky a molekulárně heterogenní onemocnění. Má nejvyšší frekvenci somatických 
přesunů mezi karcinomy prsu a zahrnuje nejméně sedm subtypů s různou prevalencí, profily 
genové exprese a klinickými výsledky. I když je to obecně rychle se rozvíjející a vysoce 
zhoubné onemocnění, je citlivý na chemoterapii a potenciálně vyléčitelný, pokud je detekován 
v dostatečně raném stadiu. Na druhé straně zkušenosti s neoadjuvantní a adjuvantní léčbou 
naznačují, že přibližně jedna třetina případů TNBC je primárně chemorezistentních, a to i při 
použití režimů založených na nejúčinnějších cytostatikách, jako jsou antracykliny, deriváty 
platiny a taxany3. Proto se výzkum zaměřuje na hledání rizikových faktorů dokonce 
selektivně pro tento podtyp karcinomu prsu. TNBC je bez pozitivity estrogen, progesteron a 
HER 2 receptorů. Představuje 15 – 20 % všech zhoubných nádorů prsu, postihuje ženy mladší 
(25 – 30 let) a má odlišné rizikové faktory a přibližně 10 % pacientek s TNBC má dobrou 
prognózu (6). 

Rizikové faktory 
Karcinom prsu je onemocnění s nejvyšším výskytem od 60. roku věku, obr. 2 ukazuje 

věkovou strukturu žen s karcinomem prsu (7). Predispozice pro karcinom prsu jsou: 
nuliparita, či pozdní první porod po 30. roku věku (vyšší socioekonomické vrstvy), časné 
menarché, pozdní menopauza, makromastie, obezita, nedostatečná pohybová aktivita, 
diabetes mellitus, familiární, či genetická zátěž, nikotinismus a alkoholismus, předešlý 
karcinom mammy kontralaterálně, předchozí radioterapie v oblasti hrudníku pro jiné 
malignity. Obecně platí, že čím dřívější první porod a čím víc porodů a čím delší doba kojení, 
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tím menší riziko karcinomu prsu žena má. Prekancerózou tohoto onemocnění je cystická 
mastopatie. Morbus Paget bradavky se považuje za carcinoma in situ. Asi tři procenta všech 
karcinomů prsu vznikají během těhotenství. Nejčastěji je karcinom prsu umístěn v zevním 
horním kvadrantu, a to kolem 50 % karcinomů (8). U TNBC karcinomu nebyl nalezen vztah 
mezi vysokým BMI a zvýšeným rizikem TNBC. Mírná pozitivní asociace byla nalezena 
pouze v případě, že se jednalo o postmenopauzální ženy, které nikdy nepodstoupily 
hormonální terapii. Hypotéza pro možné vysvětlení spojení obezity a TNBC je založena na 
účincích hyperinzulinémie a inzulínu podobných růstových faktorů, které jsou u obézních 
jedinců nadprodukovány, kojení má i v případě tohoto typu nádoru ochranný účinek, nízký 
věk menarche není spojený se zvýšeným rizikem TNBC, zvýšené riziko TNBC je spojeno 
s pozdním věkem ženy při narození prvního dítěte, pohybová aktivita zlepšuje kondici 
i kvalitu života, vede ke snížení sérových hladin markerů chronického zánětu (C-reaktivní 
protein) a interleukinu 6, ale cvičení neovlivňuje hladiny sérových adipokinů. Dědičné mutace 
a dysfunkce BRCA1 jsou udávány jako běžné. Vzhledem k věku výskytu onemocnění nejsou 
tyto ženy zahrnuty do populačního screening (9). 

 
Obr. 2. Věková struktura žen s karcinomem prsu (Zdroj: SVOD) 

 
Mamografický screening 
Nedostatečné pokrytí cílové skupiny žen mamografickým screeningem má mnoho aspektů 

a určitý problém spočívá ve vlastní informovanosti žen, osobními negativními zkušenostmi 
kvůli necitlivému přístupu zdravotnického personálu při vyšetřování prsou, velkou roli hraje 
také ostych z nahoty a v neposlední řadě je to také strach z bolesti při vyšetření. Je 
pochopitelné, že nepříjemný zážitek může ženu do budoucna od následných kontrol odradit a 
zrovna tak šíření těchto negativních zážitků mezi ženami navzájem vede ke snížení zájmu 
o vyšetření.  
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Na mamografické vyšetření bývají odesílány ženy starší 45 let ve dvouletých intervalech 
praktickým lékařem, nebo obvodním gynekologem. Jedná se o pravidelné preventivní 
vyšetřování asymptomatických žen s cílem zachytit případné co nejčasnější stadium 
karcinomu prsu. V České republice byl oficiálně zahájen plošný mamografický screening 
od září roku 2002. Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a 
provádění diagnostické mamografie v České republice je obsažen ve Věstníku MZ ČR 
04/2010 (10). Legislativní rámec projektu v České republice je dán vyhláškou MZ ČR č. 
317/2016 Sb. o preventivních prohlídkách (11) o stanovení obsahu a časového rozmezí 
preventivních prohlídek a vyhláškou MZ ČR č. 234/2011 Sb. (12) o požadavcích na věcné a 
technické vybavení zdravotnických zařízení. Mamografický screening mohou provádět pouze 
akreditovaná pracoviště. Činnost těchto pracovišť je průběžně sledována a pracoviště musejí 
vyhovovat přísným Podmínkám osvědčení o způsobilosti k provádění mamárního screeningu. 
Mamografem jsou rozpoznatelné nádory větší než 5 mm, palpací většinou až nádory velké 2 – 
3 cm, tedy v pokročilejším stadiu (8). 

Podle vyhlášky O preventivních prohlídkách u žen od 25 let věku s pozitivní rodinnou 
anamnézou na dědičný, či familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo přítomnosti jiných 
rizikových faktorů má být v rámci všeobecné preventivní prohlídky provedeno klinické 
vyšetření prsů spolu s poučením o samovyšetření. Riziko onemocnění při familiárním 
výskytu, či genetické zátěži roste. Když je nemocná sestra, má žena osminásobné riziko proti 
běžné populaci, když je nemocná matka, má žena čtyřnásobné riziko proti běžné populaci, 
pokud měla žena karcinom kontralaterálně, pak riziko výskytu nádoru v druhém prsu je 
pětinásobné (8). Pokud se v přímé příbuzenské linii otce či matky vyskytnou dvě, nebo více 
žen s nádorem prsu, nebo ovaria, musíme myslet na možnou genetickou dispozici. Tím spíš, 
pokud některá z těchto žen onemocněla před 50. rokem života. Genetickou dispozici má asi 5 
– 10 % pacientek s nádorem prsu. Pravděpodobnost předání poškozeného genu od jednoho 
z rodičů do další generace je 50 % a může jej zdědit dcera i syn a následně ho předat další 
generaci. Při prokázané genetické dispozici je nutné začít s preventivním programem dříve, 
než je běžné u ostatní populace. Nejčastější příčinou genetické dispozice k nádorům prsů a 
vaječníků je mutace v genech BRCA1 a BRCA2. Oba geny, BRCA1 i BRCA2, jsou normální 
součástí genetického vybavení všech somatických buněk. Kontrolují buněčné dělení a účastní 
se oprav chyb v našem genetickém materiálu. Geny BRCA1 a BRCA2 byly objeveny už 
v roce 1994 a 1995 a od té doby jsme schopni je vyšetřovat a odhalit případnou mutaci. 
Z pohledu praktického lékaře je proto velmi důležitý podrobný rozbor rodinné anamnézy 
s důrazem na výskyt nádorových onemocnění v rodině. Podezření na dědičnou dispozici 
k nádorům prsu a ovaria lékař vyslovuje tehdy, když se v rodině vyskytly nádory prsu, nebo 
ovarií ve věku před menopauzou, duplicity nádorů prsů, nebo ovarií, ojedinělý výskyt 
karcinomu prsu, nebo vaječníku před 40. rokem života, nádor prsu u mužského člena rodiny 
(13). V případě podezření na genetickou zátěž by měl praktický lékař pacientce doporučit 
genetickou konzultaci. Ženy s velmi časným výskytem nádoru prsu nebo vaječníku mohou 
být geneticky testovány i bez pozitivní rodinné anamnézy. V každém případě je však nutné 
podepsání informovaného souhlasu s testováním. Rizikové pacientky jsou dále předány 
do dispenzární péče akreditovaného centra, které určí četnost a způsob dalších kontrol 
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mamografem, ultrazvukem, nebo nukleární magnetickou rezonancí. Ženy mají nárok 
na kvalitní péči, a pokud nejsou se svým lékařem nebo postupem spokojeny, mohou si 
od lékaře vyžádat veškerou svoji dokumentaci a změnit ošetřující tým (5). 

Úkolem praktického lékaře je rozptýlit obavy ženy z vyšetření mamografem, vysvětlit jí, 
jak bude vyšetření probíhat a na možné nepříjemnosti upozornit předem. Připomenout 
možnost změny centra, pokud se stávajícím zařízením nebyla žena spokojena. Zdůraznit 
důležitost screeningu s ohledem na rychlý rozvoj dnešní medicíny v možnostech diagnostiky 
a terapie a na šance na úplné vyléčení, pokud se rakovina odhalí včas. Ať je diagnóza jakkoliv 
vážná, pojmenování nemoci vždycky znamená šanci na celkové zlepšení zdravotního stavu. 
Zároveň by každá žena měla být poučena o technice samovyšetření pro období mezi 
vyšetřeními na mamografu. Samovyšetření by mělo být pravidelné. Vnímavým pomocníkem 
může být citlivý partner pacientky. Samovyšetření, nebo vyšetření partnerem se provádí 
v období těsně po skončení menstruace, kdy hormonální změny organismu, na které prsy 
reagují, jsou co nejmenší. 

Screeningová mamografie je výkon vztažený k prevenci, nezapočítává se tedy 
do indukované péče, stejně jako i ostatní preventivní výkony. Žádanku k vyšetření vydává 
všeobecný praktický lékař, nebo obvodní gynekolog. Do mamografického screeningu se nově 
od 1. 1. 2015 podařilo zařadit úplně nový výkon. Ten je určený k vyšetření vysoce rizikových 
žen, které do běžného screeningu nespadají. Jedná se rovněž o výkon vztažený k prevenci, a 
tudíž se nezapočítává do indukované péče. Žádanku na vyšetření vydává praktický lékař, nebo 
obvodní gynekolog, nebo také chirurg, či onkolog. Na žádanku je potřeba uvést typ a míru 
individuálního rizika. Týká se žen s vysokým rizikem vzniku karcinomu prsu, s geneticky 
prokázanou hereditární predispozicí k nádorům prsu, nebo žen s celoživotním kumulativním 
rizikem větším než 20 %, včetně žen s nálezem atypické hyperplazie, nebo lobulárního 
karcinomu in situ a po prodělané radioterapii na oblasti hrudníku do 18 let věku. Také ženy, 
které se do screeningu nezahrnují a zároveň nemají vysoké riziko vzniku karcinomu prsu, se 
mohou nechat v centrech vyšetřit, úhrada vyšetření je však na straně pacientky. U žen 
do 40 let věku se obvykle dává přednost ultrazvukovému vyšetření prsů, nad 40 let se provádí 
mamograf. Také ženy zahrnuté do screeningové populace, tedy starší 45 let, které si přejí být 
vyšetřeny dříve, než je dvouletý screeningový interval, mohou být vyšetřeny jako 
samoplátkyně. Tato možnost je jim v centrech nabídnuta. O významu mamografického 
screeningu vypovídá i jednak klesající úmrtnost a dále procentuální zastoupení klinických 
stádií u karcinomu prsu, kdy v současné době se kolem 70 % onemocnění zachytí v I. a II. 
stadiu onemocnění, jak ukazuje obr. 3.  

 
Metoda 

V rámci studie Effectivity of secondary prevention for cancer in a general practitioner´s 
office, která proběhla v letech 2013 – 2015 ve spolupráci Ústavu preventivního lékařství LF 
UP v Olomouci a čtyř vybraných praktických lékařů v olomouckém regionu a jednoho 
praktického lékaře z moravskoslezského regionu. Spolupracující praktičtí lékaři působili na 
obvodech v obcích a menších městech s počtem obyvatel od 1 000 do 13 000. V rámci studia 
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zdravotnické dokumentace byl sledován vztah zejména mezi preventivními prohlídkami a 
včasným záchytem nádorového onemocnění u pacientů registrovaných u spolupracujících 
praktických lékařů. Ve stanoveném období bylo provedeno důkladné studium zdravotnické 
dokumentace pacientů, přičemž sledovaný časový úsek zahrnoval období od roku 2002 
do roku 2014 v daných obvodech praktických lékařů. Na základě studia zdravotnické 
dokumentace byly vyhodnoceny základní epidemiologické charakteristiky (věk, pohlaví, 
vzdělání, konzumace alkoholu, kouření, BMI a rodinná anamnéza aj.) a dále posouzena 
vyšetření související se včasným záchytem nádorových onemocnění (preventivní prohlídky, 
podstoupené screeningové testy, výskyt onkologických diagnóz a v případě úmrtí také příčina 
úmrtí). Zjištěné údaje byly přepisovány do připravených dotazníků spolupracujícími 
praktickými lékaři. Takto připravené dotazníky byly následně, po provedení formální 
kontroly, převedeny do elektronické databáze, zakódovány a statisticky analyzovány. 
Do studie bylo zařazeno celkem 3 997 osob z toho 2 393 žen. Předkládané výstupy jsou 
zaměřené na karcinom prsu a sleduje hodnoty u ženského pohlaví. Sledovaná skupina žen 
zahrnovala jen 2 ženy, které měly v roce 2002 věk nižší než 33 let, to znamená, že téměř 
všechny ženy by měly mít do konce roku 2014 absolvované preventivní mamologické 
vyšetření. Mamologické vyšetření podstoupili i 3 muži, kteří byli z dalšího zpracování 
vyloučeni. 

 
Obr. 3. Časový vývoj procentuálního zastoupení klinických stádií u karcinomu prsu (zdroj: SVOD) 

 
Vlastní zjišťovaná sledování zahrnovala rozložení základních epidemiologických 

charakteristik, podstoupení preventivního screeningového mamografické vyšetření a u kolika 
žen ze sledovaného souboru byl diagnostikován karcinom prsu. 

Pro popis souboru byla použita základní popisná statistika a pro testování rozdílu byl 
použit chí-kvadrát test na hladině významnosti 5 %. Pro zpracování byl použit program Stata 
verze 13. 



94 
 

Výsledky 

Mamologické vyšetření 
Ve sledovaném souboru žen bylo provedeno v období 1982 – 2014 celkem 1 712 

mamografických vyšetření. Průměrný věk žen v době mamografického vyšetření byl 59,5 let. 
Věkovou strukturu žen v roce 2002 ukazuje obr. 4. 

 
Obr. 4. Věková struktura žen ve studovaném souboru v roce 2002 

 
Analýzou údajů ze zdravotnické dokumentace byly zjištěny rozdíly mezi vzděláním, 

stavem, kouřením, konzumací alkoholu a rodinnou anamnézou ve vztahu k preventivním 
mamografickým vyšetřením. Shrnutí je uvedeno v tab. 2 – 4.  

 
Tab. 2. Frekvence mamografického vyšetření dle vzdělání ve skupině studovaných žen 

Faktor 
Mamografické vyšetření 

Ne Ano 
Vzdělání Základní  340 305 

Vyučena  280 1197 
Střední s maturitou  22 56 
Vysokoškolské  14 118 

 
Rozdělení podle vzdělání ukazuje tabulka, ze které vyplývá, že na vyšetření chodily více 

ženy vzdělanější (p < 0,001). Zajímavým zjištěním bylo celkové zastoupení žen v kategorii 
vyučena, kterých bylo v celém souboru 63 %, zatímco v kategorii střední vzdělání s maturitou 
to byla 3 % a vysokoškolské vzdělání mělo necelých 6 % (tab. 2). Většina žen ze sledovaného 
souboru (69 %) žila s partnerem a z nich 82 % podstoupilo preventivní mamografické 
vyšetření (tab. 3). 

Celkem 46 % žen, z těch, které odpověděly na otázku o rodinné anamnéze, uvedlo, že se 
u prvostupňových příbuzných vyskytlo nádorové onemocnění. Z těchto žen s pozitivní 
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rodinnou anamnézou absolvovalo 76 % preventivní mamografické vyšetření, zatímco u žen 
bez pozitivní rodinné anamnézy to bylo v 66 % a tento rozdíl je statisticky významný (p < 
0,001) (tab. 4). 

 
Tab. 3. Frekvence mamografického vyšetření dle stavu v souboru studovaných žen 

Faktor 
Mamografické vyšetření 

Ne Ano 
Stav Bez partnera* 26 116 

S partnerem 268 1201 
Vdova 306 213 

*single, rozvedená 
 

Tab. 4. Frekvence mamografického vyšetření s přihlédnutím k rodinné anamnéze 

Faktor 
 Mamografické vyšetření 

Ne Ano 
Rodinná anamnéza RA + 213 671 

RA - 354 696 
 

Karcinom prsu 
Ve sledovaném souboru žen bylo zachyceno celkem 84 karcinomů prsu, a to v období 

1970 až 2014.  

Ve vlastním sledovaném období od roku 2002 do roku 2014 to bylo 58 případů, z těchto 
58 žen u 6 neproběhlo před stanovením diagnózy žádné preventivní mamologické vyšetření. 
U 43 žen z počtu 58 (záchyt Ca prsu po roce 2002) se datum diagnózy a mamografického 
vyšetření shoduje. Obr. 5 ukazuje frekvenci záchytu karcinomu prsu dle roku stanovení 
diagnózy. Vyšší záchyt karcinomu prsu je zřejmý po roce 2002, tedy po zavedení 
celoplošného screeningového programu, výsledek může být také ovlivněn věkovou strukturou 
sledovaných žen. Průměrný věk žen s diagnostikovaným karcinomem prsu byl 57 let a byl 
nižší než průměrný věk žen, v době provedeného mamografického vyšetření. (obr. 5 a 6). 

Ve skupině studovaných žen byly nejvíce zastoupeny ženy se základním a středním 
vzděláním – vyučena, těch bylo celkem 2 122. Z žen v této kategorii vzdělání mělo 75 
diagnostikovaný karcinom prsu. Střední školu s maturitou nebo vysokoškolské vzdělání mělo 
210 žen a z těch bylo toto nádorové onemocnění zjištěno u 6 žen (obr. 7). 

Na dotaz o výskytu nádorového onemocnění u prvostupňových příbuzných odpovědělo 
celkem 1 934 žen. Z tohoto počtu 884 (45,7 %) žen pozitivní rodinnou anamnézu potvrdilo a 
z tohoto počtu 31 žen mělo diagnózu karcinomu prsu. Z celkového počtu žen s karcinomem 
prsu, které na tuto otázku odpověděly (71 žen), mělo pozitivní rodinou anamnézu 44 % žen a 
u 56 % žen s karcinomem prsu se nádorové onemocnění u prvostupňových příbuzných 
nevyskytlo (obr. 8). 
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Obr. 5. Počet diagnostikovaných karcinomů prsu dle roku diagnózy 

 

 
Obr. 6. Věk žen v době stanovení diagnózy karcinomu prsu 

 
Kouření, obezita i konzumace alkoholu jsou považovány za rizikové faktory vzniku 

karcinomu prsu. Rozdělení sledovaných faktorů ve skupině žen s karcinomem prsu a bez 
tohoto onemocnění ukazuje tab. 5. Ženy ve skupině s karcinomem prsu měly vyšší zastoupení 
nekuřaček (89 % oproti 81 %) a vyšší zastoupení žen s nadváhou (41 % oproti 35 %), ale 
rozdíly nebyly statisticky významné. 

Z celkového počtu 84 žen s karcinomem prsu od roku 1970 zemřelo 11 žen, z toho 3 na 
KVO, 1 na demenci a 8 na dané nádorové onemocnění (obr. 9). 
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Obr. 7. Rozdělení žen s karcinomem prsu dle vzdělání 

 
Obr. 8. Rozdělení žen s karcinomem prsu dle pozitivní rodinné anamnézy 

 
Tab. 5. Rozdělení žen s karcinomem prsu dle kouření a konzumace alkoholu 

Faktor  Karcinom prsu 
Ne (%) Ano (%) 

Kouření 
ano 107 (4,6 %) 0 (0 %) 
ex 330 (14,4 %) 9 (11 %) 
ne 1 855 (81 %) 74 (89 %) 

Alkohol 
ano 1 877 (82 %) 63 (76 %) 
ex 4 (0,2 %) 0 (0 %) 
ne  411 (17,8 %) 20 (24 %) 

BMI 
≥ 18,5 < 25 kg/m² 773 (34 %) 27 (34 %) 
≥ 25 < 30 kg/m² 802 (35 %) 33 (41 %) 
≥ 30 kg/m² 721 (31 %) 20 (25 %) 
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Obr. 9. Příčina úmrtí žen v souboru s karcinomem prsu 

 
K limitům předložené studie patří, že výsledky mohly být ovlivněny bias případně 

confoundingem. Některé části dotazníku nebyly vyplněny, nebo naopak přesahovaly 
stanovené období, výsledky vyšetření od odborných lékařů nebyly předány praktickému 
lékaři, nepřesnosti při přepisu informací do dotazníku a dále do elektronické databáze, 
nejednotná terminologie.  

 
Diskuse 

Karcinom prsu patří v současnosti k závažným epidemiologickým problémům. Jedná se o 
nejčastěji diagnostikovaný zhoubný nádor u žen a také na toto zhoubné nádorové onemocnění 
umírá nejvíce žen. Patří také k nejčastějším příčinám úmrtí u žen ve věkové kategorii 20 až 54 
let (1, 2, 4, 14). K možnostem snížení úmrtnosti přispívá celoplošný screeningový program 
pro ženy od 45 let, který umožňuje v rámci sekundární prevence včasný záchyt a tím i lepší 
prognózu onemocnění u takto nemocných žen. Přibližně od poloviny 90. let je sledován mírný 
pokles mortality, ale vzhledem k nárůstu incidence je pozorován i vzestup prevalence, tedy 
zvyšuje se počet žen, u kterých byl v minulosti diagnostikován a léčen karcinom prsu. 
Prevalence v roce 2014 byla 76 047 a oproti roku 2004 vzrostla o 61 %. Karcinom prsu bývá 
nejčastěji diagnostikován ve věkovém intervalu 60 – 69 let. Ve studovaném souboru byl 
průměrný věk 57 let a ženy byly mladší, než je průměrný věk diagnózy tohoto onemocnění 
v České republice a je nižší než průměrný věk žen ze studovaného souboru, které podstoupily 
mamologické vyšetření. Výsledek může být zkreslen chyběním údajů u praktických lékařů, 
kdy řada žen se obrací přímo na odborná pracoviště a výsledek vyšetření již praktickému 
lékaři nehlásí a také u 43 žen z 58 s karcinomem prsu zachycených v období 2002 – 2014 se 
datum mamologického vyšetření a stanovení diagnózy karcinomu prsu shoduje. Klesající 
mortalita a pozitivní vývoj relativního pětiletého přežití potvrzuje význam populačního 
screeningu karcinomu prsu. Protože mamografický screeningový program má ještě velké 
rezervy, byl v lednu 2014 spuštěn program cíleného zvaní na screeningové programy, včetně 
mamografického vyšetření. V období leden až březen 2014 bylo pozváno 181 650 žen 
ve věku 45 – 70 let a míra účasti byla 12,6 %, a do mamografického screenigu se dostavily 
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zejména ženy ve věku 45 – 49 let (14). Toto období se v předložené studii vyšším počtem 
preventivních prohlídek neprojevilo. 

Karcinom prsu je onemocnění, kde se u části žen projevuje genetická predispozice. 
Nejznámější geny, jejichž mutace zvyšují riziko nádorových onemocnění, jsou geny BRCA1, 
BRCA2 a také gen CHEC2. Tyto geny neseme všichni, ale riziko onkologických chorob se 
výrazně zvyšuje pro nosiče těchto mutovaných genů. Pro karcinom prsu se zvyšuje riziko až 
desetinásobně proti riziku populačnímu a v případě nosičství mutace na genu BRCA1 i 
BRCA2 až na 85 %. Vyšší riziko je také u nádorů vaječníku – až 60 % u nosiček mutace genu 
BRCA1. Mutace na genu CHEC2 zvyšují riziko karcinomu prsu 2 – 4-krát (13, 15). 
Ve studovaném souboru mělo necelých 46 % žen výskyt nádorového onemocnění 
u prvostupňových příbuzných. Ačkoliv kouření, obezitu i konzumaci alkoholu řadíme mezi 
rizikové faktory, které mohou s různou asociací zvyšovat vznik karcinomu prsu, 
ve studovaném souboru nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly mezi ženami 
s karcinomem prsu a bez tohoto nádorového onemocnění a tento předpoklad se tedy 
nepotvrdil. Zajímavým zjištěním byly nízká prevalence kuřaček v celém souboru, což může 
být dáno volbou studovaného souboru, když soubor nezahrnoval ženy z větších měst, ale i 
věkem sledovaných žen, kdy prevalence kouření se s věkem postupně snižuje a mezi 45. –
64. rokem se pohybuje prevalence kouření kolem 22 % a po 65. roce klesá k 11 %. Sovinová 
a Csémy ve své studii, ve které mimo jiné poukazují na vztah mezi sociekonomickým 
statusem a kouřením, uvádějí, že u osob s nízkým socioekonomickým statusem je 59 % 
nekuřáků, zatímco u osob s vysokým je to kolem 84 % (17). V souboru žen s karcinomem 
prsu nebyla žádná současná kuřačka a v kategorii bývalých kuřaček bylo 11 % žen a 89 % žen 
s karcinomem prsu byly nekuřačky. Ve skupině žen bez karcinomu prsu bylo 4,6 % kuřaček a 
81 % nekuřaček. Při sčítání lidu v roce 2011 se zjistilo, že od věku 55 let výše je nadprůměrný 
podíl žen se základním vzděláním a ženy představují celkem 63,3 % ze všech osob se 
základním vzděláním. Tato skutečnost je daná nižší vzdělaností starších věkových skupin. 
Také v kategorii střední vzdělání bez maturity nebo vyučení bez maturity je ve věkových 
skupinách mezi 35 až 64 lety nadprůměrný podíl a nejvyšší zastoupení je mezi lidmi ve věku 
50 – 64 let (18). Osoby se středním vzděláním nebo vyučením představují největší část 
z populace 15letých a starších osob takřka ve všech mikroregionech a to také v závislosti 
na struktuře hospodářství a průmyslu. V olomouckém a moravskoslezském regionu má nižší 
stupeň vzdělání kolem 60 % populace. Úroveň vzdělání koreluje s velikostí obce a v obcích 
s nízkým počtem obyvatel (do počtu 2 000 osob) převažuje obyvatelstvo s nižším vzděláním, 
přičemž v nejmenších obcích dosáhla na maturitní nebo vyšší vzdělání jen necelá třetina 
obyvatel (18). Ve studovaném souboru bylo v kategorii základní vzdělání a vyučena kolem 
90 % žen, sledovaný soubor zahrnoval převážně populaci z lokalit o počtu 1 000 – 3 000 
obyvatel a také věková skladba žen byla vyšší. Obezita je považovaná za faktor, který zvyšuje 
riziko vzniku karcinomu prsu (19). U žen s karcinomem prsu bylo zastoupení žen s nadváhou 
vyšší než ve skupině žen bez karcinomu prsu, ale počet obézních žen byl nižší. Zjištěný rozdíl 
nebyl statisticky významný. 
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Závěr 

Zcela zásadní činností v prevenci nádorových onemocnění je poučení o primordiální a 
primární prevenci, tedy o zásadách zdravého životního stylu a škodlivosti kouření, 
alkoholismu a závislosti na jiných omamných látkách. Sekundární prevence se pak dělí 
částečně mezi praktického lékaře a ostatní specializovaná pracoviště. Úkolem praktického 
lékaře u karcinomu prsu je poučit ženy řádně o samovyšetřovacích postupech a na tyto 
metody upomínat při každém preventivním vyšetření a doporučovat a kontrolovat docházku 
na mamografické vyšetření. Praktický lékař je také v roli koordinátora dispenzární péče. 
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Úroveň zdravotného uvedomenia koreluje významne s úrovňou zdravotného stavu 
obyvateľstva. Z tohto dôvodu zvyšovanie úrovne zdravotného uvedomenia patrí medzi 
princípy a ciele výchovy k zdraviu a podpory zdravia obyvateľstva (1). Zmeny v zdravotnom 
stave obyvateľstva sú výsledkom úrovne zdravotného uvedomenia.  

V rokoch 2013 a 2016 oslovili pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva 
(RÚVZ) obyvateľov SR vo veku 15 rokov a viac, aby vyplnili anonymný dotazník, ktorý 
obsahoval informácie anamnestického charakteru, informácie o prejavoch správania vo 
vzťahu k životnému štýlu, o ich stravovacích návykoch, úrovni a type fyzickej aktivity, 
úrovni mentálneho a fyzického zdravia a o ich postojoch vo vzťahu k starostlivosti o zdravie. 
Porovnali sme údaje z dotazníkov v uvedených rokoch a výsledky porovnania uvádzame 
v práci. 

 
Materiál a metódy 

Keďže išlo o anonymný dotazník, vyplnil ho oslovený obyvateľ len vtedy, ak chcel. 
Pracovníci RÚVZ dostali v oboch rokoch rovnaké usmernenie týkajúce sa výberu 
respondentov podľa veku, pohlavia a bydliska (tab. 1). 

 
Tab. 1. Veková štruktúra respondentov podľa pohlavia a bydliska 

Vek 
Respondenti 

Muži Ženy Spolu vidiek mesto vidiek mesto 
15 – 24 rokov 8 8 8 8 32 
25 – 64 rokov 10 10 10 10 40 
65 a viac rokov 8 8 8 8 32 

Spolu 
26 26 26 26 

104 52 52 

Životné podmienky a zdravie, 2018 

http://ifblr.ucm.sk/sk/hlavna-stranka/
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Na štatistické spracovanie údajov sme použili softvér SPSS 19.0. Pracovali sme na 
hladine významnosti α = 0,05. Na porovnanie diskrétnych premenných sme použili chí 
kvadrát test v kontingenčných tabuľkách a na porovnanie spojitých premenných 
neparametrický 2-výberový Mannov-Whitneyov test, keďže hodnoty sledovaných spojitých 
premenných neboli normálne rozdelené v oboch výberoch. 

 
Výsledky 

Respondenti z rokov 2013 a 2016 sa nelíšili štatisticky významne v pomere žien a mužov, 
ani vo veku, ani v rozdelení podľa bydliska a národnosti. Taktiež sa nelíšili v body mass 
indexe (BMI). Respondenti v roku 2016 štatisticky významne častejšie udávali, že trpia 
dlhodobou chorobou (p < 0,001). V roku 2013 to bolo 47,6 % a v roku 2016 57,3 %. 
Z konkrétne uvedených ochorení: ischemická choroba srdca, nádorové ochorenie, vysoký 
krvný tlak, diabetes mellitus, alergia, mozgová porážka, následky úrazu sa ukázal štatisticky 
významný rozdiel len pri nádorových ochoreniach (p = 0,040). V roku 2013 ho uvádzalo 
2,6 % respondentov a v roku 2016 3,4 % respondentov. Zodpovedá to vzostupným trendom 
incidencie nádorových ochorení na Slovensku (5).  

Rodinný stav respondentov v roku 2016 sa líšil štatisticky významne od rodinného stavu 
respondentov v roku 2013 (p = 0,040). V roku 2016 bol vyšší podiel slobodných a 
rozvedených a nižší podiel ovdovelých (tab. 2). 

  
Tab. 2. Rodinný stav respondentov v rokoch 2013 a 2016 
 Rodinný stav 

Spolu slobodná/ý vydatá/ženatý 
(druh/družka) rozvedená/ý vdova/vdovec 

 
2013 n 1 432 1 603 204 438 3 677 

%  38,9 43,6 5,5 11,9 100,0 

2016 n 1 518 1 631 236 379 3 764 
%  40,3 43,3 6,3 10,1 100,0 

Spolu n 2 950 3 234 440 817 7 441 
%  39,6 43,5 5,9 11,0 100,0 

 
Podiel respondentov, ktorí majú deti, sa nelíšil štatisticky významne v rokoch 2013 

a 2016. V roku 2016 uvádzali respondenti štatisticky významne nižší počet detí (p = 0,004), 
ale medián počtu detí bol 2 v oboch rokoch.  

V roku 2016 respondenti štatisticky významne častejšie uvádzali, že majú 1- až 2-krát 
denne varené jedlo (p = 0,024). V roku 2013 to bolo 86,1 % a v roku 2016 87,6 %. V roku 
2016 sa zvýšila štatisticky významne konzumácia rybích konzerv, rybích šalátov (p < 0,001), 
čerstvých a mrazených rýb (p = 0,001), masla (p = 0,035), vajec (p = 0,002), citrusových 
plodov, banánov (p < 0,001) oproti roku 2013. V roku 2016 sa zvýšila štatisticky významne 
konzumácia každý deň/obdeň hovädzieho mäsa (p = 0,007), hydiny (p < 0,001), surovej 
zeleniny (p = 0,004), varenej a dusenej zeleniny (p = 0,030) oproti roku 2013. V roku 2016 sa 
štatisticky významne znížila konzumácia údenín (p < 0,001), margarínov (p < 0,001), mlieka 
(p = 0,001), tmavého chleba a pečiva (p = 0,002), svetlého chleba a pečiva (p < 0,001), 
zemiakov (p < 0,001) oproti roku 2013. 
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V roku 2016 sa štatisticky významne zvýšil podiel osôb, ktoré nepili nesladené minerálky 
(p = 0,044) a osôb, ktoré nepili energetické nápoje (p = 0,022) oproti roku 2013. V roku 2016 
sa štatisticky významne zvýšila oproti roku 2013 konzumácia kofeínových nápojov (p = 
0,009) a tiež denná konzumácia piva (p = 0,022). Rozdelenie respondentov podľa fajčenia v 
roku 2016 sa líši štatisticky významne od rozdelenia respondentov v roku 2013 (p < 0,001). V 
roku 2016 bol vyšší podiel nefajčiarov a denných fajčiarov (tab. 3). 

 
Tab. 3. Rozdelenie respondentov podľa fajčenia v rokoch 2013 a 2016 
 Fajčíte? 

Spolu nefajčím prestal/a 
som 

fajčím 
príležitostne 

fajčím denne 

Rok 
prieskumu 

2013 n 2 440 440 301 497 3 678 
%  66,3 12,0 8,2 13,5 100,0 

2016 n 2 630 280 284 547 3 741 
%  70,3 7,5 7,6 14,6 100,0 

Spolu n 5 070 720 585 1044 7 419 
%  68,3 9,7 7,9 14,1 100,0 

 
Pokiaľ ide o fyzickú aktivitu, respondenti v roku 2016 uvádzali štatisticky významne 

kratšiu dobu športovania (p = 0,009) a štatisticky významne menej často uvádzali prácu na 
záhrade (p < 0,001) oproti roku 2013. 

Pokiaľ ide o ďalšie aktivity vo voľnom čase, v roku 2016 respondenti štatisticky 
významne menej často uvádzali sledovanie rozhlasu a TV každý deň/obdeň (p < 0,001), 
rovnako aj čítanie novín, časopisov, kníh každý deň/obdeň (p < 0,001) oproti roku 2013. 
Rozdelenie respondentov podľa hry na počítači/tablete sa líšilo štatisticky významne v rokoch 
2013 a 2016 (p = 0,005). Znížil sa podiel hráčov počítačových hier každý deň/obdeň a tých, 
ktorí hrajú zriedka alebo nikdy a zvýšil sa podiel tých, ktorí hrajú 1- až 2-krát za týždeň, resp. 
za 1- až 2-krát za mesiac. V roku 2016 sa oproti roku 2013 štatisticky významne zvýšil podiel 
užívateľov sociálnych sietí (p < 0,001). V rokoch 2013 a 2016 sa líšilo štatisticky významne 
rozdelenie respondentov podľa návštevy kultúrnych podujatí (p < 0,001). Znížil sa podiel 
denných návštevníkov a tých, čo nechodia na kultúrne podujatia a zvýšil sa podiel tých, ktorí 
chodia 1- až 2-krát týždenne, resp. 1- až 2-krát mesačne. 

V roku 2016 sa rozdelenie respondentov podľa dĺžky spánku líšilo štatisticky významne 
od ich rozdelenia v roku 2013 (p < 0,001). Znížil sa podiel tých, ktorí spia viac ako 8 hodín, 
tých, ktorí spia 7 – 8 hodín a aj tých, ktorí spia menej ako 5 hodín a zvýšil sa podiel tých, 
ktorí spia 5 – 6 hodín (tab. 4). 

V roku 2016 sa rozdelenie respondentov podľa kvality spánku líšilo štatisticky významne 
od ich rozdelenia v roku 2013 (p = 0,009). Znížil sa podiel tých. ktorí uvádzali výbornú, 
celkom dobrú alebo zlú kvalitu a zvýšil sa podiel tých, ktorí uvádzali nie veľmi dobrú kvalitu. 

Zdravotné hodnotenie respondentov v roku 2013 a v roku 2016 sa líšilo štatisticky 
významne (p = 0,026). V r. 2016 bol vyšší podiel odpovedí výborne a celkom dobre a menší 
podiel odpovedí nie veľmi dobre. Respondenti v r. 2016 boli štatisticky významne menej 
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často obmedzení v svojich aktivitách zdravotnými ťažkosťami ako respondenti v r. 2013 (p = 
0,013). V roku 2013 to bolo 31,3 % a v roku 2016 28,6 % respondentov. 

 
Tab. 4. Rozdelenie respondentov podľa dĺžky spánku v rokoch 2013 a 2016 
 Koľko hodín denne spíte? 

Spolu menej ako 5 
hodín 5 – 6 hodín 7 – 8 hodín viac ako 8 

hodín 

Rok 
prieskumu 

2013 n 172 1 210 1 834 449 3 665 
%  4,7 33,0 50,0 12,3 100,0 

2016 n 159 1 395 1851 358 3 763 
%  4,2 37,1 49,2 9,5 100,0 

Spolu n 331 2 605 3685 807 7 428 
%  4,5 35,1 49,6 10,9 100,0 

 
Súčasťou dotazníka bolo aj 9 výpovedí o pocitoch respondentov. Možné odpovede boli: 

veľmi často, často, nie často, nikdy. Z 9 výpovedí sa ukázali nasledovné štatisticky významné 
rozdiely v odpovediach v roku 2016 a 2013: Odpovede na výpoveď „Nič ma nebaví“ sa líšili 
štatisticky významne (p = 0,016). V roku 2016 menší podiel respondentov odpovedal nie 
často a väčší nikdy. Odpovede na výpoveď „Všetko ma vyčerpáva“ sa líšili štatisticky 
významne (p < 0,001). V roku 2016 menší podiel respondentov odpovedal často, nie často a 
väčší nikdy. Odpovede na výpoveď „Niekedy som nervózna/y“ sa líšili štatisticky významne 
(p = 0,001). V roku 2016 menší podiel respondentov odpovedal často a nie často a väčší 
nikdy. Odpovede na výpoveď „Dokážem mať radosť z vecí“ sa líšili štatisticky významne (p 
< 0,001). V roku 2016 menší podiel respondentov odpovedal často a nie často a väčší veľmi 
často a nikdy. Odpovede na výpoveď „Som spokojná/ý sama/sám so sebou“ sa líšili 
štatisticky významne (p < 0,001). V roku 2016 menší podiel respondentov odpovedal často a 
nie často a väčší veľmi často a nikdy. 

Odpovede na otázku „Ako hodnotíte svoj život?“ v rokoch 2013 a 2016 sa líšili štatisticky 
významne (p < 0,001). V roku 2016 menší podiel respondentov odpovedal celkom dobre a 
väčší výborne (tab. 5). 

 
Tab. 5. Odpovede na otázku „Ako hodnotíte svoj život?“ v rokoch 2013 a 2016 
 Ako hodnotíte svoj život? Spolu výborne celkom dobre nie veľmi dobre zle 

Rok 
prieskumu 

2013 n 590 2 757 309 17 3 673 
%  16,1 75,1 8,4 0,5 100,0 

2016 n 691 2 606 322 31 3 650 
%  18,9 71,4 8,8 0,8 100,0 

Spolu n 1 281 5 363 631 48 7 323 
%  17,5 73,2 8,6 0,7 100,0 

 
Odpovede na otázku „Veríte, že budúcnosť bude u vás lepšia?“ v rokoch 2013 a 2016 sa 

líšili štatisticky významne (p < 0,001). V roku 2016 menší podiel respondentov odpovedal nie 
a väčší áno.  

V roku 2016 bol štatisticky významne menší podiel respondentov liečených ambulantne 
ako v roku 2013 (p = 0,002). V roku 2016 to bolo 57,1 % a v roku 2013 60,7 %. V roku 2016 
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bol štatisticky významne vyšší podiel respondentov u zubného lekára ako v roku 2013 (p < 
0,001). V roku 2016 to bolo 78,9 % a v roku 2013 75 %. Odpovede na otázku o roku 
očkovania proti chrípke v rokoch 2013 a 2016 sa líšili štatisticky významne (p < 0,001). V 
roku 2016 menší podiel respondentov odpovedal pred menej ako jedným rokom a pred 1 – 2 
rokmi a väčší pred viac ako 2 rokmi a nikdy. V roku 2016 bol štatisticky významne vyšší 
podiel respondentov na preventívnej prehliadke u zubného lekára (p < 0,001). V roku 2016 
71,6 % a v roku 2013 iba 60 %. V roku 2016 bol štatisticky významne vyšší podiel 
respondentiek na preventívnej prehliadke u gynekológa (p = 0,009). V roku 2016 57,8 % 
a v roku 2013 53,5 %. V roku 2016 respondenti štatisticky významne menej často užívali 
lieky na predpis (p < 0,001). V roku 2016 74,8 % a v roku 2013 80,5 %. V roku 2016 
respondenti štatisticky významne menej často užívali lieky bez predpisu (p < 0,001). V roku 
2016 58,1 % a v roku 2013 63,5 %. Odpovede na otázku „Čo považujete za hlavnú príčinu, 
ktorá vám neumožňuje zdravšie žiť?“ v rokoch 2013 a 2016 sa líšia štatisticky významne (p < 
0,001). V roku 2016 bol vyšší podiel zaneprázdnených a pohodlných a menší podiel iných 
príčin. Pribudla kategória tých, čo uvádzali, že žijú zdravo. 

 
Záver 

Respondenti v roku 2016 častejšie uvádzali, že trpia dlhodobým ochorením, ale snažia sa 
stravovať podľa súčasných odporúčaní, užívajú menej liekov a viac chodia na preventívne 
prehliadky k zubnému lekárovi a ženy ku gynekológovi. Pri mnohých otázkach došlo 
k významným zmenám a zlepšeniu najmä stravovacích návykov a zníženej konzumácii 
energetických nápojov. Veľmi pozitívne zmeny sa udiali aj v otázke účasti na preventívnych 
prehliadkach a hodnotení svojho prístupu k zdravému životnému štýlu. Trend poklesu 
predčasných úmrtí je na základe uvedených údajov pravdepodobný, keďže pokles tohto 
indikátora je zreteľný aj vo výstupoch v Správe o zdravotnom stave obyvateľstva za roky 
2012 – 2014 (2). Keďže nadchádzajúca správa bude pripravená v roku 2021, dajú sa očakávať 
pozitívne zmeny.  

Na základe uvedených výsledkov je potrebné pokračovať v zdravotnej výchove 
obyvateľov Slovenskej republiky s cieľom poskytnúť informácie o možnostiach a spôsoboch 
prevencie chorôb s dôrazom na motiváciu k zmene rizikového správania. Zvyšovať 
informovanosť širokej verejnosti prostredníctvom masovo komunikačných prostriedkov. 
Orientovať obyvateľov Slovenskej republiky k individuálnej zodpovednosti za svoje zdravie. 
Viesť populáciu k poznaniu svojich práv a povinností v systéme zdravotnej starostlivosti, 
k dôslednejšiemu využívaniu medicínskej prevencie a súčasne aj k využívaniu mechanizmov 
vzájomnej a medzigeneračnej podpory. Podporovať existujúce pozitívne trendy vo výžive. 
Častejšie konzumovať zeleninu v akejkoľvek forme. Zvýšiť konzumáciu rýb. Znížiť 
konzumáciu kofeínových nápojov hlavne v mladších vekových kategóriách. Zvýšiť príjem 
mlieka, hlavne u starších respondentov. Apelovať a vyzdvihovať dôležitosť pravidelnej 
pohybovej aktivity počas celého života, keďže úroveň pohybovej aktivity je takmer 
nezmenená (4). Pokračovať v zdravotno-výchovných aktivitách zameraných na prevenciu 
drogových závislostí (legálne, nelegálne drogy) hlavne vo vekovej kategórii menej ako 25 
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rokov prostredníctvom metód výchovného pôsobenia. Zdôrazňovať a všestranne motivovať 
najmä mužskú časť populácie k preventívnym lekárskym prehliadkam a následnému 
ambulantnému liečeniu menších zdravotných problémov, kým sa tieto stanú závažnejšími. 
Ďalej cielene propagovať význam preventívneho očkovania proti chrípke, najmä vo vekovom 
období 25 – 64 rokov. Približne polovica súboru nebola nikdy očkovaná proti chrípke (3). 
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Toxické látky a jedy sa vyskytujú všade okolo nás, či už je to v domácnosti (čistiace 
prostriedky, prostriedky na pranie, pokazené jedlo s obsahom toxínov), v prírode (jedovaté 
rastliny a živočíchy), v zložkách životného prostredia, alebo na pracovisku (pôsobenie 
rôznych výparov, chemikálií a pod.). Určitá časť toxických látok sa do organizmu dostáva 
dobrovoľne – alkohol, lieky, drogy. Toxické látky majú na ľudský organizmus rôzne účinky, 
často s dlhodobými následkami na orgánovom postihnutí, pričom nie je výnimkou, že ľudia 
na svoju neopatrnosť alebo závislosť doplatia životom v podobe smrteľnej intoxikácie. 

Postihnutie niektorých životne dôležitých orgánov (napr. pečeň, obličky, nervový systém) 
spôsobené používaním toxických látok môže človeka sprevádzať po celý zvyšok jeho života. 
Postihnutie znižuje osobe kvalitu života tým, že sa napríklad musí vyhýbať niektorým jedlám, 
musí absolvovať rôzne lekárske úkony (dialýza), alebo musí doživotne užívať lieky 
zlepšujúce postihnutie alebo mierniace symptómy. Následky otráv môžu vyvolávať aj rôznu 
mieru práceneschopnosti alebo invalidizácie, čo prináša významné ekonomické straty pre 
spoločnosť a štát. 

Dlhodobé používanie toxických látok v podobe závislostí (tabak, alkohol, drogy) 
spôsobuje jedincovi rôzne chronické ochorenia a zdravotné následky. Alkohol a drogy môžu 
dokonca pri dlhodobom užívaní zasiahnuť aj do psychickej integrity osobnosti. Chronické 
užívanie týchto látok vyvoláva u jedincov psychické poruchy, ktoré môžu mať za následok 
neprispôsobilosť jedinca a jeho postupné vylučovanie zo spoločnosti. Z iného uhla pohľadu 
môžu byť títo ľudia nebezpeční pre seba aj svoje okolie. Často kradnú a páchajú rôznu 
kriminálnu činnosť, napádajú svoje okolie, aby si zabezpečili prísun látok, od ktorých sa stali 
závislými (1, 9, 10). 

Cieľom prezentovanej práce je stanoviť trendovú krivku úmrtnosti na vybrané toxické 
látky v Slovenskej republike na základe štatistických údajov Štatistického úradu (ŠÚ) 

Životné podmienky a zdravie, 2018 
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a Národného centra zdravotníckych informácií Slovenskej republiky (NCZI SR) v rokoch 
2010 – 2015. 

 
Materiál a metódy 

V práci sme použili nasledovné postupy a metodiky: 

1. Metodická klasifikácia otráv a príčin úmrtia podľa MKCH (Medzinárodná klasifikácia 
chorôb). V práci sme použili klasifikáciu otráv podľa MKCH, tak aby bolo možné aj 
porovnanie v rámci dostupných údajov z Európy a celého sveta. Na základe štatistických 
údajov ŠÚ SR a NCZI SR sa dá presne vyčísliť, aké percento tvoria úmrtia, kde bola príčinou 
smrti intoxikácia. Pre presné spracovanie sa príčiny smrti označujú kódmi MKCH (6, 7). 

2. Aktualizácia MKCH-10 pre rok 2016 (MKCH-10-SK-2016) bola spracovaná 
v kontexte potrieb DRG (Diagnosis Related Group) systému a zároveň s ohľadom na potreby 
pre široké použitie v ostatných oblastiach. Medzinárodná klasifikácia chorôb, tabelárny 
zoznam MKCH-10-SK-2016 ako systematicky triedený a hierarchicky usporiadaný zoznam 
chorôb (položiek) s ustanovenými a dohodnutými vzťahmi medzi položkami bola pre lepšiu 
orientáciu užívateľov spracovaná v elektronickej verzii (7). 

3. V MKCH sa otravy a toxické účinky látok (tab. 1) nachádzajú v XIX. kapitole 
Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin pod kódmi T39 – T65, v XX. 
kapitole Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti pod kódmi X40 – X49 Náhodné otravy a 
priotrávenia, ďalej Úmyselné sebapoškodenia pod kódmi X60 – X69, Otravy a priotrávenia 
s neurčeným úmyslom Y10 – Y19. 
 
Tab. 1. Zaradenie otráv podľa MKCH 

S00-T98 XIX. kapitola – Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S00-T98) 

T39-T50 Otravy liekmi, liečivami a biologickými látkami zahŕňa predávkovanie týchto látok 
a nesprávnu látku podanú alebo prijatú omylom 

T51-T65 Toxické účinky látok používané prevažne mimo lekárstva 

V01-Y98 XX. kapitola – Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti (V01-Y98) 

X40-X49 Náhodné otravy a priotrávenia škodlivými látkami zahŕňa náhodné predávkovanie lieku, 
nesprávny liek užitý alebo podaný omylom, liek užitý z nepozornosti, nehody pri podaní 
liečiv, liekov a biologických látok počas lekárskej starostlivosti 

X60-X69 Úmyselné sebapoškodenie zahŕňa úmyselné otrávenie 

X85-X90 Napadnutia (útoky) zahŕňa vraždu a poranenie inou osobou s úmyslom poraniť alebo zabiť 

Y10-Y19 Udalosti s neurčeným úmyslom – spadajú sem otravy u ktorých nie je dostatok informácií 
na medicínske alebo právne rozhodnutie, či ide o nehodu, sebapoškodenie alebo napadnutie 

Zdroj: www.nczisk.sk/Standardy-v-zdravotnictve/Pages/Medzinarodna-klasifikacia-chorob-MKCH-10.aspx 
 

 4. Výber údajov sa uskutočnil zo zdravotníckych ročeniek SR roku 2010 – 2015 (13 – 18). 

5. V práci sme vytvorili časové trendy úmrtnosti na smrteľné otravy v rokoch 2010 – 2015 
v Slovenskej republike podľa údajov NCZI a zdravotníckych ročeniek. 

http://www.nczisk.sk/Standardy-v-zdravotnictve/Pages/Medzinarodna-klasifikacia-chorob-MKCH-10.aspx
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6. Pomocou vytvorenia regresných rovníc predikcie trendu výskytu otráv v nasledujúcom 
období sme vytvorili grafy lineárnych trendov prognózy (2010 – 2015) – išlo o zostavenie 
logaritmického predpokladaného vývoja vybraných typov otráv – ako príčin mortality 
v časovom trende rokov 2010 – 2015. 

7. Pomocou zistených údajov sme stanovili pomer úmyselných a náhodných otráv podľa 
údajov NCZI SR (2010 – 2015). 

 
Výsledky 

V Slovenskej republike každý rok v sledovanom období rokov 2010 – 2015 zomrelo viac 
ako 50 000 osôb. Z toho bolo každoročne viac ako 6 000 osôb pitvaných (tab. 2). 

 
Tab. 2. Časové trendy v počte úmrtí a podiel pitvaných v SR (2010 – 2015) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zomretí 53 445 51 903 52 437 52 089 51 346 53 826 

Pitvaní 6 757 6 471 6 404 6 569 6 212 6 534 

Podiel (%) 12,64 12,47 12,21 12,61 12,10 12,14 

Zdroj: NCZI SR 
   

 Na základe štatistických údajov sme zistili, že na Slovensku zomrelo každoročne 
na následky používania toxických látok, teda na otravu alebo toxický účinok látok, okolo 500 
ľudí, čo tvorilo približne 1 % z celkového počtu úmrtí. Presné údaje o mortalite na otravu 
alebo toxický účinok látok sú uvedené v tab. 3. Najviac osôb zomrelo na následky používania 
toxických látok v roku 2011 – 532, t. j. 1,02 % z celkového počtu úmrtí. V roku 2012 bola 
mortalita na otravu toxickými látkami najnižšia – 456, čo tvorilo 0,87 % z celkového počtu 
úmrtí v danom roku. Najnižšie percento úmrtnosti na otravy je 0,85 % v roku 2015. 
 
Tab. 3. Časové trendy percentuálneho podielu úmrtí na toxické látky v SR (2010 – 2015) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zomretí spolu 53 445 51 903 52 437 52 089 51 346 53 826 

Otravy 477 532 456 502 489 459 

Podiel (%) 0,89 1,02 0,87 0,96 0,95 0,85 

Zdroj: NCZI SR 
 
Celkový počet úmrtí, celkový počet pitiev a počet úmrtí na otravy alebo toxický účinok 

látok v sledovanom období rokov 2010 – 2015 na Slovensku (obr. 1) poukazuje na vyrovnaný 
časový trend nami sledovaných determinantov. 
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Obr. 1. Celkový počet úmrtí, počet pitiev a počet úmrtí v súvislosti s používaním toxických látok v SR  

(2010 – 2015) Zdroj: NCZI SR 
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Obr. 2. Lineárna trendová spojnica prognózy počtu pitiev a počtu otráv v SR (2010 – 2015) Zdroj: NCZI SR 
 

Na základe údajov (tab. 2 a 3) o počte úmrtí, počte pitiev a úmrtí na toxické látky sme 
zostrojili spoločnú lineárnu trendovú spojnicu prognózy (obr. 2). Prognóza vyjadruje 
pravdepodobnosť, že aj v budúcom období, podľa regresnej priamky časového trendu, nebude 
sa výrazne meniť počet úmrtí, počet pitiev a ani počet úmrtí v súvislosti s otravami toxickými 
látkami. V tomto zobrazení ale regresné krivky vychádzajú z vysokých hodnôt celkového 
počtu pitvaných a nie je zreteľne a podrobne zobrazený časový trend každého sledovaného 
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determinantu. Z tohto dôvodu sme v ďalšej časti pristúpili k detailnejšej analýze rozboru 
sledovaných parametrov. 

Pre presnejšie prognózovanie sme teda pre každú sledovanú skupinu sledovaných 
determinantov vytvorili samostatnú lineárnu trendovú spojnicu prognózy. Trendová spojnica 
lineárneho vývoja úmrtí v SR (obr. 3) predpovedá, že počet úmrtí sa nebude výrazne meniť, 
resp. ak áno, tak dôjde len k veľmi malému poklesu úmrtí. Úmrtia spojené s účinkom jedov 
alebo toxických látok sme vyhodnotili v časovom trende rokov 2010 – 2015 ako úmrtia 
s celkovo rovnakým trendom, ale mierne klesajúce (obr. 4). V sledovanom období rokov 2010 
– 2015 sa počet úmrtí v súvislosti s používaním toxických látok pohyboval v rozmedzí od 456 
do 532 – v percentuálnom prepočte (0,85 – 1,02 %). 

 

Zomretí

50000

50500

51000

51500

52000

52500

53000

53500

54000

54500

2010 2011 2012 2013 2014 2015

zomretí

Lineárny (zomretí)

 
 

Obr. 3. Lineárna trendová spojnica prognózy úmrtí v SR (2010 – 2015) Zdroj: NCZI SR 
 

Presné počty úmrtí v súvislosti s používaním toxických látok rozdelené na náhodné 
otravy, samovraždy a vraždy sú uvedené v tab. 4. Údaje sme získali zo stránky NCZI SR, z 
jednotlivých zdravotníckych ročeniek za sledované roky. Najvyšší podiel na intoxikáciách 
mali náhodné otravy. Z celkového počtu smrteľných otráv sa náhodné otravy v sledovanom 
období vyskytovali vo viac ako 90 % (tab. 4, tab. 5). Z výsledkov spracovania vyplynulo, že 
na Slovensku sa jed ako vražedná zbraň používa len veľmi ojedinele. Za sledované obdobie 
šiestich rokov (2010 – 2015) k vražde otravou došlo len raz v roku 2010. Išlo o vraždu muža 
vo veku 70 – 74 rokov. V ostatných rokoch sa neuvádzala vražda otravnými látkami ako 
príčina smrti, ktorá by viedla k záveru, že ide o následok napadnutia toxickými látkami. 

Náhodné otravy mali stúpajúci percentuálny trend v období rokov 2010 – 2015 (tab. 5). 
Podiel náhodných otráv stúpal v pomere k počtu otráv celkovo. Najvyšší pomer náhodných 
otráv k celkovým otravám (93,46 %) sa vyskytol v roku 2015, najnižší pomer náhodných 
otráv z celkových otráv sme zistili v roku 2010 (90,78 %). Regresná časová krivka 
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relatívneho pomerného výskytu náhodných otráv (obr. 5) potvrdila stúpajúci trend v sledovaní 
časového rozpätia 2010 – 2015. 
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Obr. 4. Lineárna trendová spojnica prognózy úmrtí v súvislosti s toxickými látkami v SR (2010 – 2015)  
Zdroj: NCZI SR 

 
Tab. 4. Frekvencia otráv na základe mechanizmu vzniku v SR (2010 – 2015) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Náhodné otravy 
n (%) 

433  
(90,78) 

489 
(91,92) 

422 
(92,54) 

460 
(91,63) 

448 
(91,62) 

429 
(93,46) 

Samovraždy 
n (%) 

43 
 ( 9,01) 

43 
(8,08) 

34 
(7,46) 

42 
(8,37) 

41 
(8,38) 

30 
(6,54) 

Vraždy 
n (%) 

1  
(0,21) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

Otravy spolu 
n (%) 

477 
(100) 

532 
(100) 

456 
(100) 

502 
(100) 

489 
(100) 

459 
(100) 

Zdroj: NCZI SR 
 
Tab. 5. Percentuálny podiel náhodných otráv v SR (2010 – 2015) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Otravy spolu 477 532 456 502 489 459 
Náhodné otravy 433 489 422 460 448 429 
Podiel (%) 90,78 91,92 92,54 91,63 91,62 93,46 

Zdroj: NCZI SR 
 

 Samovraždy otrávením mali v sledovanom období podiel na otravách od 6,54 % do 
9,01 % (tab. 6). Percentuálny podiel samovrážd otravou na úmrtiach súvisiacich 
s účinkami toxických látok je tiež klesajúci. V roku 2010 bol podiel samovrážd otravou 
k celkovému počtu otráv 9,01 %, v roku 2015 klesol na 6,54 %. V rámci sledovaného obdobia 
išlo zhruba o 28 % pokles samovrážd, pri ktorých bola zvolená toxická látka ako prostriedok 
k samovražde. 
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Obr. 5 Lineárna trendová spojnica prognózy pre náhodné úmrtia v súvislosti s účinkom toxických látok v SR 
(2010 – 2015) Zdroj: NCZI SR 
 
Tab. 6. Podiel samovrážd na úmrtiach v súvislosti s toxickými látkami v SR (2010 – 2015) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Otravy spolu 477 532 456 502 489 459 
Samovraždy 43 43 34 42 41 30 
Podiel (%) 9,01 8,08 7,46 8,37 8,38 6,54 

Zdroj: NCZI SR 
   

 Postupne sme vypracovali prehľad úmrtí na intoxikácie za jednotlivé sledované roky v 
relatívnych percentách. Príčiny smrti sme zoradili od najčastejšej až po zriedkavé, ktoré sa 
vyskytli v sledovanom období. Na prvom mieste boli otravy alkoholom. Nasledovali otravy 
rôznymi druhmi liekov a otravy oxidom uhoľnatým. Najviac úmrtí bolo spôsobených 
alkoholom. Viac ako 50 % z celkového počtu 2 915 úmrtí súvisiacich s toxickými látkami 
bolo zapríčinených alkoholom. Toxický účinok alkoholu (T51) bol až u 754 zomretých 
(25,87 %). Pri náhodnej otrave a priotrávení alkoholom (X45) zomrelo 599 osôb (20,55 %), v 
11 prípadoch (0,38 %) išlo o úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením alkoholom 
(X65) a pri 112 úmrtiach (3,84 %) išlo o otravu a priotrávenie alkoholom s neurčeným 
úmyslom.  

Otravy oxidom uhoľnatým tvorili 6,24 % zo všetkých otráv. Na prvom mieste pri otravách 
typu liekov sú otravy sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami, antiepileptikami (T42 + 
X61 + Y11 + X41) a predstavujú v celkovom súčte 8,11 % všetkých otráv.  

Na druhom mieste zo smrteľných otráv sa nachádzajú otravy rôznymi typmi liekov 
a otravy, priotrávenia a úmyselné poškodenia organickými rozpúšťadlami, halogenovanými 
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uhľovodíkmi a ich výparmi s neurčeným úmyslom, z liekov opiátové a neopiátové analgetiká. 
Najnižší podiel na otravách mali diagnózy:  
− T41 otrava anestetikami a liečebnými plynmi,  
− T47 otrava látkami účinkujúcimi na tráviacu sústavu,  
− T48 otrava látkami pôsobiacimi na hladké a kostrové svaly,  
− T49 otrava látkami lokálnymi (oftalmologiká, stomatologiká).  

 Všetky tieto otravy mali nízky celkový podiel na otravách 0,03 %. Podobný rozsah mali aj 
diagnózy T53, T55, T61, X43 a X58. 

 
Diskusia 

 Epidemický charakter otráv predstavuje verejno-zdravotnícky problém, pretože 
preventívne opatrenia v boji proti otravám môžu výrazne ovplyvniť strednú dĺžku života, 
môžu mať dopad na ekonomickú zaťaž následnej zdravotníckej starostlivosti a na stav 
verejného zdravia. Otravy sa často vyskytujú v detskej populácii a mortalita na otravu výrazne 
prispieva ku skráteniu strednej dĺžky života v krajine, pretože na otravu často zomierajú deti 
a mladé vekové skupiny. Na prevencii otráv sa môžu podieľať štátne orgány, inštitúcie, školy, 
zamestnávatelia, rodiny a všetky zložky spoločnosti, ktoré môžu otravám akokoľvek 
predchádzať. Samozrejme, dôležitú úlohu zohrávajú samotní zdravotníci, dostupnosť 
informačných toxikologických služieb, rýchly zásah zdravotníckej pomoci, v prípade, že je 
podozrenie na otravu. Pri expozícii v pracovnom alebo životnom prostredí a pôsobení 
chemických látok je veľmi problematické určiť dávku, ktorá do organizmu vstupuje, a preto 
sa robí metodika odhadu rizika (risk assessment) (9 – 11). 

Počet úmrtí na náhodné otravy sa v USA rapídne zvyšoval už v období rokov 1995 – 2005 
(8). V USA sa v posledných dekádach potvrdil dramatický nárast náhodných akcidentálnych 
otráv. Rozsiahla kohortová štúdia v rokoch 1968 – 2007 poukázala na takmer 10-násobný 
nárast náhodných otráv v bielej populácii, v skupine černochov v USA bol nárast trojnásobný. 
Zvýšenie počtu akcidentálnych smrteľných otráv bolo zaznamenané vo všetkých vekových 
a etnických skupinách, ale výraznejší bol nárast v skupine belochov (5). Výsledky našej štúdie 
potvrdili vyrovnané časové trendy pre úmrtia otravami, ale len v rozmedzí selektovaného 
obdobia 6 rokov (čo je krátke obdobie na hodnotenie celkových trendov).  

V poľskej štúdii (2) úmrtia spôsobené otravou tvorili podobne ako v našej štúdii 1,5 % 
(v roku 1989) a 1,8 % (v roku 1990). Naša štúdia ale vychádzala z presne stanovenej 
diagnostiky úmrtí podľa MKCH (6, 7), zatiaľ čo štúdia v Poľsku z hlásení toxikologického 
centra. Analytické výsledky našej štúdie potvrdili podiel otráv na celkovej úmrtnosti od 
0,85 % v roku 2015 až po 1,02 % v roku 2011. 

Vo svete ročne umrie na akýkoľvek typ samovraždy takmer 800 000 osôb. Samovraždy sú 
vedúcou príčinou úmrtí u mladých osôb. Pokusy o samovraždy sa vyskytujú oveľa častejšie. 
Na jednu dokonanú samovraždu pripadá približne 20 pokusov o samovraždu. Samovražda 
prostredníctvom chemických látok má popredné miesto v spôsobe vykonávania samovrážd vo 
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svete. WHO odhaduje, že do roku 2020 sa počet úmrtí na samovraždy výrazne zvýši a môže 
dosiahnuť hodnotu 1,5 milióna úmrtí (4, 12). 

Pri samovraždách je zaujímavé, že toxická látka volená ako prostriedok samovraždy sa 
v priebehu histórie mení (1). Percentuálny podiel samovrážd na úmrtiach súvisiacich 
s účinkami toxických látok je aj v našej štúdii klesajúci. V roku 2010 bol podiel samovrážd 
otravou 9,01%, ale potom klesol na 6,54 % v roku 2015, čiže išlo približne o 28 % pokles 
samovrážd. 

K náhodným otravám dochádza často tak, že nápoj alebo potravina sa zamení za jed. 
Najčastejším dôvodom takejto zámeny je, že sa použije obal od potraviny alebo nápoja 
na uskladnenie jedovatého prípravku (napr. rozpúšťadlo, kyselina, pesticíd sú naliate vo fľaši 
od piva a pod.) a dokonca ich ľudia často odložia do komory k potravinám. Obzvlášť smutné 
sú prípady otráv u detí, ktoré hlavne vo veku 1,5 – 4 roky chcú všetko ochutnať a nie vždy sa 
podarí ukryť pred ich zvedavým pátraním všetky nástrahy, ako sú tablety do umývačky riadu, 
alebo kapsule do prania či lieky, ktoré často vyzerajú ako cukríky (3).  

 
Záver 

Náhle a neočakávané úmrtia v súvislosti s toxickými látkami majú podtext obrovskej 
tragédie nielen pre pozostalých, ale aj pre celú spoločnosť na úrovni etickej, sociálnej, 
morálnej, ekonomickej a zdravotníckej. Tieto úmrtia sú odvrátiteľné, ale postoje spoločnosti 
často nezodpovedajú dôležitosti významu intoxikácií, hlavne pri alkohole, ktorého účinky sa 
významne podceňujú a sú spoločnosťou tolerované. 
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Alkohol patrí medzi najstaršie, najrozšírenejšie a najviac používané drogy. Už pri prvých 
dôkazoch o pestovaní obilnín boli nájdené aj dôkazy o výrobe kvasených nápojov. Výroba 
vína bola známa už pred 7 tisíc rokmi. Do 12. storočia bol známy iba alkohol vyrábaný 
kvasením – víno, pivo a medovina. V 12. storočí sa talianskym alchymistom podarilo vypáliť 
alkohol (11).  

Alkohol je spoločensky tolerovaná droga. Z nášho medicínskeho hľadiska je však alkohol 
látka spôsobujúca závislosť ako ktorékoľvek iné drogy (4, 11). 

Etanol (etylalkohol – EA) sa môže do organizmu dostať rôznymi cestami: 
gastrointestinálnym traktom, inhaláciou, sliznicou močového mechúra, spojovkou či 
perkutánne. Inhalačná cesta je pre forenznú prax nepodstatná a rovnako aj perkutánna cesta, 
pretože množstvo vstrebaného etanolu je zanedbateľné (18). 

Rýchlosť vstrebávania v žalúdku závisí od jeho naplnenosti. Pri prázdnom žalúdku 
sa prostredníctvom žalúdočnej sliznice a cestou gastrických ciev a dolnej dutej žily dostáva 
veľmi rýchlo do krvného obehu a rýchlo ovplyvňuje CNS. Pri naplnenom žalúdku sa premiesi 
s jeho obsahom a až 80 % prechádza do čreva, odkiaľ sa vstrebáva do portálneho obehu 
a dostáva sa priamo do pečene, kde vyvoláva rôzne patofyziologické, postupne aj 
patologicko-anatomické zmeny (2). 

Maximálna koncentrácia alkoholu v krvi u zdravého človeka sa dosiahne za 0,5 – 2 h od 
požitia. Priemerný pokles hladiny alkoholu v krvi u dospelých je 15 – 20 mg/dl/h, u detí 28 
mg/dl/h, u chronických alkoholikov 30 – 40 mg/dl/h (16). Pri akútnej intoxikácii alkoholom 
hrozí hypoglykémia, laktátová acidóza a hyperosmolalita (7).  

Dlhodobé chronické použitie alkoholu môže mať rôzne orgánové následky (12). Alkohol 
porušuje napríklad črevné kmeňové bunky, čo sa preukázalo in vitro (8). U tehotných žien pri 
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používaní alkoholu dochádza počas vývoja plodu k fetálnemu alkoholickému syndrómu. 
Užívanie alkoholu počas tehotenstva môže mať vplyv aj na závislosť dieťaťa neskoršie 
v dospelosti (9). Pri chronickom pôsobení a dlhodobom užívaní sa popisuje aj možný účinok 
alkoholu ako látky s karcinogénnym účinkom (1, 13). 

Pri otrave alkoholom alebo priotrávení alkoholom sú dôležité diagnostické laboratórne 
vyšetrenia. Stanovenie koncentrácie EA v krvi je bežne dostupné, ďalej je dôležité vyšetrenie 
ionogramu, glykémie a osmolarity séra. Príznaky intoxikácie alkoholom závisia od množstva 
alkoholu v krvi. Koncentrácia alkoholu v krvi sa vyjadruje v sústave SI v gramoch 
absolútneho EA na 1 kg krvi (g/kg), v staršej literatúre sa uvádzalo promile (‰) (7, 16).  

Liečba intoxikácie je podporná a symptomatická: úprava hypoglykémie podávaním infúzií 
10 – 40 % glukózy; pri hypovolémii, hypotenzii a hyperosmolarite sa používa intravenózna 
hydratácia; pri výraznom nepokoji, alebo pri kŕčoch sa podáva diazepam. V prevencii 
Wernickeho encefalopatie sa klinicky aplikuje tiamín; pri metabolickej acidóze s pH < 7,1 
bikarbonát (8,4 % NaHCO3). Ďalej je dôležitá prevencia podchladenia, prevencia aspirácie 
zvratkov, pri asfyxii je často nutná intubácia, umelá pľúcna ventilácia a monitoring 
základných vitálnych funkcií. Špecifický antagonista EA neexistuje, priaznivý efekt bol 
dokumentovaný pri naloxone (Intrenon) (3, 6). 

 
Materiál a metódy 

Prezentovaná práca hodnotí na základe dostupných údajov podiel otráv alkoholom zo 
všetkých intoxikácií, počet zomretých (mužov a žien), ktorí mali v čase smrti ≥ 1 g/kg EA 
v krvi a určenie vekového priemeru u otrávených EA. Hlavným cieľom bolo zistenie príčin 
mortality pri otravách EA – u osôb s hodnotou alkoholu v krvi ≥ 1g/kg. Údaje sme získali 
z databázy nášho pracoviska Súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou (SLaPA ÚDZS) v Košiciach. 

Pomocou vytvorenia regresných rovníc predikcie trendu počtu zomretých s koncentráciou 
EA ≥ 1 g/kg sme vytvorili graf lineárnych trendov prognózy zomretých – išlo metodicky o 
zostavenie logaritmického predpokladaného vývoja úmrtí následkom otravy EA 
s koncentráciou ≥ 1 g/kg v časovom období rokov 2010 – 2015. 

 
Výsledky 

Smrteľné otravy alkoholom sú zo všetkých otráv najčastejšie aj podľa údajov SLaPA 
ÚDZS v Košiciach. Otrava alkoholom sa zo všetkých intoxikácií v roku 2010 na SLaPA 
ÚDZS v Košiciach vyskytovala v takmer 73 %. V ďalších dvoch rokoch činil podiel otráv 
alkoholom okolo 50 %, v roku 2013 bol najnižší – 32,5 %. Od roku 2014 sa percentuálny 
podiel otráv alkoholom začal zvyšovať a v roku 2015 dosiahol podielovú frekvenciu takmer 
65 % (tab. 1).  

Z celkového počtu pitvaných bolo na SLaPA ÚDZS v Košiciach v sledovanom období 
(2010 – 2015) cca 15 % zomretých, ktorí mali v čase smrti ≥ 1 g/kg EA v krvi (tab. 2). 
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Lineárna trendová spojnica prognózy (obr. 1) potvrdila, že počet zomretých, u ktorých bola 
koncentrácia EA v krvi v čase smrti ≥ 1 g/kg, má mierne klesajúcu tendenciu. 

 
Tab. 1. Podiel intoxikácií etylalkoholom v počte otráv na SLaPA ÚDZS Košice (2010 – 2015) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Počet otráv 37 37 35 40 37 48 
Počet otráv EA 27 18 19 13 22 31 
Podiel otráv EA v % 72,97 48,65 54,29 32,50 59,46 64,58 

Zdroj: SLaPA ÚDZS Košice 
 

Tab. 2 Počet zomretých, ktorí mali v čase smrti ≥ 1 g/kg etylalkoholu v krvi (2010 – 2015) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Počet pitiev 1106 1085 1116 1024 995 1107 
Počet zomretých s 1 g/kg a viac EA v krvi 164 168 168 130 143 168 

Podiel (%)  14,83 15,48 15,05 12,70 14,37 15,18 
Zdroj: SLaPA ÚDZS Košice 
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Obr. 1 Podiel zomretých, ktorí mali v čase smrti ≥ 1 g/kg etylalkoholu v krvi (2010 – 2015) 
Zdroj: SLaPA ÚDZS Košice 

 
Zo všetkých pitvaných, ktorí mali v čase smrti ≥ 1 g/kg EA v krvi, bol vo všetkých 

sledovaných rokoch oveľa vyšší podiel mužov v porovnaní so ženami. Podiel mužov sa 
pohyboval od 84,76 % v roku 2010, až po 92,2 % v roku 2011. Podiel mužov až v dvoch 
rokoch (2011 a 2015) prekročil 90 % hranicu (tab. 3).  

V roku 2010 bolo pitvaných 25 žien s pozitívnym alkoholom 1 g/kg v krvi v čase smrti 
a ich priemerný vek bol 57,73 roka, pričom najmladšia mala 38 rokov a najstaršia 79 rokov. 
Priemerný vek mužov bol v roku 2010 nižší ako u žien – 48,76 roka, pričom najmladší mal 
len 14 rokov a najstarší 77 rokov. V roku 2011 činil priemerný vek u žien 49,53 roka 
(rozmedzie 21 – 77 rokov) a u mužov 48,14 roka (rozmedzie 20 – 80 rokov). V roku 2012 bol 
priemerný vek žien 56,14 (rozmedzie 37 – 80) a mužov 47,91 (rozmedzie 17 – 85 rokov). 
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Priemerný vek bol u mužov v roku 2013 48,50 rokov (rozmedzie 19 – 87 rokov) a u žien 
54,82 roka (rozmedzie 29 – 91 rokov). V roku 2014 činil priemerný vek žien 57,38 roka 
(rozmedzie 28 – 79 rokov), muži mali v tomto roku priemerný vek 49,16 roka (rozmedzie 15 
– 80 rokov). V roku 2015 muži mali priemerný vek 49,85 rokov (rozmedzie 0 – 80 rokov), 
u žien priemer veku bol 54,13 roka (rozmedzie 24 – 73) (tab. 4).  

 
Tab. 3 Počet zomretých mužov a žien, ktorí mali v čase smrti ≥ 1 g/kg etylalkoholu v krvi (2010 – 2015) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Muži 139 155 147 113 125 153 
Ženy 25 13 21 17 18 15 
Muži (%) 84,76 92,26 87,5 86,92 87,41 91,07 
Ženy (%) 15,24 7,93 12,05 10,37 10,98 9,15 
Spolu 164 168 168 130 143 168 

Zdroj: SLaPA ÚDZS Košice  
 
Tab. 4. Priemerný vek a vekové rozmedzia zomretých, ktorí mali v čase smrti ≥ 1 g/kg etylalkoholu v krvi (2010 
– 2015) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Muži 48,76 

(14 – 77) 
48,14 

(20 – 80) 
47,91 

(17 – 85) 
48,5 

(19 – 87) 
49,16 

(15 – 80) 
49,85 

(0 – 80) 
Ženy 57,73 

(38 – 79) 
49,53 

(21 – 77) 
56,14 

(37 – 80) 
54,82 

(29 – 91) 
57,38 

(28 – 79) 
54,13 

(24 – 73) 
Zdroj: SLaPA ÚDZS Košice 
  

U mužov sa zistil alkohol aj vo vekových skupinách 14 – 17 rokov, teda u tínedžerov. 
V roku 2015 sa vyskytol aj jeden prípad, keď bol vek úmrtia 0 rokov (tab. 4). Išlo o nezrelý 
plod mužského pohlavia v 30. gestačnom týždni bez vrodených vývojových chýb, porodený v 
nemocnici pre intrauterinné odumretie doma pri predčasnom odlučovaní placenty. Pitevný i 
mikroskopický nález potvrdil ťažkú intrauterinnú asfyxiu. Na základe mikroskopického 
nálezu v placente možno predpokladať, že k úmrtiu plodu došlo v časovom intervale 0 – 6 h 
pred pôrodom. Dôvodom predčasného odlučovania placenty a ťažkej intrauterinnej asfyxie 
plodu bolo toxické pôsobenie EA, ktorý sme zistili v krvi aj v moči plodu. Pri pitve sme 
nezistili žiadne vrodené vývojové chyby. Teda išlo o prenos toxicity alkoholu z matky na 
nenarodené dieťa.  

Mortalita osôb, ktoré boli pitvané a mali v čase smrti ≥ 1 g/kg EA v krvi, mala tieto 
príčiny: 
− úmrtie z chorobných príčin – zlyhanie chronicky chorobne poškodeného srdca, infarkt, 

zápaly pľúc,  
− udusenie – obesenie, utopenie, zaklinenie kusa potravy do dýchacích ciest, pritlačenie 

alebo privalenie 
− otrava EA – dg. F10 – psychické poruchy a poruchy správania spôsobené užívaním 

alkoholu, dg. X45 – náhodná otrava a priotrávenie alkoholom, dg. X65 – úmyselné 
sebapoškodenie otravou a priotrávením alkoholom, dg. Y15 – otrava a priotrávenie 
alkoholom s neurčeným úmyslom, posledná 3-kombinácia s dg. T51.0 (etanol), T51.1 
(metanol) a T51.9 (nešpecifikovaný alkohol) 
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− otrava liekmi – otravy liekmi rôznych druhov 
− strelné poranenia 
− dopravné úrazy – chodcov, bicyklistov, motocyklistov, osádky motorového vozidla, 

železničné úrazy 
− pády – pády na tej istej rovine, pády zo stromu, rebríka a pod., skoky z výšky 
− podchladenie  
− otrava CO  
− popáleniny – vrátane uhorenia  
− iné úrazy – neznáme príčiny smrti, elektrický prúd, rezné a bodné poranenia.  

Pri rozbore príčin smrti u zomretých, ktorí mali v čase smrti ≥ 1 g/kg EA v krvi na 
pracovisku SLaPA ÚDZS v Košiciach, je možné poukázať na zaujímavé súvislosti (tab. 5). 
Najčastejšie sa vyskytovali úmrtia z chorobných príčin. Z celkového počtu 941 ich bolo 284 
(30,2 %). Druhou najčastejšou príčinou úmrtí pri úmrtiach osôb, ktoré mali v čase smrti ≥ 1 
g/kg EA v krvi bolo udusenie, kde prevládali obesenia, potom utopenia a nakoniec zaklinenie 
kusa potravy v dýchacích cestách alebo aspirácia zvratkov. Úmrtí tohto druhu bolo 226 
(24 %). Smrteľná otrava EA sa vyskytovala v 109 prípadoch (11,6 %), dopravné úrazy tvorili 
91 prípadov (9,7 %), podchladenia 66 prípadov (7 %). Pády a usmrtenia pádom tvorili 62 
prípadov (6,6 %), iné úrazy sa podieľali na úmrtí 38 prípadmi (4 %). Oxidom uhoľnatým bolo 
otrávených 2,7 % zomretých – 25 prípadov. V poradí príčin smrti u osôb s hladinou alkoholu 
nad 1 ‰ nasledovali strelné poranenia (n = 16; 1,7 %), otravy liekmi (n = 15; 1,6 %) 
a nakoniec 9 prípadov popálenia alebo uhorenia (0,9 %).  

 
Tab. 5. Príčiny smrti u zomretých, ktorí mali v čase smrti ≥ 1 g/kg etylalkoholu v krvi 

Príčiny smrti 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Spolu 

n % 

Chorobné 60 45 42 31 45 61 284 30,2 

Udusenie 44 40 38 34 42 28 226 24,0 

Otrava EA 21 16 20 24 3 25 109 11,6 

Otrava lieky 1 2 2 4 5 1 15 1,6 

Strelné 2 3 2 2 3 4 16 1,7 

Dopravné úrazy  8 16 17 11 19 20 91 9,7 

Pády  10 11 16 8 9 8 62 6,6 

Podchladenie  10 13 13 8 9 13 66 7,0 

Otrava CO 2 8 6 0 4 5 25 2,7 

Popáleniny 1 4 2 1 0 1 9 0,9 

Iné úrazy 5 10 10 7 4 2 38 4,0 

Spolu 164 168 168 130 143 168 941 100 

Zdroj: SLaPA ÚDZS Košice 
 

Diskusia 

Pitie alkoholu, ktorý je na Slovensku drogou číslo jeden, prináša neustále závažné 
problémy, či už spoločenské, zdravotné, etické, sociálne, právne a iné. Alkohol sa legálne 
vyrába, distribuuje, ale, bohužiaľ, jeho abúzus u nás spoločnosť v podstate toleruje. Aj keď 
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platia zákonné opatrenia (vek 18 rokov), nie je problém si ho zaobstarať aj mladšími 
adolescentmi (17).  

Intoxikácie alkoholom sú v SR najčastejšie neliekové intoxikácie u detí vo veku 12 – 16 
rokov (16). Na východnom Slovensku otravám alkoholom začína konkurovať, najmä 
v určitých marginalizovaných komunitách, sniffing prchavých látok (toluén a pod). Podľa 
štúdie Európskeho fóra pre zodpovedné pitie alkoholu sa uvádza, že ako prvé v EÚ začínajú 
piť deti v Českej republike a prvý pohárik vypijú v 11. roku. V Anglicku 22 % detí vo veku 
11 – 15 rokov priznáva konzumáciu alkoholu. 

Na Slovensku je obdobná situácia napriek faktu, že v celkovej spotrebe alkoholu sme 
klesli na 16. miesto v Európe. Intoxikácie alkoholom u detí a mladistvých neraz s 
dramatickým priebehom môžu znamenať priame ohrozenie života intoxikovaného jedinca. V 
tejto vekovej kategórii sme už zaznamenali aj intoxikácie s fatálnym koncom. V ostatnom 
čase je módne tzv. deštruktívne pitie, ktorého cieľom je čím skôr si privodiť stav bezvedomia 
(narkotická intoxikácia). Platí to pre všetky vekové skupiny. V porovnaní s ostatným 
krajinami Višehrádskej štvorky, v roku 2012 bolo Slovensko so 7,7 % v úmrtiach 
spôsobených alkoholom najhoršie. Okolité krajiny mali nižšiu štandardizovanú úmrtnosť na 
alkohol: Poľsko (7 %), Maďarsko (6,7 %), Česko (5,8 %). Na Ukrajine bola úmrtnosť na 
diagnózy spojené s alkoholom 34,7 % (21). 

Odlišné údaje pochádzajú z analýzy WHO. Najhoršie na tom je El Salvador (17,56), 
nasleduje Rusko (14,87), Slovensko je na 53. mieste (2,44). Horšie ako Slovensko je na tom 
Poľsko (6,25), Ukrajina (6,00), Maďarsko (3,08). Česká republika je na 62. mieste (2,27). 
Najnižšiu úmrtnosť má Irán (0,11), arabské krajiny a krajiny južnej Ázie majú úmrtnosť 
spojenú s alkoholom nižšiu (20). 

V USA predstavuje alkohol štvrtú vedúcu príčinu preventabilných úmrtí (po fajčení, 
vysokom krvnom tlaku a obezite). Excesívne použitie alkoholu vedie v USA približne 
k 88 000 úmrtiam ročne (62 000 mužov a 26 000 žien), čo v prepočte znamená 27,9 úmrtí/100 
000 obyvateľov. Od roku 2006 do roku 2010 bolo napríklad v USA vyčíslených 2,5 milióna 
potenciálne stranených rokov života ročne (14). 

OECD uvádza vo svojej publikácii Health at a Glance (2017) konzumáciu alkoholu ročne 
u osôb nad 15 rokov veku. Priemer konzumácie alkoholu na osobu ročne v OECD bol v roku 
2015 9,0 litra/osobu/rok. Na Slovensku bol priemer 10,2 l/osobu/rok, v Poľsku 10,5 
l/osobu/rok. Česká republika udávala vyššiu spotrebu ako SR 11,5 l/osobu/rok. V tzv. binge-
drinking vedú štáty ako Fínsko a Dánsko (10). 

V našej štúdii sa toxický účinok alkoholu (diagnózy T61 + Y15 + X45) potvrdil v rokoch 
2010 – 2015 vo viac ako v 50 %. Prezentovaná práca potvrdila významnú úlohu alkoholu 
v podiele otráv, kde diagnóza T61 – toxický účinok alkoholu – predstavovala 25,87 % 
všetkých prípadov úmrtia na otravy, diagnóza X45 – náhodná otrava a priotrávenie alkoholom 
– tvorila 20,55 %; diagnóza Y15 – otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným úmyslom – 
tvorila 3,84 %. 
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Tak ako v našej štúdii, aj poľskí autori stanovili najčastejšiu príčinu otráv (smrteľných aj 
intoxikovaných) látky typu alkoholov (metanol, etanol a etylénglykol) v 43,75 %. Otravy 
alkoholovou skupinou látok tvorili 91,1 % všetkých smrteľných otráv u mužov a 71,6 % 
smrteľných otráv u žien. Najčastejšou príčinou smrteľnej otravy alkoholom bol metanol – 
43,75 %, potom etylénglykol – 39,29 %, samotná otrava etylalkoholom dosahovala cca 17 % 
(5). Podobné výsledky sme dosiahli aj v našej štúdii, kde sa alkohol a diagnózy spojené 
s otravou alkoholom (MKCH diagnózy T51 + X45 + X65) potvrdili v rokoch 2010 – 2015 vo 
viac ako 50 % prípadov ako príčiny úmrtia na otravu.  

V prípade českej metanolovej kauzy sa vyšetroval biologický materiál aj na SLaPA 
ÚDZS Košice od pôvodne 8 pacientov z Prešova. Najviac postihnutý bol muž, ktorý alkohol 
s obsahom metanolu kúpil v ČR na oslavu svojich 50. narodenín. Traja pacienti boli na druhý 
deň prepustení do domáceho liečenia. Štyria ďalší boli v nemocnici 2 dni na pozorovaní a 1 
spomínaný muž bol hospitalizovaný viac ako týždeň. Laboratórium malo v čase metanolovej 
kauzy 24 h službu na telefóne, aj keď za bežných štandardných okolností je v laboratóriu len 
denná prevádzka počas pracovných dní. 

V nami sledovanom období (2010 – 2015) bolo na otravu metanolom na SLaPA ÚDZS 
Košice len jedno úmrtie, a to v roku 2013. Išlo o muža vo veku 69 rokov, ktorý exitoval na 
Centrálnom príjmovom oddelení v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice. Príčinou smrti 
bol rozvrat vnútorného prostredia pri akútnej otrave metanolom a po utopení sa. Vo 
vyšetrovanom materiáli sa zistila negatívna hladina etylalkoholu, metanol bol pozitívny v krvi 
0,87 g/kg, v moči 0,99 g/kg, kyselina mravčia v krvi 663,9 mg/l, v moči 673,12 mg/l. 

Verejnosť by sa mala poučiť z prípadov prezentovaných v médiách a predajcovia by mali 
prestať kupovať alkoholické výrobky od neznámych výrobcov. Bola by to prevencia 
pred ďalšou podobnou kauzou. Škody súvisiace s alkoholom sú veľkým problémom pre 
verejné zdravie nielen u nás, ale v celej EÚ a na celom svete. Alkohol zodpovedá za asi 5 % 
všetkých zdravotných problémov a predčasných úmrtí. Nadmerné požívanie alkoholu zvyšuje 
dlhodobé riziko niektorých ochorení srdca, pečene a rakoviny a častá konzumácia veľkého 
množstva môže viesť k závislosti. Alkoholizmus môže mať tiež sociálny vplyv. Akékoľvek 
množstvo alkoholu môže byť škodlivé pre neplnoletých, tehotné ženy alebo vodičov vozidiel. 
Mladí ľudia sú zvlášť vystavení riziku krátkodobých vplyvov opitosti vrátane úrazov a násilia. 
Pitie alkoholu má negatívny vplyv na jednotlivcov, rodiny, spoločnosť, ako aj na pracovnú 
silu a produktivitu.  

Zo štatistického vyhodnotenia úmrtí v našej štúdii prevládajú muži, ktorí v čase smrti mali 
hladinu EA v krvi ≥ 1 g/kg a boli aj vo väčšom vekovom rozpätí, dokonca boli medzi nimi aj 
mladiství 14- a 15-roční chlapci. Na rozdiel od mužov sa u žien tento problém vyskytoval 
častejšie vo veku nad 50 rokov. K podobným výsledkom dospeli aj ostatní slovenskí autori 
(15, 16). 

Distribučný objem alkoholu je u žien asi 60 % a u mužov 70 % telesnej hmotnosti. Pokiaľ 
70 kg človek vypije 1 l piva, čo sa rovná približne 40 g alkoholu, bude jeho koncentrácia 
alkoholu v krvi 0,8 ‰. Rýchlosť odbúravania alkoholu sa pri kinetike nultého radu pohybuje 
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medzi 80 a 100 mg/kg/h, u chronického alkoholika však závisí od aktuálneho stavu 
pečeňových funkcií a enzymatickej indukcie oxidujúceho systému (6, 16). 

Slovenskí autori (15) sledovali úmrtia u osôb s hodnotou alkoholu vyššou ako 2 g/kg – 
v inom vyjadrení 2 ‰. V tejto skupine osôb sa potvrdila najvyššia úmrtnosť (23 %) na priamu 
otravu EA. Na druhom miest sa u osôb so zvýšenou hladinou alkoholu potvrdila príčina 
úmrtia dopravná nehoda so spoluúčasťou alkoholu (20 %). V niektorých vybraných rokoch 
boli dokonca tieto dopravné nehody na prvom stupni rebríčka úmrtnosti u osôb so zvýšenou 
hladinou alkoholu. Nadpolovičnú väčšinu úmrtí tvorili opití chodci. Na treťom mieste 
v úmrtnosti u etylyzovaných osôb boli príčiny chorobné (10 %), najčastejšie išlo o zlyhanie 
kardiovaskulárneho systému. Na štvrtom mieste sa vyskytovali samovraždy obesením 
v ťažkom stupni opitosti (9 %). Potom nasledovali na piatom mieste utopenia (8 %), keď sa 
osoba s vysokým stupňom opitosti dostala do prírodných alebo umelo vytvorených vodných 
nádrží. Na ďalšom, šiestom poradí sa umiestnili úmyselné usmrtenia (vraždy) inou osobou, 
násilné konania voči integrite jedinca, strelné a bodné poranenia (8 %). Na siedmej priečke sa 
umiestnil v analyzovanom súbore pád (8 %), na ôsmom mieste bola generalizovaná 
hypotermia, potom nasledovali na deviatom mieste náhodné udusenia a na desiatom mieste 
železničné nešťastia, aj keď tieto sa pomerne ťažko oddeľujú od samovrážd (15). 

Výsledky našej štúdie u osôb s nižnou hodnotou alkoholu ako v štúdii Straku a kol. (15) 
potvrdili iné poradie príčin úmrtia u etylyzovaných jedincov. V našej analýze bola na prvom 
mieste chorobná príčina (30,2 %), na druhom mieste boli udusenia (24 %), otrava alkoholom 
bola na mieste treťom (11,6 %). Dopravné úrazy boli na štvrtom mieste (9,7 %). Rozdiely vo 
výsledkoch môžu byť spôsobené rozdielom v hladine alkoholu u skúmaných osôb. Kým 
v martinskej štúdii (15) autori vykonali analýzu u osôb s hodnotou alkoholu vyššou ako 
2 g/kg, naša štúdia analyzovala rozbor príčin úmrtí u zomretých, ktorí mali v krvi nižšiu 
hodnotu EA – 1 g/kg. 

 
Záver 

V prevencii a používaní alkoholu stanovila WHO zásadné problémy (19):  
1. dostupnosť alkoholu,  
2. cena a dane za alkohol,  
3. alkohol a použitie dopravných prostriedkov,  
4. sociálne, rodinné aspekty použitia alkoholu,  
5. akútne otravy alkoholom,  
6. ochorenia vyvolané chronickým požívaním alkoholu. 

Zo všetkých druhov používaných toxických látok je najrozšírenejší alkohol. Je potrebná 
osveta a prijatie ďalších legislatívnych opatrení súvisiacich s dostupnosťou alkoholických 
nápojov, napr. zvýšiť vek osôb, ktoré si môžu kúpiť alkohol, znížiť dostupnosť alkoholu len 
vo vybraných špeciálnych prevádzkach a i. 
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PODIEĽAJÚ SA VYBRANÉ ŤAŽKÉ KOVY NA POPULAČNÝCH DOPADOCH 
KONZUMÁCIE ALKOHOLU? 

 
 

M. Tatarková, T. Baška, M. Ďuranová, H. Hudečková  

Ústav verejného zdravotníctva, JLF v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave 
 
 
 

Alkohol predstavuje jeden z najvýznamnejších problémov verejného zdravotníctva 
súčasnosti. Dopady konzumácie alkoholu ovplyvňuje niekoľko faktorov, ako je napr. 
charakter konzumácie, druh nápoja, vek iniciácie, genetické faktory spoločne s rodinným 
prostredím a iné, medzi ktoré zaraďujeme aj zloženie alkoholických nápojov. Alkoholické 
nápoje môžu obsahovať viac ako 1 000 zložiek, z ktorých časť predstavuje zdravotne 
významné parametre (napr. karcinogény). V posledných rokoch sa pozornosť sústreďuje 
práve na zloženie alkoholických nápojov. Okrem koncentrácie etanolu ide aj o hodnotenie 
vybraných xenobiotík, ktoré by mohli intenzifikovať vznik a rozvoj ochorení, ktoré 
považujeme za atributabilné alkoholu. Tento záujem vyvolala skutočnosť, že v niektorých 
krajinách, ako je Maďarsko, Litva, Slovinsko a Rumunsko bola zaznamenaná vysoká 
úmrtnosť na ochorenia atributabilné alkoholu. Táto úmrtnosť však len čiastočne zodpovedá 
množstvu skonzumovaného alkoholu. Možným vysvetlením tohto paradoxu je prítomnosť 
vybraných xenobiotík v alkoholických nápojoch, medzi ktoré radíme aj ťažké kovy. Tieto 
prvky sa do finálnych produktov dostávajú z niekoľkých zdrojov, napr. prostredníctvom 
znečisteného životného prostredia, z nekvalitného kvasu, destilačného zariadenia či 
skladovacích nádob. Aj keď koncentrácie týchto xenobiotík v alkoholických nápojoch 
zriedkavo prekračujú najvyššie medzné hodnoty, najnovšie štúdie poukazujú na ich negatívny 
účinok na organizmus aj v tzv. low-level koncentráciách. Tieto štúdie naznačujú, že ich 
prítomnosť v alkoholických nápojoch by mohla prispievať k rozvoju alkoholu atributabilných 
ochorení, pričom pri súčasnej expozícií s etanolom môže dochádzať k znásobeniu ich účinku 
(1). 

Významnú úlohu z hľadiska možnej kontaminácie ťažkými kovmi zohrávajú alkoholické 
nápoje určené pre vlastnú spotrebu. Tieto druhy alkoholických nápojov nepodliehajú, alebo 
len čiastočne podliehajú kontrole, čo spôsobuje najmä ich neobchodná distribúcia. Samotný 
problém spočíva nielen v tom, že nie je dostatočne známe zloženie týchto alkoholických 

Životné podmienky a zdravie, 2018 
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nápojov, ale aj fakt, že často ide o alkoholické nápoje, ktoré majú vyšší objem etanolu oproti 
distribučným alkoholickým nápojom (> 38 %). V súčasnosti máme k dispozícií len niekoľko 
vedeckých štúdií zameraných na hodnotenie zloženia alkoholických nápojov určených pre 
vlastnú spotrebu. Pre pochopenie mechanizmu účinku je dôležité zameriavať sa na zloženie, 
možné súčinné pôsobenie etanolu a vybraných xenobiotík na základe publikovaných 
výsledkov (2). 

V rámci nášho prehľadu sme sa zamerali na hodnotenie kadmia, olova a arzénu vo 
vybraných alkoholických nápojoch. Tento výber bol ovplyvnený skutočnosťou, že práve 
kadmium a arzén radíme podľa IARC (Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny) do 
skupiny 1 (dokázané karcinogény) a olovo do skupiny 2B (pravdepodobný karcinogén). 
Rovnako sú klasifikované aj alkoholické nápoje do skupiny 1 a od roku 1012 je medzi 
dokázané karcinogény radený aj etanol v alkoholických nápojoch. Práve prítomnosť 
vybraných ťažkých kovov v alkoholických nápojoch by sa mohla podieľať na zvýšenej 
úmrtnosť na alkohol atributabilné ochorenia v niektorých krajinách, ktoré len čiastočne 
zodpovedajú konzumácií alkoholických nápojov (2). Pre príklad uvádzame porovnanie 
niektorých krajín, ktoré sú zoradené od najnižšej ročnej spotreby v litroch čistého alkoholu na 
obyvateľa (+15). Ako vidíme na obr. 1, v prípade Slovenska je o niečo vyššia spotreba 
alkoholu, ale súčasne nižšia úmrtnosť na alkoholovú cirhózu pečene v porovnaní so 
Slovinskom. Výraznejší rozdiel je viditeľný pri porovnaní Maďarska a Českej republiky, keď 
v Česku je vyššia spotreba čistého alkoholu, ale súčasne výrazne nižšia úmrtnosť na 
alkoholovú cirhózu pečene (3). 

 

 
 

Obr. 1. Miera úmrtnosti štandardizovaná podľa veku (15+) súvisiaca s alkoholovou cirhózou pečene  
a spotreba alkoholu vo vybraných európskych krajinách (WHO, 2014). 
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Materiál a metódy 

Našim cieľom bolo zhrnutie poznatkov publikovaných v štúdiách, ktoré sa zameriavali na 
analýzu ťažkých kovov v liehovinách a destilátoch od roku 1998. Súčasne sme vyhľadávali 
štúdie (klinické, experimentálne a populačné) hodnotiace účinok nízkych koncentrácií 
ťažkých kovov na ochorenia atributabilné alkoholu. Analyzované dáta boli získané 
prostredníctvom literárnych zdrojov dostupných na internete. Vyhľadávanie štúdií sme 
realizovali cez databázy, ako je PubMed, Web of Science, ResearchGate, Google Scholar. 
Základnou podmienkou pre výber štúdií bola ich realizácia v rámci rozvinutých krajín (nižšie 
koncentrácie v environmentálnom prostredí v porovnaní s rozvojovými krajinami). Pre 
vyhľadávanie sme použili kombináciu kľúčových slov: ťažké kovy, nízke koncentrácie, 
alkoholické nápoje, etanol a ťažké kovy, ochorenia. Z analýzy sme vylúčili opakujúce sa 
publikácie a publikácie uvádzajúce len abstrakt.  

 
Výsledky a diskusia 

Koncentrácie ťažkých kovov v ovocných destilátoch určených pre vlastnú spotrebu sa 
môžu značne líšiť. Toto široké spektrum koncentrácií je ovplyvňované niekoľkými faktormi, 
medzi ktoré radíme druh skvasovaného ovocia, kvalita kvasu, materiálno-technické vybavenie 
destilačného zariadenia či nádoby určené pre skladovanie finálnych produktov (4).  

Ťažké kovy v alkoholických nápojoch 
Niekoľko štúdií hodnotilo hladiny kadmia vo vybraných alkoholických nápojoch (tab. 1). 

V rámci nami hodnotených štúdií sme zaznamenali rozmedzie tohto prvku v koncentráciách 
ND – 100 μg/l. Až na jednu vzorku alkoholického nápoja Cachaca sú výsledky podobné 
rozmedziu prehľadovej štúdie Lachenmeier et al., ktorá spracovala údaje získané z monografií 
IARC, kde bola maximálna koncentrácia kadmia pre destiláty a liehoviny do 40 μg/l (2, 4).  
 

Tab. 1. Rozmedzie koncentrácií kadmia (μg/l) vo vybraných alkoholických nápojoch 

Druh Krajina Koncentrácie Zdroj 
Slivovica Srbsko < 20 Bonic et al. (2013) 
Anízový destilát Španielsko < 4 – 1,4 Mena et al. (1998) 
Jablkovica Španielsko 0,21 – 0,66 Mena et al. (1998) 
Orujo Španielsko < 0,01 – 1,9 Rodriguez-Solana et al. (2014) 
Tsikoudia Grécko < 0,25 – 1 Galani-Nikolakaki et al. (2002) 
Tequila Mexiko ND – 0,9 Flores et al. (2009) 
Cachaca Brazília < 0,07 – 100 Caldas et al. (2009) 
Anízový destilát Španielsko 0,2 – 1,4 Jurado et al. (2007) 
Orujo Španielsko 1 – 1,9 Farinas et al. (2007) 

* ND- nedetekovateľné použitou metódou 
** Limit pre pitnú vodu- najvyššia medzná hodnota 5 μg/l 

 
Olovo patrí medzi pomerne rozšírený prvok v alkoholických nápojoch (tab. 2). V našom 

prehľade sa pohybujú koncentrácie v hladinách ND – 1901 μg/l. V porovnaní s publikáciami 
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IARC, ktoré určili maximálnu koncentráciu olova do 600 μg/l, sme sa stretli s dvoma vyššími 
koncentráciami, a to v gréckej vzorke Tsikoudia a brazílskej vzorke Cachaca (2, 4). 

 
Tab.  2. Rozmedzie koncentrácií olova (μg/l) vo vybraných alkoholických nápojoch 

Druh Krajina Koncentrácie Zdroj 
Slivovica Srbsko < 96 – 340 Bonic et al. (2013) 
Anízový destilát Španielsko < 0,7 – 444,7 Mena et al. (1998) 
Jablkovica Španielsko 10 – 300 Mena et al. (1998) 
Koumaro Grécko 0,9 – 56,5 Soufleros et al. (2008) 
Mauro brendy Grécko 5,6 – 399,0 Soufleros et al. (2004) 
Orujo Španielsko < 0,2 – 1494 Rodriguez-Solana et al. (2014) 
Tsikoudia Grécko < 1 – 1200 Galani-Nikolakaki et al. (2002) 
Tequila Mexiko 0,9 – 23,6 Flores et al. (2009) 
Cachaca Brazília < 0,6 – 1901 Caldas et al. (2009) 
Anízový destilát Španielsko 4 – 6 Jurado et al. (2007) 
Destáty/Liehoviny Litva ND – 15 Lachenmeier et al. (2012) 
Destáty/Liehoviny Maďarsko ND –- 9 Lachenmeier et al. (2012) 

* ND- nedetekovateľné použitou metódou 
** Limit pre pitnú vodu – najvyššia medzná hodnota 10 μg/l 

 
V prípade arzénu (tab. 3) boli zaznamenané koncentrácie < 0,002 – 50 μg/l, pričom 

v rámci hodnotenia štúdií IARC bola najvyššia detegovaná koncentrácia 27 μg/l (2, 4).  
 
Tab. 2. Rozmedzie koncentrácií arzénu (μg/l) vo vybraných alkoholických nápojoch 

Druh Krajina Koncentrácie Zdroj 
Slivovica Srbsko < 10 – 20 Bonic et al. (2013) 
Tsikoudia Grécko < 0,5 – 50 Galani-Nikolakaki et al. (2002) 
Tequila Mexiko < 0,002 – 16,5 Flores et al. (2009) 
Cachaca Brazília < 0,002 – 16,5 Caldas et al. (2009) 

* Limit pre pitnú vodu- najvyššia medzná hodnota 10 μg/l 
 
Účinky nízkych koncentrácií ťažkých kovov  
Je známy aj účinok vybraných ťažkých kovov na vznik a rozvoj niektorých ochorení, 

ktoré sa hodnotia ako atributabilné alkoholu. V niekoľkých experimentálnych štúdiách 
realizovaných na laboratórnych zvieratách sa zaznamenal výraznejší účinok na cieľové 
orgány pri súčasnom podávaní etanolu a vybraných ťažkých kovov. Takéto zistenia 
naznačujú, že v prípade konzumácie alkoholických nápojov kontaminovaných aj nízkymi 
hladinami ťažkých kovov, by mohlo dochádzať k vzájomnému znásobovaniu účinku, ktoré by 
sa odrazilo vo vyššej miere na poškodení zdravia konzumentov.  

Hypertenzia 
Riziko vzniku hypertenzie sa spája s konzumáciou alkoholu v hladinách ˃ 20g/deň. 

Známy je aj účinok olova, keď viacero štúdií identifikovalo vzťah medzi dávkou 
a odpoveďou už pri koncentráciách 50 μg/l olova v krvi (podľa IARC je limitná hodnota pre 
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olovo v krvi u dospelých 100 μg/l a u detí 50 μg/l). V niekoľkých štúdiách bol zaznamenaný 
signifikantný nárast rizika vzniku hypertenzie pri hladinách krvného kadmia 1,5 μg/l (5, 6, 7).  

Cirhóza pečene 
Okrem dobre známeho účinku alkoholu na vznik cirhózy pečene existuje silná korelácia 

medzi hladinami kadmia a cirhózou pečene. Poľská klinická štúdia zaznamenala rozdiel 
v hladinách krvného kadmia medzi pacientmi s cirhózou pečene a kontrolnou skupinou. 
U pacientov s cirhózou pečene sa stanovila koncentrácia 7,8 ± 4,4 μg/l, pričom v kontrolnej 
skupine sa hladiny určili na 5,4 ± 4,4 μg/l. V rámci potenciálneho hepatotoxického účinku 
olova sa realizovalo niekoľko experimentálnych štúdií na zvieratách. U zvierat vystavených 
expozícii olova sa preukázal výraznejší hepatotoxický účinok (8, 9).  

Chronické poškodenie obličiek 
Na základe oficiálnych odhadov uverejnených americkým Centrom pre kontrolu chorôb 

a prevenciu (CDC), príliš častá a nadmerná konzumácia alkoholu môže viesť k akútnemu 
alebo chronickému zlyhaniu obličiek. Okrem alkoholu sa medzi rizikové faktory radia aj 
ťažké kovy, ako olovo, kadmium či arzén. V dospelej populácii so zníženou funkciou 
obličiek sa zaznamenali hladiny olova v krvi < 100 μg/l. Štúdia poukázala na možnosť 
zohrávania úlohy olova v etiopatogenéze chronického poškodenia obličiek.  

Švédska epidemiologická štúdia, ktorá bola realizovaná v rámci prieskumu zdravia žien 
so zameraním na tubulárne a glomerulárne funkcie v rokoch 1999 až 2000 u 820 žien 
poukázala na jasnú súvislosť medzi kadmiom a poškodením obličiek. Podľa jej výsledkov aj 
nízke hladiny kadmia majú účinky na obličky (najnižšia hladina pozorovaného účinku 
močového kadmia, ktorá vykazovala signifikantne odlišné hladiny markerov účinku, v 
porovnaní s najnižšou kategóriou kadmia v moči, bola 0,6 μg/l (0,8 μg/g kreatinínu). 
Niekoľko prác sa zaoberalo aj synergickým účinkom alkoholu a kadmia, kde napr. 
v experimentálnej štúdií vykonanej na potkanoch, ktorým sa podával súčasne etanol 
a kadmium, kde je jasne preukázané, že pri súčasnom pôsobení týchto substancií dochádza k 
výraznejšiemu poškodeniu funkcie obličiek a pečene (10, 11, 12, 13). 

V systematickom prehľade Zheng et al. realizovanom v rokoch 1966 – 2014 sa hodnotilo 
24 štúdií, z toho 22 štúdií bolo zameraných na všeobecnú populáciu a dve boli vykonané 
v populácií v Číne a Poľsku. Tento systematický prehľad poukázal na pozitívnu súvislosť 
medzi expozíciou arzénom a ochoreniami obličiek (14).  

Osteoporóza  
Nadmerná konzumácia alkoholu sa považuje za rizikový faktor vzniku osteoporózy 

u oboch pohlaví. Účinky alkoholu na kosti sú priame alebo nepriame. Niekoľko štúdií 
preukázalo, že etanol inhibuje funkciu osteoblastov, že chronická konzumácia alkoholu 
vyvoláva systémovú stratu kostnej hmoty a zvyšuje riziko zlomeniny. Okrem etanolu sa 
medzi rizikové faktory radí aj kadmium, pri ktorom sú známe dva mechanizmy pôsobenia. 
V prvom prípade spôsobuje kadmium tubulárne poškodenie obličiek, čo vedie k zvýšenej 
exkrécii vápnika. V druhom prípade kadmium podporuje demineralizáciu skeletu, čo vedie k 
zvýšenému riziku fraktúr. Rovnako ako pri kadmiu sa pozoruje aj účinok olova na 
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osteoporózu. V populácii exponovanej olovom sa zaznamenali znížené hladiny minerálov, čo 
pravdepodobne spôsobuje toto xenobiotikum (15, 16).  

Nádorové ochorenia 
Prvé epidemiologické údaje karcinogénneho účinku alkoholu boli zaznamenané už v roku 

1910 vo Francúzsku, keď 80 % pacientov s diagnózou rakoviny pažeráka tvorili chronickí 
pijani preferujúcich alkoholické nápoje s vysokým objemom etanolu. Medzinárodná agentúra 
pre výskum rakoviny (IARC) klasifikuje alkoholické nápoje ako karcinogén skupiny 1, 
rovnako aj etanol v alkoholických nápojoch. Okrem známych látok v alkoholických nápojoch, 
ako je etanol, netreba zabúdať aj iné zložky, ktoré môžu zvyšovať riziko nádorových 
ochorení, ako sú napr. ťažké kovy. Karcinogenita týchto xenobiotík sa spája s niekoľkými 
druhmi rakoviny. V prípade kadmia sa najčastejšie stretávame s rakovinou pľúc, prostaty a 
obličiek. Medzi ďalšie cieľové miesta karcinogenézy kadmia radíme pečeň, pankreas 
a žalúdok. Kadmium, rovnako ako arzén, sú radené podľa IARC do skupiny 1, čo znamená, 
že existujú dostatočné dôkazy karcinogenity pre ľudí. Expozícia arzénom sa podieľa na 
vzniku nádorov kože, močového mechúra, obličiek, pečene, prostaty a pľúc. 
Pravdepodobným karcinogénom pre ľudí, s ktorým sa spája rakovina obličiek, mozgu a pľúc, 
je olovo. Tieto údaje však pochádzajú najmä z experimentálnych štúdií na zvieratách (1, 2, 3). 

 
Záver 

Konzumácia nadmerného množstva alkoholu predstavuje jeden z najvýznamnejších 
problémov verejného zdravotníctva, pričom nadmerná konzumácia alkoholu sa spája s viac 
ako 200 ochoreniami (1, 3). Doterajšie zistenia naznačujú, že ťažké kovy môžu predstavovať 
významné kontaminanty alkoholických nápojov, ovplyvňujúce ich účinky na organizmus. 
Možno oprávnene predpokladať, že nízke koncentrácie ťažkých kovov v alkoholických 
nápojoch pravdepodobne spolupôsobia na zvýšení rizika viacerých chronických chorôb. Tieto 
ochorenia sa súčasne radia medzi choroby atributabilné nadmernému užívaniu alkoholu.  

Len niekoľko štúdií sa zaoberalo hodnotením alkoholických nápojov v parametroch, 
akými sú ťažké kovy, pričom bola naznačená možnosť spolupôsobenia ťažkých kovov 
a alkoholu na jednotlivé orgány. Nie sú však zatiaľ k dispozícii systematické štúdie venujúce 
sa danej problematike a existujúce práce majú prevažne charakter laboratórnych pokusov na 
zvieratách. Okrem toho, nie sú k dispozícií relevantné epidemiologické údaje, na základe 
ktorých by bolo možné poznať rozsah expozície v populácii, mieru zvýšenia rizika a tým ani 
celkové zdravotné dopady na populáciu. Práca v tejto oblasti môže predstavovať východisko 
pre iniciovanie systematického mapovania obsahu ťažkých kovov v ovocných destilátoch 
určených na vlastnú spotrebu, ktorým by sa získal obraz o rozsahu problému a ktoré by 
prinieslo valídne informácie ako podklad pre hodnotenie jeho dopadov na zdravie populácie. 

 
Literatúra 
1. Amphora. Alcohol Policy in Europe: Evidence from Amphora. 2012. [online] [cit. 2017-09-05] Dostupné 

na: http://amphoraproject.net/w2box/data/AM_E-BOOK_8-10-12_corrected.pdf 
2. Lachenmeier DW, Przybylski MC, Rehm J. Comparative risk assessment of carcinogens in alcoholic 

beverages using the margin of exposure approach. Int J Cancer, 2012: 10. 



132 
 

3. World Health Organization. Global status report on alcohol and health, 2014. [online] [cit. 2017-10-30] 
Dostupné na: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf?ua=1. 

4. Ibaneza JG, Carreon-Alvarezb A, Barcena-Sotoa M, Casillas N. Metals in alcoholic beverages: A review of 
sources, effects, concentrations,removal, speciation, and analysis. J Food Compos Analysis, 2008; 21(8): 
672-683. 

5. Navas-Acien A, Guallar E, Silbergeld EK, Rothenberg SJ. Lead Exposure and Cardiovascular Disease—A 
Systematic Review. Environ Health Perspect, 2007; 115(3): 472-482. 

6. Skoczynska A, Skoczynska M. Low-Level Exposure to Lead as a Cardiovascular Risk Factor. In 
Cardiovascular risk factors, 2012. ISBN 978-953-51-0240-3. 

7. Satarug S, Garrett SH, Sens MA, Sens DA. Cadmium, environmental exposure, and health outcomes. 
Environ Health Perspect, 2010; 118(2): 182-190.  

8. Hyder O, Chung M, Cosgrove D, Herman JM, Li Z, et al. Cadmium Exposure and Liver Disease among US 
Adults. J Gastrointest Surg, 2013; 17(7): 1265-1273. 

9. Mudipalli A. Lead hepatotoxicity & potential health effects. In: Indian J Med Res. 2007; 126(6):518-27. 
10. Shankar A, Klein R, Klein BE. The association among smoking, heavy drinking, and chronic kidney 

disease. Am J Epidem, 2006; 164(3): 263-271. 
11. Fadrowski JJ, Fadrowski A, Tellez-Plaza M, Guallar E, Weaver VM, Furth SL. Blood Lead Level and 

Kidney Function in US Adolescents. Arch Intern Med, 2010; 170(1): 75-82. 
12. Åkesson A, Lundh T, Vahter M, Bjellerup P, Lidfeldt J, Nerbrand CH, Samsioe G, Strömberg U, Skerfving 

S. Tubular and Glomerular Kidney Effects in Swedish Women with Low Environmental Cadmium 
Exposure. Environ Health Perspect, 2005; 113(11): 1627-1631.  

13. Brzóska MM, Moniuszko-Jakoniuk JB, Piłat-Marcinkiewicz B, Sawicki. Liver and kidney fuction and 
histology in rats explosed to cadmium and ethanol. Alcohol Alcoholism, 2003; 38(1): 2-10.  

14. Zheng L, Kuo CH, Fadrowski J, Agnewm J, Weaver VM, Navas-Acien A. Arsenic and Chronic Kidney 
Disease: A Systematic Review. Curr Environ Health Reports, 2014; 1(3): 192-207. 

15. Wallin M, Barregard L, Sallsten G, Lundh T, Karlsson MK, Lorentzon M, Ohlsson C, Mellström D. Low-
Level Cadmium Exposure is Associated with Decreased Bone Mineral Density and Increased Risk of 
Incident Fractures in Elderly Men: The MrOS Sweden Study. J Bone Mineral Res, 2016; 31(4): 732-741. 

16. Tsai Tl, Pan WH, Chung YT, Wu TN, Tseng YCH, Liou SH, Wang SL. Association between urinary lead 
and bone health in a general. J Exp Sci Environ Epidemiol, 2016; 26: 481-487. 



133 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LINKA POMOCI NA ODVYKANIE OD FAJČENIA 
 
 

M. Bobrovská1, R. Ochaba2, P. Kadličeková3 
1Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine 

2Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava 
3Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 

Trnava 
 
 
 

Linka pomoci na odvykanie od fajčenia bola zriadená na základe zákona č. 89/2016 Z. z. 
o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, usmernená v § 8 ods. 1, písm. b. Realizujú ju všetky 
regionálne úrady verejného zdravotníctva SR. Je štandardnou metódou v rámci podpory 
nefajčenia, efektívnou intervenciou umožňujúcou prvý kontakt fajčiara s odborníkom. 
Umožňuje nárast pravdepodobnosti úspešného ukončenia fajčiarskeho návyku. 

 
Materiál a metódy 

Linka pomoci na odvykanie od fajčenia sa realizuje prostredníctvom telefonického 
poradenstva. Linka je reaktívna, poskytujúca odpovede a rozhovory s volajúcimi bez 
aktívneho vstupu a monitorovania postupu odvykania od fajčenia. Linka poskytuje 
poradenstvo na telefónnom čísle 0908 222 722 každý pracovný deň v čase od 8.00 – 15.00 h. 
Počas rozhovoru je úlohou operátora získať informácie o klientovi, tzv. minimal data set. Ide 
o súbor základných minimálnych otázok, pomocou ktorých operátor získa prehľad o 
klientovej závislosti.  

 
Výsledky 

Linka pomoci na odvykanie od fajčenia je v prevádzke od mája 2016, za tento rok 
disponuje údajmi, ktoré je možné využiť ako možnosť ďalšieho postupu a smerovania tejto 
formy pomoci v oblasti intervencie nefajčenia.  

Za rok fungovania telefonickej linky sa celkovo zaznamenalo 2 412 hovorov. Išlo 
o sledované obdobie od začiatku fungovania telefonickej linky – od 20. mája 2016 do 19. 
mája 2017. Opodstatnených hovorov (telefonát, pri ktorom bola poskytnutá pomoc, ktorá 
súvisela s odvykaním od fajčenia – diagnostika stavu klienta, spôsoby odvykania od fajčenia, 
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odporúčanie na poradenské centrá atď.) bolo za toto sledované obdobie od 1 212 klientov, čo 
predstavuje 50,2 % zo všetkých telefonátov. Neopodstatnených hovorov bolo 1 200, čo 
predstavuje takmer polovicu – 49,8 % hovorov a nie je možné ich použiť v rámci hodnotenia.  

Čo sa týka počtu hovorov uskutočnených v rámci telefonickej linky, tu sa dá konštatovať, 
že po úvodnom vysokom záujme o túto linku bol trend klesajúci, resp. za posledné 2 mesiace 
už ustálený. V prvých mesiacoch fungovania bol priemerný počet volaní cca 30 hovorov 
pripadajúcich na 1 deň, kým za posledný mesiac to bolo iba 5,85 hovorov za deň.  

Celkový priemerný vek volajúcich z opodstatnených hovorov za obdobie od 20. mája 
2016 do 19. mája 2017 bol 36 rokov. Telefonickú linku stále vo väčšej miere využívajú viac 
muži ako ženy, a to v pomere 82 % mužov a 18 % žien. Priemerná dĺžka trvania jedného 
opodstatneného hovoru operátora s klientom za sledované obdobie sa takmer nezmenila, 
zostáva na úrovni 4,9 minút.  

 
Diskusia 

Telefonické poradenstvo je štandardnou službou v rámci poskytovania poradenstva v 
odvykaní od fajčenia. Je efektívnou intervenciou umožňujúcou prvý kontakt fajčiara s 
odborníkom a úspešné ukončenie fajčiarskeho návyku. Cieľovou skupinou sú motivovaní 
fajčiari, ktorí nedokážu abstinovať bez cudzej pomoci. Prostredníctvom linky poskytujeme 
interaktívnu pomoc pri odvykaní od fajčenia, zvyšujeme motiváciu pre ukončenie 
fajčiarskeho návyku, zlepšujeme informovanosť o spôsoboch a možnostiach odvykania od 
fajčenia, zlepšujeme informovanosť o dostupných voľne predajných farmakologických 
preparátoch, informujeme o účinkoch tabaku na ľudský organizmus a pomoci pri prekonávaní 
abstinenčných príznakov a ťažkostí. Dôležitá v celom procese je motivácia klienta, ktorá 
zahŕňa hlavne zdravotné, estetické a ekonomické dôvody. Po získaní informácií z minimal 
data setu sa vyhodnotí stupeň závislosti, prípadné prekážky a komplikácie, ktoré sa môžu 
vyskytnúť v procese odvykania. Ďalšou fázou poradenstva je plánovanie a stanovenie 
krátkodobých cieľov u klienta, výber formy odvykania a plánovanie zmeny životného štýlu. 
Pri procese odvykania, jeho realizácie a vyhodnotenia úspešnosti už nie je možné s klientom 
pracovať, keďže nie je možná spätná väzba na klienta. Tá by bola možná pri proaktívnej 
forme linky, ktorú však zatiaľ nie je možné realizovať. Pri takomto type poradenstva je 
dôležité dodržiavať zásady telefonickej komunikácie. Pri zvonení nie je vhodné hneď 
zdvihnúť telefón, ale počkať približne dve zvonenia. Predstavíme sa, počkáme a necháme 
klienta, aby sa sám rozhovoril. V rozhovore klienta usmerňujeme tak, aby sme získali 
odpovede na otázky minimal data setu a smerujeme rozhovor na oblasti najčastejších 
problémov. Počas celého rozhovoru operátor udržuje a zvyšuje motiváciu klienta. Na záver 
klientovi poďakujeme, poprajeme úspešné odvykanie. Na začiatku celého tohto procesu 
musíme zistiť u klienta, v akom štádiu motivácie sa nachádza. Ak o zmenu nestojí, vyvoláme 
v klientovi pochybnosti, umožníme mu spoznať riziká. Ak je v štádiu rozhodovania, 
pomôžeme mu rozhodnúť sa, posilňujeme jeho sebadôveru. V štádiu rozhodnutia je potrebné 
vybrať najvhodnejšiu alternatívu pre klienta. Nie vždy prebieha verbálna komunikácia 
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efektívne, ale môže byť narušená vývinom, vekom, anatomickou poruchou, kultúrnymi 
rozdielmi, zdravotným stavom, psychickým stavom prípadne medikamentóznou liečbou. 

Záver 

Linka pomoci na odvykanie od fajčenia umožňuje prvý kontakt fajčiara s odborníkom a 
má viesť k zvýšeniu počtu motivovaných fajčiarov ukončiť fajčiarsky návyk. Je nekontaktnou 
komunikáciou náročnou na verbálne zručnosti operátora. Je časovo obmedzená s chýbajúcou 
neverbálnou zložkou.  
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Veřejné zdravotnictví je obor, který si zaslouží uznání a respekt. V současnosti se velmi 
rychle rozvíjí a svou působností je značně interdisciplinárně zaměřen. Jeho nedílnou součástí 
je sledování zdravotního stavu populace a jejich skupin. Mezi stále rostoucí skupiny populace 
můžeme zařadit i komunity s rozdílnými stravovacími návyky, jakými jsou například 
vegetariáni, vegani nebo další. Existuje celá řada studií, která porovnává zdravotní stav těchto 
rozdílně stravujících se skupin, nicméně zatím není možné nalézt dostatek relevantních 
zdrojů, které by hovořily o rozdílnostech v tělesném složení. Právě tělesné složení je jedním 
ze základních reflektorů zdravotního stavu. Je možné ho měřit hned několika způsoby. 
Nejpřesnější způsob je pomocí RTG záření nebo prostřednictvím CT, nicméně takové 
metodiky měření jsou finančně náročné a pro jedince představují i zbytečná zdravotní rizika 
(1). Jako nejoptimálnější způsob, který je časově a finančně nenáročný a nenese s sebou žádná 
zdravotní rizika, je použití bioelektrické impedance (2). Toto měření je možno realizovat hned 
několika způsoby s ohledem na přesnost výsledků, což je ovlivněno počtem snímacích 
senzorů, frekvencemi elektrického proudu a počtem analýz v průběhu jednoho měření (3). 
Výstupem měření tělesného složení je přesné zastoupení vody v organizmu. Díky rozdílným 
hodnotám frekvencí elektrického proudu je možné analyzovat množství celkové tělesné vody, 
dále intracelulární a extracelulární. Další měřitelnou částí tělesného složení je množství 
svalové hmoty, minerálních látek, a to včetně jejich přesného zastoupení v kostech (4). 
Zásadním ukazatelem je množství tělesného tuku, ze kterého je možné sledovat i zastoupení 
viscerální složky tukové tkáně. Některé přístroje využívající bioelektrickou impedanci jsou 
schopné analyzovat i rozložení svalů a tuku na končetinách a trupu, což zpřesňuje výstupy a 
díky tomuto výsledku lze zpřesnit preventivně nastavené programy pro redukci tělesného tuku 
(5).  

Cílem naší studie bylo zjistit rozdíly v tělesném složení mezi vegetariány a konvenčně 
stravující se populací.  
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Soubor a metodika 

Zkoumaný soubor představoval 73 vegetariánů vybraných pomocí snow ball sampingu. 
Měření se uskutečnilo v průběhu května 2017, a to vždy na lačno v ranních hodinách pomocí 
InBody 370, což je přístroj pro měření tělesného složení pomocí bioelektrické impedance. 
V průběhu jednoho měření dochází k 15 průchodům elektrického proudu o frekvencích 5 
kHz, 50 kHz a 250 kHz v pěti segmentech těla, tedy pravou a levou paží, pravou a levou dolní 
končetinou a trupem za využití čtyřpolárního osmibodového sytému elektrod. Výzkumnou 
skupinu tvořilo 37 žen a 36 mužů, kontrolní skupinu tvořilo 57 žen a 53 mužů. Průměrný věk 
výzkumné skupiny činil 26,7 let, kontrolní 27,1 let. Výběr probíhal v Plzeňském kraji a 
hlavním městě Praha. Pro redukci biasu byly stanoveny podmínky týkající se věku 
respondentů, doby, po kterou se vegetariánsky stravují a pohybové aktivity, kterou 
vykonávají. Stejně tak byla důsledně zvažována výška a hmotnost respondentů z výzkumné i 
kontrolní skupiny a rovnoměrné zastoupení obou pohlaví. Průměrná výška výzkumné skupiny 
činila 177 cm, průměrná výška skupiny kontrolní 176 cm. Průměrná hmotnost výzkumné 
skupiny byla 84 kg, kontrolní skupiny 86 kg. Získané výsledky byly porovnány se 110 
respondenty konvenčně se stravujícími, ve stejném věku a se stejnou mírou vykonávaných 
pohybových aktivit. Získaná data byla zpracována pomocí programů MS Excel 2016 a SPSS 
16.0. Statistické vyhodnocení na 95 % hladině významnosti bylo dosaženo pomocí párového 
T testu.  

Pro evidenci příjmu potravy byl využit dotazník Dietary and Activity Assessment, 
respektive jeho část zabývající se preferencí jednotlivých potravin. Dotazník mapoval příjem 
potravy retrospektivně, a to za minulý týden života respondentů. Získaná data byla 
zpracována pomocí programu MS Office Excel a následně pomocí statistického programu 
SPSS 16.0. Statistické vyhodnocení proběhlo pomocí chí kvadrátu, a to na 95 % hladině 
významnosti.  

 
Výsledky  

Celkový tělesný tuk byl analyzován díky bioelektrické impedanci u 73 vegetariánů a 110 
konvenčně stravujících se respondentů. Z obr. 1 je patrné vyšší zastoupení celkového 
tělesného tuku u vegetariánů, kde dosahoval průměrné úrovně 27 %. U konvenčně 
stravujících byla hladina celkového tělesného tuku průměrně 17 %. Tento rozdíl je statisticky 
signifikantní na p ˂ 0,05. Z tohoto výsledku je dokonce patrné, že námi sledovaná skupina 
konvenčně stravujících se vykazuje nižší procentuální zastoupení tuku, než udává norma, 
nicméně tento výsledek je statisticky nevýznamný.  

I přes to, že žádný vegetarián z výzkumného vzorku nevykazoval příjem nižší, než je 
bazální metabolizmus, je u vegetariánů statisticky významné (p ˂ 0,05) vyšší zastoupení 
viscerálního tuku, který byl díky bioelektrické impedanci měřen v cm2. Z obr. 2 je patrné, že 
konvenčně stravující se populace vykazuje nejčastěji hodnoty normálního množství 
viscerálního tuku. Zato vegetariáni nejčastěji zastupují hraniční hodnoty tohoto tuku. Rozdíl 
mezi vegetariány a konvenčně stravující se populací v hodnotách „normální,“ „hraniční,“ a 
„extrémní“ je dokonce statisticky signifikantní na p ˂ 0,01. 
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Obr. 1. Zastoupení tělesného tuku u vegetariánů, konvenčně stravujících se (K.S.) a udávanou normou 

 
Obr. 2. Porovnání naměřených hodnot viscerálního tuku mezi vegetariány a konvenčně stravujícími se (K.S.) 

 
Konečným výsledkem je zastoupení bílkovin v těle respondentů. Průměrovaná norma pro 

Evropany s tělesnou výškou 176 – 177 cm a hmotností 84 – 86 kg činí 8,3 – 10 kg bílkovin 
v těle (11). Námi naměřené hodnoty, znázorněné v tab. 1, vykazují u vegetariánů statisticky 
významně nižší zastoupení bílkovin než u konvenčně stravující se populace, a to na p ˂ 0,05.  

 
Tab. 1. Rozdíl v zastoupení bílkovin mezi vegetariány a konvenčně stravujícími se 
Protein norma 8,3 – 10 kg 
Protein vegetariáni 6,8 kg 
Protein konvenčně stravující se 8,5 kg 

 
Grafické znázornění ukazuje, kolikrát za týden přijímá konkrétní potraviny skupina 

vegetariánů ve srovnání s konvenčně stravující se populací. Jak z logiky věci vyplývá, 
vegetariáni nekonzumují maso ani jednou za týden. Statisticky častěji však konzumují mléko, 
zeleninu, ale i sladkosti, pečivo a smažená jídla (obr. 3). 
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Obr. 3. Statisticky signifikantní rozdíly mezi příjmem konkrétních potravin mezi vegetariány  

a konvenčně stravující (K.S.) se populací 
 
Při rozboru a porovnání jídelníčku vegetariánů a konvenčně stravujících se byly 

zaznamenány výrazné a statisticky signifikantní rozdíly. Vegetariáni mnohem častěji 
konzumují vejce. Pokud se však zaměříme na jejich úpravu, jedná se především o vejce 
smažená. Tuto úpravu preferovalo 83 % vegetariánských respondentů. Naopak nejčastější 
způsob přípravy vajec u konvenčně stravujících se byl ve formě míchaných vajec.  

Další významnou skupinou potravin, kterou vegetariáni konzumovali častěji, byly 
sladkosti. Jako nejčastěji konzumovaná sladkost byla čokoláda, a to mléčná. Tu konzumovalo 
v době dotazování 93 % vegetariánů. Konvenčně stavující se mléčnou čokoládu konzumovalo 
pouze v 31 %. Průměrná konzumace mléčné čokolády byla u vegetariánů stanovena na 50 
gramů za jeden den, naopak u konvenčně stravujících se pouze 10 gramů za den.  

Neméně rozdílnou skupinou potravin bylo pečivo. Zde mezi vegetariány převažovala 
konzumace slunečnicového chleba, nicméně tento chléb konzumovali průměrně 6x týdně a v 
průměrném množství 283 gramů za den. Nejčastěji konzumovaným pečivem u konvenčně 
stravujících se byl rohlík tukový, který však konzumovali 3x za týden a to 2 kusy.  

Poslední, statisticky významně rozdílnou skupinou potravin byla smažená jídla. Nejčastěji 
smažené jídlo u vegetariánské části dotazované skupiny byla smažená zelenina, kterou 
vegetariáni konzumují v průměru 5x týdně a v množství 320 gramů za den. Následuje 
smažený sýr eidam 30 %, který vegetariáni konzumují průměrně 2x týdně. U konvenčně 
stravujících se vévodí v této skupině smažené kuřecí maso, které konzumují 3x týdně v 
množství 150 gramů za den.  

Z výsledků je patrný vyšší příjem sacharidů, který může pravděpodobně stát za vyšším 
zastoupením nejen celkového, ale i útrobního tuku. 
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Diskuze 

Z komplexní analýzy tělesného složení byly vybrány nejzajímavější výsledky, které 
mohou mít vliv na zdravotní stav vegetariánů. Vegetariánsky způsob stravování je spojen 
s nižšími hodnotami BMI a méně častým výskytem obezity než ne-vegetariánsky způsob 
stravování. Zvýšení podílu rostlinných potravin ve stravě může pomoci předcházet nadváze 
a obezitě. Náš výzkum u mladých jedinců ale ukazuje opak.  

Tělesný tuk je dle celé řady studií jedním z nejrizikovějších faktorů pro rozvoj hromadně 
vyskytujících se neinfekčních onemocnění (6 – 11). Norma pro procentuální zastoupení 
tělesného tuku je rozdílná u mužů a žen. Průměr normy pro muže a ženy je 15 % celkového 
tělesného tuku. Námi sledované skupiny vykazovaly vyšší množství tělesného tuku, než je 
průměr stanovený normou (12). Zásadním zjištěním však bylo, že vegetariáni vykazují 
statisticky významně větší množství celkového tělesného tuku (27 %), než konvenčně 
stravující se skupina populace (18 %), a to na p ˂ 0,05. Mezi nejvýznamnější rizika nadváhy 
patří rozvoj hyperlipidemie, aterogenní dyslipidemie, diabetu mellitu 2. typu a hypertenze 
(13). Pokud uvážíme množství tukové tkáně ve vztahu k nádorovým onemocněním, existuje 
zde přímo korelace, která poukazuje na negativní působení celkového tělesného tuku pro 
vznik nádorových onemocnění (14). Pro redukci celkového tělesného tuku a zabránění v jeho 
tvorbě je naprosto nezbytné změnit pohybový a výživový styl života. Norma CDC pro 
pohybové aktivity, která udává minimální podíl pohybových aktivit kumulací 30 – 60 minut 
každý den je už v současnosti považována dle mnohých odborníků za podlimitní (15). Žádný 
respondent z výzkumné, ani kontrolní skupiny tuto normu před vstupem do měření 
nenaplňoval, což může vysvětlit i vyšší procentuální zastoupení tukové tkáně u obou skupin. 
Dalším aspektem, ovlivňující nárůst tukové tkáně, je skladba denního jídelníčku. Za podpory 
výsledků z Dietary and Activity Assessment je patrný vyšší příjem sacharidů, o tom však bude 
pojednáno níže. Každý respondent však dle kalorické kalkulačky přijal množství energie 
převyšující jeho bazální metabolizmus, z čehož vyplývá, že nedocházelo ke kaloricky 
podlimitnímu příjmu. Ten může mít i dle Bray (16) za následek vyšší úroveň viscerálního 
tuku v organizmu. Viscerální tuk, jinými slovy meziorgánový, je tuk, který se hromadí 
v dutině břišní. Ten je z pohledu zdraví nebezpečnější než tuk podkožní. Dle Bray (16) je 
spojován s hladověním, tedy příjmem nižším, než je potřeba pro bazální metabolizmus. 
Viscerální tuk podporuje leptinovou a inzulinovou rezistenci, což má přímý dopad na 
zpomalení metabolizmu a například i vznik DM 2. typu. Dále je zodpovědný i za ¼ 
metabolizmus inzulinu. S viscerálním tukem je spojena produkce α-TNF a interleukinu-6, 
které mají asociaci ke vzniku nádorových onemocnění v dutině břišní (16). Podíl viscerálního 
tuku koreluje s podílem tuku celkového, nicméně zjištění statisticky významného vyššího 
zastoupení tohoto tuku může mít několik příčin. Může se jednat o nevyváženost a 
nepravidelnost stravy, díky které, dle Pařízkové (17) může množství tohoto tuku stoupat, nebo 
opět o nedostatek pohybové aktivity, která dle Hendla a Dobrého (15) nemá tak zásadní vliv 
na redukci viscerálního tuku jako zmíněné stravování, ale podporuje snižování tuku 
podkožního. Proč jsou vegetariáni takto disponovaní považujeme za podmět k dalšímu 
výzkumu, který by tento výsledek mohl objektivizovat.  
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Příjem bílkovin není způsoben jen konzumací masa, ale především dalších živočišných a 
rostlinných produktů. Pokud není jedinec fyzicky aktivní, postačí denní příjem bílkovin 
v hodnotách mezi 0,9 – 1,1 g/kg tělesné hmotnosti a měl by tvořit 15 – 20 % energetického 
denního příjmu (18). Bílkoviny neslouží pouze ke stavbě svalové hmoty, ale především 
k buněčnému metabolizmu a regeneraci organizmu. Proč vegetariáni vykazují nižší podíl 
bílkovin, než konvenčně stravující se populace může mít celou řadu vysvětlení. Absence masa 
v jídelníčku může mít souvislost s nedostatkem jedné, nebo více esenciálních aminokyselin 
(19). Rubnerův zákon limitních aminokyselin říká, že v organizmu je možné vytvořit jen 
takové množství bílkovin, na kolik stačí množství nejméně přijímané esenciální 
aminokyseliny. Dále se zde opět může odrážet již zmíněný nedostatek pohybových aktivit, 
které, jako jeden z mnoha zdravotních benefitů, stimulují svalový systém k jeho růstu (15). To 
je opět podnětem k rozvedení základní koncepce výzkumu, objektivizaci a racionalizaci 
zjištěných skutečností.  

V této souvislosti je možné konstatovat, že kvalita stravy podstatně ovlivňuje zdraví 
člověka. Sotos-Prieto et al. (20) zaznamenali v souvislosti se zlepšením kvality výživy 
významné pozitivní změny v riziku onemocnění a úmrtí na tzv. epidemicky se vyskytující 
neinfekční choroby. Tak mezi účastníky výzkumu, kteří konzumovali vysoce kvalitní stravu v 
průběhu 12 let, bylo výrazně nižší riziko úmrtí z jakékoli příčiny, a to až o 14 % (95 % CI, 8 
až 19) při posuzování skóre AHEI (index konzumace alternativních jídel), o 11 % (95 % CI, 5 
až 18) při posuzování skóre ASS skóre (alternativní středomořské stravy) a o 9 % (95 % CI, 2 
až 15) při posuzování DASH skóre (skóre diety na snížení hypertenze) než mezi účastníky 
bez jakékoli změny v stravování.  

Vegetariánská dieta by měla být doporučena jako ekologicky udržitelná dietní možnost 
pro zlepšení kardiovaskulárního zdraví (21). Sofi et al. (22) navrhují vegetariánskou stravu v 
primární prevenci, a možná prvotní prevenci rizikových faktorů kardiovaskulárního 
onemocnění. Nicméně i autoři doporučují jejich výstup nadále ověřovat dalšími 
longitudinálními studiemi. 

Není možné opomenut, že vegetariáni a vegani jsou náchylnější k nedostatku vitaminu 
B12 s vážnými riziky megaloblastické anemie, kognitivních poruch, neuropatie a deprese 
(23). Prevalence sub-klinického deficitu vitamínu B12 u vegetariánů je vysoká.  

Naše zjištění je ale v rozporu s 86 průřezovými a deset kohortovými studiemi, které 
potvrdili blahodární efekt vegetariánské diety na zdravotní stav (23). Celková analýza 
průřezových studií poukázala na významné snížení úrovně BMI, celkového cholesterolu, 
LDL-cholesterolu a glukózy v krvi u vegetariánů a veganů v porovnání s údaji u konvenčně 
stravující se populaci. Analýza 10 prospektivních kohortových studií ukázala na významně 
menší riziko výskytu a/nebo úmrtnost v důsledku ischemické choroby srdeční (RR 0,75; 95 % 
CI, 0,68 až 0,82) a celkovou incidenci nádorových ochoření (RR 0,92, 95 % CI 0,87 až 0,98). 
Uvedené studie tak poukazují na významný ochranný účinek vegetariánské stravy na výskyt 
nebo úmrtnost v důsledku ischemické choroby srdeční (−25 %) a na celkový výskyt 
nádorových onemocnění (−8 %). Dřívější britská studie Appleby et al. (24) porovnávala 
úmrtnost v souboru 21 000 jedinců ne-vegetariánů a 8 000 vegetariánů. Vegetariáni v britské 
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studii měli nižší úmrtnost v porovnání s obecnou populací. Jejich úmrtnost byla podobná jako 
u srovnatelných ne-vegetariánů, což naznačuje, že určitý podíl lze připsat i jiným faktorům 
životního stylu – nízké prevalenci kouření a obecně vysokému sociálně-ekonomickému 
postavení, nebo jiným aspektům stravování kromě vyhýbání se masu a rybám. 

 
Závěr  

Existenci alternativních směrů ve stravování nelze popřít. Zastoupení alternativních směrů 
stravování zažívá v současnosti značný rozmach. Proto je důležité vnímat tyto směry i 
z pohledu veřejného zdravotnictví. To znamená sledovat zdravotní stav těchto skupin 
obyvatelstva a soustředit se na upevňování jejich zdraví. Jako ideální prostředek, který může 
odhalit potenciální zdravotní rizika, je relativně nenákladné a časově nenáročné měření 
tělesného složení bioelektrickou impedancí. Z výstupu našeho výzkumu vyplývá, že i přes 
studie, které poukazují na prospěšnost vegetariánství v souvislosti se zdravotním stavem, je 
důležité dbát i rizik, která s tímto stravovacím směrem souvisí. Taktéž považujeme za důležité 
sledovat trendy u skupin populace dodržující vegetariánské stravovací zvyklosti, protože i 
tento trend se může vyvíjet negativním směrem. Výzkum předkládá pouze statisticky 
signifikantní rozdíly ve vybraných parametrech, a to na nereprezentativním vzorku 
vegetariánské populace, ale může naznačit, že stravovací trend mladých vegetariánů nemusí 
být v ohledu na správnost stravování v pořádku. Proto je důležité tuto tématiku neopouštět a 
soustředit se na sběr dat z reprezentativního souboru a věnovat jí zvýšenou pozornost.  
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V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame s rôznymi formami alternatívneho stravovania, 
pričom vegetariánstvo a vegánstvo patria medzi najobľúbenejšie. Súvisí s tým aj neustále 
narastajúci počet vegetariánskych reštaurácií, kuchárskych kníh, obchodov so zdravou 
výživou a webových stránok, ktoré propagujú tento životný štýl (1). Rastie aj počet 
odborných štúdií a záujem zdravotníckej verejnosti o benefity a riziká stravovania založeného 
prevažne na rastlinnej potrave (2, 3). 

Pestrou zmiešanou stravou možno najľahšie zabezpečiť optimálnu nutričnú kvalitu 
(príjem všetkých nutrientov) a kvantitu výživy človeka, potrebnú pre vývoj a udržanie zdravia 
(4, 5). Akékoľvek zužovanie spektra konzumovaných potravinových komodít a vylučovanie 
niektorých potravín (obvykle živočíšneho pôvodu) zo stravy, zvyšuje potenciálne riziko 
nedostatku dôležitých nutrientov (6, 7). V rastlinných zdrojoch potravy chýbajú napr. 
vitamíny B12 a D, niektoré n-3 nenasýtené mastné kyseliny; obsah jódu, karnitínu, niektorých 
esenciálnych aminokyselín je v rastlinnej potrave nižší než v živočíšnej (8). Absorpcia 
minerálnych látok (železa, vápnika, zinku, medi, selénu) môže byť inhibovaná vlákninou, 
prípadne ďalšími zložkami rastlinnej potravy. Napr. voľba striktnej vegánskej diéty u detí, 
keď je mimoriadne dôležité zabezpečiť adekvátny príjem živín, môže mať celý rad 
negatívnych dôsledkov na ich fyzický i psychický vývoj (4, 5, 9).  

Dlhodobé nutričné štúdie však preukázali inverzný vzťah medzi stravovaním s prevažnou 
konzumáciou rastlinnej potravy a výskytom ischemickej choroby srdca, diabetu, obezity, 
mnohých typov nádorov a celkovej mortality (10 – 15). Zdravotné benefity súvisia s nižším 
príjmom saturovaných tukov, cholesterolu a živočíšnych bielkovín a zároveň s vyšším 
príjmom komplexných sacharidov, vlákniny, nenasýtených mastných kyselín, magnézia, 
kyseliny listovej, vitamínu C a E, karotenoidov a ďalších fytonutrientov (16, 17). Dostatočný 

                                                           
1
 Práca čiastočne podporená grantmi Y.A.B.S. (Youth and Parents Behavioral Survey in Slovakia) O-15-

101-/0001 -00, KEGA č. 057UK -4/2017 Inovácia výučby tvorbou multimediálneho výučbového programu 
v oblasti ochrany a podpory zdravia populácie  

Životné podmienky a zdravie, 2018 
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príjem protektívnych nutrientov je zabezpečovaný konzumáciou hlavných vegetariánskych 
potravinových komodít ako sú zelenina, ovocie, celozrnné výrobky, strukoviny a olejnaté 
semená (5, 12, 18). 

Vyjadrenie expertov americkej dietetickej asociácie znie, že dobre naplánovaná 
vegetariánska strava je nutrične adekvátna, plne zdravotne vyhovujúca a schopná zabezpečiť 
zdravotné benefity v prevencii mnohých ochorení (19). Údaje nutricionistov sa zhodujú 
v tom, že benefity prevyšujú potenciálne riziká (20 – 23). 

Laická verejnosť však obvykle nemá dostatočné znalosti na posúdenie rizík a benefitov 
alternatívnych foriem stravovania, ktoré sa jej pri hľadaní zdravšej výživy ponúkajú. 
Adekvátne si naplánovať stravovací režim, ktorý vylučuje mnoho potravín, preto môže byť 
bez pomoci odborníka ťažké (4). 

Bolo by potrebné zvýšiť úroveň nutričných vedomostí v populácii a najmä medzi 
mládežou (teda vedomostí o fyziológii a hygiene výživy, o nutričnej skladbe potravín a 
o zásadách zdravej výživy), aby sa minimalizovali riziká poškodenia zdravia a naopak 
maximalizovali zdravotné benefity nekonvenčných spôsobov stravovania u ľudí, ktorí sa 
rozhodli pre niektorú z foriem alternatívnej výživy (4, 5, 9).  

Cieľom práce bolo získať aktuálne poznatky ohľadom uplatnenia a výskytu alternatívneho 
stravovania (so zameraním na vegeteriánstvo) v našej populácii, najmä v skupine mladých 
vzdelaných ľudí. Zisťovali sme: 
 aké sú názory mladých ľudí na alternatívne spôsoby stravovania, 
 aké sú ich vedomosti o zdravotných rizikách a benefitoch alternatívneho stravovania, 
 aký je výskyt prívržencov alternatívneho stravovania medzi mládežou vo vzťahu 

k pohlaviu, 
 aký vplyv má nutričné vzdelávanie na postoje k alternatívnemu stravovaniu, 
 súvislosť alternatívneho stravovania s ostatnými zložkami celkovej životosprávy (výskyt 

abúzov, spánok, športovanie). 
 

Súbor a metódy 

Začiatkom roku 2017 sme medzi obyvateľov internátov v komplexe Vysokoškolské mesto 
Ľudovíta Štúra prostredníctvom sociálnej siete rozdistribuovali anonymný dotazník 
obsahujúci 31 otázok. Dotazník bol zverejnený po dobu jedného týždňa a vyplnilo ho 1 437 
respondentov, čo svedčí o veľkom záujme mladých ľudí o danú problematiku. 

Tematicky bol dotazník rozdelený na 3 časti. Otázky v prvej časti boli zamerané na 
zistenie všeobecných informácií o respondentovi – vek, pohlavie, rodinný stav, vzdelanie a 
spôsob stravovania (konvenčné, alternatívne). V druhej časti nasledovali otázky zamerané na 
celkovú životosprávu (športová aktivita, spánok, konzumácia alkoholu, kávy, fajčenie, 
doplnky výživy), pravidelnosť stravovacieho režimu a frekvenciu konzumácie vybraných 
potravín (živočíšnych a rastlinných). Tretia skupina otázok bola zameraná na vegetariánstvo, 
postoje ľudí k nemu a názory na jeho potenciálne riziká a benefity, pričom sme formou 



 

146 
 

jednoduchých otázok testovali aj úroveň nutričního vzdelania. Zisťovali sme aj, či mal 
respondent v svojom študijnom programe zahrnutú aj problematiku výživy.  

Po technickej stránke bol dotazník vytvorený pomocou aplikácie Google Forms, ktorú 
sme použili aj na zber dát. Získane údaje sme preniesli do excelovej databázy, frekvenčné 
odpovede sme vzostupne obodovali (čím pravidelnejšie sa stravuje, častejšie konzumuje, 
športuje a iné, tým viac bodov získa) a vyhodnotili. Pri posudzovaní rozdielov medzi 
hodnotenými skupinami respondentov (vzdelanie, spôsob stravovania) sme použili 
deskriptívnu štatistiku – aritmetický priemer, smerodajnú odchýlku, t-test a chí-kvadrát.  

 
Výsledky a diskusia 

Základná charakteristika súboru našich respondentov je uvedená v tab. 1. Ide o ľudí vo 
veku od 17 do 30 rokov, prevažne slobodných, s výrazne vyšším zastúpením žien (75,7 %). 
Zastúpenie študentov alebo absolventov LF (u ktorých sme predpokladali najvyšší stupeň 
nutričného vzdelania) bolo v skupine respondentov mužského aj ženského pohlavia približne 
rovnaké (36,3 % mužov a 34,5 % žien). Vyššia účasť žien v našom prieskume pravdepodobne 
súvisí s ich všeobecne väčším záujmom o stravovanie a životný štýl (2, 24). V našom súbore 
ženy významne častejšie než muži experimentujú s rôznymi formami diét (30,8 % vs. 
14,3 %), konzumujú propagované výrobky zdravej výživy (54,3 % vs. 29,2 %) a užívajú 
doplnky výživy (65,8 % vs. 55,0 %). Naopak, muži významne častejšie fajčia než ženy 
(28,6 % vs. 13,3 %). 

 
Tab. 1. Všeobecná charakteristika súboru respondentov 

Ukazovateľ Spolu  
(n = 1 437) 

Muži 
(n = 349) 

Ženy 
(n = 1 088) 

Vek (roky) 21,8 ± 2,4 22,2 ± 2,3 21,7 ± 2,4** 
 n % n % n % 
Rodinný stav: slobodný/á 1 203 83,7 316 90,5 887** 81,5 
Zastúpenie fajčiarov 245 17,1 100 28,6 145*** 13,3 
Užívanie doplnkov výživy 908 63,2 192 55,0 716** 65,8 
Konzum propag. výrobkov zdravej výživy 694 48,3 102 29,2 591*** 54,3 
Nutričné vzdelanie (LF) 502 34,9 127 36,3 375 34,5 
Alternatívne stravovanie 385 26,9 50 14.3 335*** 30,8 
** p ˂ 0,01, *** p ˂ 0,001       

 
Z našich respondentov, ktorí deklarovali, že sa stravujú alternatívne, sa najviac hlásilo 

k vegánskej (12,6 %), prípadne vegetariánskej (7,5 %) výžive. Počty prívržencov iných 
alternatívnych spôsobov stravovania boli ojedinelé. Najviac respondentov (73,1 %) sa 
stravuje konvenčne, teda konzumuje obvyklú zmiešanú stravu (tab. 2). 

Existuje množstvo dôvodov, ktoré vedú ľudí k výberu bezmäsitej stravy. Medzi 
najčastejšie patria náboženstvo, snaha o ochranu životného prostredia a planéty, eticko-
morálne pohnútky neubližovať zvieratám, či ekonomické dôvody, ktoré vychádzajú zo 
skutočnosti, že rastlinná potrava je lacnejšia a uživí väčší počet ľudí na rovnakej ploche zeme. 
Častou pohnútkou sú aj zdravotné dôvody (ochrana zdravia a prevencia chorôb) (25 – 28). 
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Zisťovali sme postoj, resp. názor našich respondentov na vegetariánske stravovanie (obr. 1). 
Mnohí respondenti sa priklonili k názoru, že vegetariánstvo reprezentuje etické presvedčenie 
a snahu neubližovať zvieratám (64,5 %), že menej zaťažuje životné prostredie (33,9 %), že je 
to ekonomicky menej náročný spôsob života (15 %). Avšak početné boli aj súhlasné 
stanoviská s tvrdeniami, že vegetariánstvo je módna záležitosť(42,9 %), je to len forma 
protestu (25,9 %), prípadne túžba byť originálny (19,7 %). 

 
Tab. 2. Spôsob stravovania respondentov 

Spôsob stravovania Počet respondentov % 
Normálna zmiešaná strava  1 052 73,1 
Vegetariánske stravovanie  108 7,5 
Vegánske stravovanie  181 12,6 
Makrobiotické stravovanie  4 0,3 
Delená strava  12 0,8 
Bezlepková diéta  24 1,7 
Intermittent fasting  14 1,0 
Paleo  3 0,2 
Iné 39 2,8 

 

 
 

Obr. 1. Uveďte prosím, čo si myslíte o vegetariánstve (aj viac možností) – odpovede respondentov v % 
 

Ako vidíme na obr. 2 a 3, počet respondentov, ktorí kategoricky obhajujú vegetariánske 
stravovanie, resp. nepripúšťajú vyššie riziko deficitu niektorých nutrientov pri bezmäsitej 
strave počas celého života (30,8 % a 31,0 %) sa približne zhoduje s počtom respondentov, 
ktorí sa prihlásili k niektorému typu alternatívneho stravovania (viď tab. 1). Väčšina 
respondentov v našom súbore sa však stotožňuje s realistickejším postojom 
k vegetariánskemu stravovaniu a uvedomuje si zvýšené riziko nedostatočného príjmu 
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plnohodnotných bielkovín, prípadne vitamínov a minerálnych látok pri málo pestrej, prevažne 
rastlinnej strave a osobitne v prípade tzv. zraniteľných populačných skupín. 

Pri otázke, aké živiny by mohli s najväčšou pravdepodobnosťou chýbať ľuďom, ktorí 
nekonzumujú živočíšne potraviny, približne 2/3 respondentov správne odpovedalo, že vitamín 
B12 a D (64,0 % respondentov) a železo a vápnik (68,1 % respondentov). 

 

 
 

Obr. 2. Odpovede respondentov (v %) na otázku: Myslíte si, že vegetariánske stravovanie môže mať  
určité riziká? 

 

 
 
Obr. 3. Odpovede respondentov (v %) na otázku: Myslíte si, že vegetariánstve stravovanie môže byť nevhodné 

pre niektorú skupinu populácie? 
 

Na druhej strane, väčšina našich respondentov oceňuje benefity vegetariánskeho 
stravovania vo vzťahu k ochrane zdravia a prevencii metabolických, srdcovocievnych 
a nádorových ochorení (obr. 4). Striktný antivegetariánsky postoj, resp. príklon k tvrdeniu, že 
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kvalitnou a pestrou zmiešanou stravou (vrátane mäsa) možno docieliť rovnaké benefity ako 
bezmäsitou, malo len 28,0 % respondentov. 
 

 
 

Obr. 4. Odpovede respondentov (v %) na otázku: Myslíte si, že vegetariánske stravovanie môže mať  
určité benefity? 

 
Zaujímalo nás, nakoľko sa typ vzdelania, resp. smer absolvovaného štúdia prejaví v 

postojoch našich respondentov k alternatívnemu stravovaniu. Osobitne nás zaujímali postoje 
respondentov s medicínskym vzdelaním, ktorí majú najviac poznatkov a vedomostí 
o súvislostiach medzi výživou a zdravotným stavom človeka, teda najvyšší stupeň nutričného 
vzdelania. Súbor sme rozdelili na tri skupiny, pričom skupina 1 pozostávala výlučne zo 
študentov LF a lekárov. Skupiny 2 a 3 tvorili študenti alebo absolventi iných vedných 
odborov (tab. 3), pričom kritériom pre zadelenie bola odpoveď na otázku, či počas štúdia 
absolvovali aj nejaký predmet so zameraním na zdravú výživu a stravovanie.  
 
Tab. 3. Charakteristika súboru respondentov podľa odborného a nutričného vzdelania 

Odbor štúdia Počet 
respondentov % Nutričné 

vzdelávanie 
Humanitné vedy a umenie 169 11,8 

3 
Informatika a komunikačné technológie, matematika 133 9,3 
Konštrukcie, technológie, výroba a komunikácie 63 4,4 
Služby  18 1,3 
Sociálne, ekonomické a právne vedy 197 13,7 
Iný zdravotnícky odbor 101 7,0 

2 
Prírodné vedy 134 9,3 
Výchova a vzdelávanie 77 5,3 
Šport 21 1,5 
Pôdohospodárske a veterinárne vedy 22 1,5 
Medicína 502 34,9 1 

 
Až 75 % respondentov skupiny 1 (študenti LF + lekári) deklarovalo, že súčasťou ich 

štúdia bol aj predmet zameraný na výživu (fyziológia výživy, biochémia výživy, hygiena 
výživy a pod.). U respondentov s iným vzdelaním to bolo významne menej (skupina 2 = 21 % 
a skupina 3 = 1,7 %), (obr. 5). Respondenti s medicínskym vzdelaním (skupina 1) sa 
významne menej často stravujú alternatívne (12,5 %) než respondenti s iným vzdelaním 
(skupina 2 = 33,5 % a skupina 3 = 35,0 %). 
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S lepším nutričným vzdelaním súvisí aj lepšia informovanosť o zdravotných rizikách a 
benefitoch rôznych alternatívnych spôsobov výživy u respondentov skupiny 1. Napríklad 
významne častejšie (86 %) poukazovali na možné deficity v príjme živín, spájajúce sa s 
vegetariánstvom než respondenti s iným vzdelaním (50 – 60 %). Hraničný postoj, že 
vegetariánskou stravou možno saturovať potrebu živín vo všetkých skupinách populácie 
zastávalo len 12 % respondentov skupiny 1 ale až 35 % respondentov s iným vzdelaním. K 
postoju, že pestrou zmiešanou stravou možno docieliť rovnaké benefity ako vegetariánskou sa 
častejšie prikláňali, naopak, respondenti skupiny 1 (28,3 % vs. 21,3 %). Avšak v oceňovaní 
jednotlivých zdravotných benefitov vegetariánskeho stravovania nebol žiaden rozdiel medzi 
skupinami.  

 
Obr. 5. Porovnanie respondentov podľa vzdelania 

 
Porovnali sme aj stravovanie a životosprávu respondentov skupiny 1 (medici, lekári) a 

skupiny 2 a 3 spolu (iné vzdelanie). Z bodovo ohodnotených odpovedí o frekvencii 
konzumácie potravín a nápojov, pravidelnosti stravovania a fyzickej aktivity sme vypočítali 
priemery pre jednotlivé skupiny. Respondenti skupiny 1 (tab. 4) majú pravidelnejší stravovací 
režim (optimálne rozloženie príjmu energie počas dňa), jedia viac mäsa (aj rýb) a mliečnych 
produktov, ale aj sladkostí než ostatní respondenti. Významne menej často konzumujú 
alkohol a menej fajčia. Napriek tomu, ako zistila Babjaková a spol. (29), je fajčenie medzi 
medikmi relatívne rozšírene (10 % slovenských a 30 % zahraničných študentov LFUK 
priznalo fajčenie).  

V súlade s literárnymi poznatkami (2, 10, 12, 17) sme aj my zistili viaceré prvky 
protektívneho správania v životospráve respondentov, ktorí sa prihlásili k alternatívnemu 
stravovaniu: viac športujú, pijú menej alkoholických nápojov a kávy, ale majú pravidelnejší 
stravovací aj pitný režim a najmä jedia viac zeleniny a ovocia než respondenti, ktorí sa 
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stravujú konvenčne. Ako negatívne zistenie hodnotíme vyšší výskyt fajčiarov v skupine 
respondentov s alternatívnym stravovaním (tab. 4). 

 
Tab. 4. Porovnanie bodového zisku respondentov podľa vzdelania 

  Medicínske vzdelanie (1) 
(n = 502); x ± SD 

Iné vzdelanie (2 + 3) 
(n = 935); x ± SD p 

Raňajky 4,47 ± 0,96 4,21 ± 1,12 < 0,001 
Desiata 3,50 ± 1,15 3,34 ± 1,27 0,0138 
Olovrant 3,52 ± 1,12 3,39 ± 1,24 0,0485 
Večera 2 2,51 ± 1,27 2,78 ± 1,33 0,0002 
Tekutiny  2,98 ± 0,72 3,02 ± 0,77 n.s. 
Bravčové mäso 2, 60 ± 0,86 2,20 ± 1,04 0,0152 
Hydinové mäso 3,48 ± 0,89 2,84 ± 1,34 < 0,001 
Ryby 2,49 ± 0,74 2,07 ± 0,90 < 0,001 
Mlieko a mliečne produkty 3,83 ± 1,11 3,16 ± 1,43 < 0,001 
Sladkosti  3,49 ± 1,06 3,27 ± 1,10 < 0,001 
Zelenina  4,30 ± 0,76 4,38 ± 0,78 n.s. 
Ovocie  4,22 ± 0,83 4,28 ± 0,83 n.s. 
Konzumácia kávy 2,87 ± 1,26 2,77 ± 1,22 n.s. 
Konzumácia alkoholu 2,23 ± 0,77 2,39 ± 0,88 < 0,001 
Fajčenie 1,48 ± 0,92 1,74 ± 1,10 < 0,001 
Športovanie  2,53 ± 0,79 2,53± 0,83 n.s. 

 
V skupine respondentov s konvenčným stravovaním sme zistili podľa očakávania 

významne vyššiu konzumáciu živočíšnych produktov (mäso a mlieko) a sladkostí než u 
respondentov, ktorí sa stravujú alternatívne (prevažne ide o vegetariánov a vegánov). 

Tab. 5. Porovnanie bodového zisku respondentov podľa spôsobu stravovania 

  Alternatívne stravovanie  
(n = 385); x ± SD 

Konvenčné stravovanie 
(n = 1 052); x ± SD p 

Desiata  3,58 ± 1,29 3,33 ± 1,20 < 0,001 
Olovrant  3,61 ± 1,23 3,37 ± 1,19 < 0,001 
Večera 1 4,80 ± 0,59 4,75 ± 0,59 < 0,001 
Večera 2 2,73 ± 1,33 2,67 ± 1,31 < 0,001 
Tekutiny  3,11 ± 0,75 2,97 ± 0,75 0,001 
Bravčové mäso 1, 31 ± 0,72 2,71 ± 0,80 < 0,001 
Hydinové mäso 1,55 ± 1,10 3,62 ± 0,71 < 0,001 
Ryby 1,51 ± 0,91 2,48 ± 0,69 < 0,001 
Mlieko a ml. produkty 2,09 ± 1,39 3,87 ± 0,99 0,002 
Sladkosti  2,87 ± 1,11 3,52 ± 1,03 < 0,001 
Zelenina  4,80 ± 0,46 4,19 ± 0,80 < 0,001 
Ovocie  4,71 ± 0,61 4,10 ± 0,84 < 0,001 
Konzumácia kávy 2,60 ± 1,27 2,88 ± 1,22 < 0,001 
Konzumácia alkoholu 2,22 ± 0,90 2,37 ± 0,82 0,003 
Fajčenie 1,77 ± 1,10 1,60 ± 1,03 0,006 
Športovanie  2,64 ± 0,86 2,49 ± 0,80 0,002 
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Alternatívne sa stravujúci respondenti zriedkavejšie navštevujú zariadenia s rýchlym 
občerstvením, ale, naopak, častejšie navštevujú reštaurácie zdravej výživy, pri nákupoch 
preferujú výrobky propagované ako zdraviu prospešné a viac konzumujú rôzne doplnky 
výživy a sú významne spokojnejší so svojou životosprávou než respondenti, ktorí sa stravujú 
konvenčne (zmiešaná strava) (obr. 6). 

Respondenti s alternatívnym stravovaním častejšie zdôrazňujú benefity vegetariánskej 
výživy (86,5 % vs. 64,1 %; p ˂ 0,001) a zriedkavejšie si pripúšťajú riziká (27,8 % vs. 80,7 %; 
p ˂ 0,001) vegetariánskeho stravovania (prípadne o nich nevedia) než respondenti, ktorí sa 
stravujú konvenčne.  

 
Obr. 6. Porovnanie respondentov podľa spôsobu stravovania 

 
Závery  

Adolescenti a mladí dospelí sú viac otvorení voči alternatívam konvenčného 
stravovania (27 % respondentov sa prihlasuje alebo praktikuje niektorú z foriem 
alternatívneho stravovania) než sa odhaduje v našej populácii (2 – 4 %). Ženy častejšie 
inklinujú k alternatívnym spôsobom stravovania než muži (30 % vs. 16 %). Dôvody 
alternatívneho stravovania u mladých dospelých sú najmä: eticko-ekologické (ochrana 
životného prostredia, neubližovať zvieratám) a zdravotné (prevencia chorôb). 

Osoby s medicínskym vzdelaním v porovnaní s absolventmi iných vedných odborov 
majú lepšie vedomosti o benefitoch a rizikách alternatívneho stravovania. Lekári a 
študenti LF zriedkavejšie volia alternatívny spôsob stravovania (12,5 %) než osoby s 
nemedicínskym vzdelaním (> 30 % respondentov).  

V životospráve osôb s alternatívnym stravovaním sme zistili nižší výskyt rizikového 
správania (konzumácia alkoholu, nezdravé a nepravidelné stravovanie, fyzická inaktivita) 
než u osôb, ktoré sa stravujú konvenčne.  
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Na Slovensku sú kardiovaskulárne choroby (KVCH) na prvom mieste medzi príčinami 
smrti. Za posledných desať rokov predstavujú u nás v priemere 50 – 55 % podiel všetkých 
úmrtí (1). V SR je vyššia kardiovaskulárna úmrtnosť v porovnaní s niektorými susednými 
krajinami (Česko, Poľsko) a oveľa vyššia ako v krajinách západnej Európy.  

Stravovacie zvyklosti významne ovplyvňujú kardiovaskulárne riziko (priamo, ale aj 
nepriamo, cestou ovplyvnenia rizikových faktorov). Diétne intervencie sú v prevencii KVCH 
vysoko efektívne (celoplošne, aj u rizikových osôb) a výber zdraviu prospešných potravín je 
neoddeliteľnou súčasťou ovplyvnenia celkového rizika. Výživa spolu s telesnou aktivitou sú 
rozhodujúcimi činiteľmi, ktoré ovplyvňujú kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu (2). Je 
známe, že ochranné účinky jednotlivých výživových faktorov sa často vzájomne dopĺňajú a 
zosilňujú, čo sa týka aj kumulácie rizikových faktorov vo výžive. 

K špecifickým živinám, ktoré majú vzťah ku KVCH, patria mastné kyseliny (najviac 
ovplyvňujú lipoproteínový profil), minerálne látky (ovplyvňujú najmä TK), vitamíny a 
vláknina. 

Obsah a zastúpenie jednotlivých druhov mastných kyselín je v prevencii KVCH 
dôležitejšie ako celkový obsah tuku v potrave. Kardiovaskulárne riziko sa znižuje, ak sa 
nasýtené mastné kyseliny v strave nahrádzajú polynenasýtenými. Osobitne škodlivý vplyv 
majú trans-mastné kyseliny (TFAs), lebo zvyšujú hladinu celkového CHOL a LDL-CHOL a 
znižujú hladinu HDL-CHOL (3). 

K zdraviu prospešným potravinám zaraďujeme ovocie a zeleninu, celozrnné obilniny, 
strukoviny, rastlinné oleje, neslané orechy, olejnaté plody a semená, ryby a skupinu tzv. 
funkčných potravín s obsahom fytosterolov. 

                                                           

1
 Práca čiastočne podporená grantmi Y.A.B.S. (Youth and Parents Behavioral Survey in Slovakia) O-15-

101-/0001 -00, KEGA č. 057UK -4/2017 Inovácia výučby tvorbou multimediálneho výučbového programu 
v oblasti ochrany a podpory zdravia populácie  

Životné podmienky a zdravie, 2018 
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Cieľom práce bolo posúdiť vplyv vybraných výživových faktorov v prevencii 
kardiovaskulárnych chorôb.  

 
Súbor a metódy 

Na zistenie prevalencie vybraných výživových faktorov KVCH sme použili prierezovú 
štúdiu na vybranom súbore respondentov.  

Súbor tvorilo 406 dospelých respondentov, ktorí navštevovali ambulanciu praktického 
lekára pre dospelých, vo veku 30 – 69 rokov v priemernom veku 44,6 ± 9,8 rokov, z toho bolo 
155 mužov (38,2 %) a 251 žien (61,8 %). Respondentov sme rozdelili na súbor 176 pacientov 
v priemernom veku 44,5 ± 9,7 rokov, z toho 76 mužov (43,2 %) a kontrolný súbor, ktorý 
tvorilo 230 respondentov v priemernom veku 44,7 ± 9,9 rokov, z toho 79 mužov (34,3 %). 
Najväčší podiel tvorili respondenti vo vekovej skupine 30 – 39 rokov (35,2 %) (tab. 1). Do 
súboru pacientov boli zaradení respondenti, ktorým bola diagnostikovaná niektorá z KVCH 
(hypertenzia, koronárna choroba srdca, prekonaný IM). Do kontrolnej skupiny sme zaradili 
respondentov bez diagnostikovanej KVCH, ktorí navštívili praktického lekára z iných príčin 
(virózy, gastrointestinálne ochorenia, predpísanie liekov a pod.). 

 
Tab. 1. Zloženie súboru respondentov podľa pohlavia a veku (n = 406) 

 
Faktor 

Spolu 
n = 406 
n (%) 

Súbor pacientov 
n = 176 
n (%) 

Kontrolný súbor 
n = 230 
n (%) 

Pohlavie Muži 155 (38,2) 76 (43,2) 79 (34,3) 
Ženy 251 (61,8) 100 (56,8) 151 (65,7) 

Vek [r.] x ± SD 44,6 ± 9,8 44,5 ± 9,7 44,7 ± 9,9 
30 – 39 143 (35,2) 64 (36,4) 79 (34,3) 
40 – 49 128 (31,5) 57 (32,4) 71 (30,9) 
50 – 59 89 (21,9) 32 (18,2) 57 (24,8) 
60 – 69 46 (11,4) 23 (13,1) 23 (10,0) 

 
Na splnenie cieľa práce sme využili modifikovaný dotazník s názvom „Odhad 

kardiovaskulárneho rizika“ (Cardiovascular risk assessment questionaire) (4), ktorý sa 
zameriaval na otázky tykajúce výživových zvyklostí pacientov (konzumácia alkoholu, 
vyprážaných jedál, sacharidových potravín, sladkých jedál, rýb, ovocia a zeleniny a pitného 
režimu).  

Na štatistické spracovanie dát sme využili metódy deskriptívnej štatistiky. Pomocou chí-
kvadrátovej štatistiky (odds ratio pri 95 % intervale spoľahlivosti) sme sledovali asociácie 
medzi vybranými výživovými faktormi KVCH.  

Údaje boli spracované programom SPSS. Za hladinu signifikantnej významnosti sme 
stanovili úroveň p < 0,05. 

 
Výsledky 

Vybrané výživové faktory u mužov a žien v súbore pacientov a v kontrolnom súbore 
uvádzame v tab. 2 a 3. 
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Muži v súbore pacientov priznali nevýznamne vyššiu konzumáciu tvrdého alkoholu, 
nevýznamne nižšiu týždennú konzumáciu piva, ale významne nižšiu konzumáciu vína (p = 
0,023). V kontrolnom súbore bolo nevýznamne vyššie zastúpenie abstinentov. Pacienti 
nevýznamne častejšie konzumovali vyprážané pokrmy, muži z kontrolného súboru významne 
častejšie deklarovali žiadnu konzumáciu týchto pokrmov (p = 0,017).  

 
Tab. 2. Vybrané výživové zvyklosti v súbore pacientov a kontrolnom súbore – muži (n = 155) 

Faktor 
Súbor pacientov 

n = 76 
n (%) 

Kontrolný súbor 
n = 79 
n (%) 

 
p 

 
Konzumácia alkoholu 
[dl/týž.] x ± SD 

Tvrdý alkohol  0,7 ± 0,3  0,6 ± 0,3 0,320 
Pivo  15,3 ± 5,0 16,3 ± 4,6 0,473 
Víno  5,2 ± 2,3 7,8 ± 3,4 0,023 
Abstinent  32 (42,1) 36 (45,6) 0,666 

Frekvencia konzumácie 
vyprážaného jedla / týž. 

1 – 2-krát 53 (69,7) 46 (58,2) 0,137 
3 – 6-krát 7 (9,2) 4 (5,1) 0,321 
Denne 5 (6,6) 5 (6,3) 0,952 
Nekonzumujem 11 (14,5) 24 (30,4) 0,017 

Frekvencia konzumácie 
cestovín, zemiakov 
a ryže / týž. 

1 – 2-krát 18 (23,7) 22 (27,8) 0,556 
3 – 6-krát 33 (43,4) 29 (36,7) 0,397 
Denne 18 (23,7) 22 (27,8) 0,556 
Nekonzumujem 7 (9,2) 6 (7,6) 0,719 

Frekvencia konzumácie 
sladkých jedál [týž.] 

1 – 2-krát 27 (35,5) 30 (38,0) 0,754 
3 – 6-krát 10 (13,2) 9 (11,4) 0,740 
Denne 14 (18,4) 13 (16,5) 0,749 
Nekonzumujem 25 (32,9) 27 (34,2) 0,867 

 
Frekvencia konzumácie 
rýb [týž.] 

1 – 2-krát 40 (52,6) 55 (69,6) 0,030 
3 – 6-krát 6 (7,9) 2 (2,5) 0,576 
Denne - - - 
Nekonzumujem 30 (39,5) 22 (27,8) 0,128 

Konzumácia ovocia 
[ks/deň] 

1 – 3  35 (46,1) 32 (40,5) 0,489 
≥ 4 38 (50,0) 44 (55,7) 0,481 
Nekonzumujem 3 (3,9) 3 (3,8) 0,962 

Konzumácia zeleniny 
[ks/deň] 

1 – 3  44 (57,9) 39 (49,4) 0,290 
≥ 4 20 (26,3) 25 (31,6) 0,437 
Nekonzumujem 12 (15,8) 15 (19,0) 0,602 

Konzumácia kávy 
[šálka/deň] 

1 – 2  32 (42,1) 23 (29,1) 0,093 
3 – 4 24 (31,6) 33 (41,8) 0,190 
≥ 5 6 (7,9) 8 (10,1) 0,630 
Nepijem 14 (18,4) 15 (19,0) 0,929 

Konzumácia vody 
[l/deň] 

≤ 0,5  3 (3,9) 3 (3,8) 0,962 
0,6 – 1,5 3 (3,9) 4 (5,1) 0,739 
> 1,5 70 (92,1) 72 (91,1) 0,829 

 
Nevýznamne vyšší podiel pacientov nekonzumuje sacharidové pokrmy (cestoviny, 

zemiaky, ryžu) a denne, resp. často konzumuje sladké jedlá. Muži z kontrolného súboru vo 
významne vyššom zastúpení konzumujú ryby 1- až 2-krát týždenne (p = 0,030), pacienti 
nevýznamne častejšie priznávali žiadnu konzumáciu rýb. Pokiaľ ide o konzumáciu ovocia 
a zeleniny, muži z kontrolného súboru častejšie, i keď nevýznamne, deklarovali ich 
konzumáciu ≥ 4 ks denne. V pitnom režime sme významné rozdiely medzi súborom 
pacientov a kontrolným súborom nezaznamenali (tab. 2). 
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Ženy v súbore pacientok priznali významne nižšiu konzumáciu tvrdého alkoholu (p = 
0,015), nevýznamne vyššiu týždennú konzumáciu piva, ale významne nižšiu konzumáciu vína 
(p = 0,013). Zastúpenie abstinentiek bolo v oboch súboroch takmer rovnaké. Pacientky 
nevýznamne častejšie konzumovali vyprážané pokrmy, ženy z kontrolného súboru významne 
častejšie deklarovali žiadnu konzumáciu týchto pokrmov (p = 0,008). Zriedkavejšie 
konzumujú sacharidové pokrmy (cestoviny, zemiaky, ryžu) ženy z kontrolného súboru (na 
hranici významnosti, p = 0,051) a významne nižší podiel pacientok nekonzumuje takéto 
pokrmy (p = 0,015). Ženy z kontrolného súboru vo významne vyššom zastúpení konzumujú 
sladké jedlá len 1- až 2-krát týždenne (p = 0,010), pacientky ich nevýznamne častejšie 
konzumujú denne. Ženy z kontrolného súboru v nevýznamne vyššom zastúpení konzumujú 
ryby, vo frekvencii 1- až 2-krát týždenne na hranici významnosti (p = 0,070). V konzumácii 
ovocia sme významné rozdiely nezistili. Významne častejšie konzumovali ≥ 4 ks zeleniny 
denne ženy z kontrolného súboru (p = 0,009). V pitnom režime sme významné rozdiely medzi 
súborom pacientok a kontrolným súborom nezaznamenali (tab. 3). 
 
Tab. 3. Vybrané výživové zvyklosti v súbore pacientov a kontrolnom súbore – ženy (n = 251) 

Faktor Súbor pacientov 
n = 100 
n (%) 

Kontrolný súbor 
n = 151 
n (%) 

 
p 

 
Konzumácia alkoholu 
[dl/týž.] x ± SD 

Tvrdý alkohol  0,2 ± 0,0 0,4 ± 0,1 0,015 
Pivo 6,1 ± 2,6 5,6 ± 2,5 0,610 
Víno  3,3 ± 1,3 6,1 ± 2,7 0,013 
Abstinent  80 (80,0) 122 (80,8) 0,877 

Frekvencia konzumácie 
vyprážaného jedla / týž. 

1 – 2-krát 68 (68,0) 88 (58,3) 0,177 
3 – 6-krát 8 (8,0)  8 (5,3) 0,412 
Denne 5 (5,0) 4 (2,6) 0,358 
Nekonzumujem 19 (19,0) 51 (33,8) 0,008 

Frekvencia konzumácie 
cestovín, zemiakov a ryže 
/ týž. 

1 – 2-krát 18 (18,0) 43 (29,1) 0,051 
3 – 6-krát 43 (43,0) 48 (31,8) 0,075 
Denne 37 (37,0) 47 (30,5) 0,341 
Nekonzumujem 2 (2,0) 13 (8,6) 0,015 

Frekvencia konzumácie 
sladkých jedál [týž.] 

1 – 2-krát 25 (25,0) 61 (40,4) 0,010 
3 – 6-krát 27 (27,0) 32 (21,2) 0,298 
Denne 22 (22,0) 23 (15,2) 0,185 
Nekonzumujem 26 (26,0) 35 (23,2) 0,615 

 
Frekvencia konzumácie 
rýb [týž.] 

1 – 2-krát 60 (60,0) 73 (48,3) 0,070 
3 – 6-krát 7 (7,0) 13 (8,6) 0,640 
Denne - 5 (3,3) - 
Nekonzumujem 33 (33,0) 60 (39,7) 0,278 

Konzumácia ovocia 
[ks/deň] 

1 – 3  39 (39,0) 52 (34,4) 0,466 
≥ 4 58 (58,0) 88 (58,3) 0,965 
Nekonzumujem 3 (3,0) 11 (7,3) 0,120 

Konzumácia zeleniny 
[ks/deň] 

1 – 3  58 (58,0) 77 (51,0) 0,277 
≥ 4 25 (25,0) 55 (36,4) 0,009 
Nekonzumujem 17 (17,0) 19 (12,6) 0,314 

Konzumácia kávy 
[šálka/deň] 

1 – 2  49 (49,0) 70 (46,4) 0,683 
3 – 4 30 (30,0) 53 (35,1) 0,399 
≥ 5 7 (7,0) 7 (4,6) 0,445 
Nepijem 14 (14,0) 21 (13,9) 0,678 

Konzumácia vody [l/deň] ≤ 0,5  - - - 
0,6 – 1,5 8 (8,0) 16 (10,6) 0,485 
> 1,5 92 (92,0) 135 (89,4) 0,485 
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Z výživových zvyklostí sa potvrdila pozitívna asociácia KVCH s častou konzumáciou 
vyprážaných jedál (p = 0,000), sacharidových jedál (p = 0,019) a nedostatočnou konzumáciou 
zeleniny (p = 0,046) (tab. 4). 

 
Tab. 4. Odds ratio (95 % CI) pre vybrané výživové faktory (pacienti vs. kontrola; n = 406) 

Faktor χ2 OR (95% CI) p 
Konzumácia destilátov 0,08 0,89 (0,40 – 1,97) 0,777 
Konzumácia piva 0,46 1,20 (0,71 – 2,02) 0,499 
Konzumácia vína 0,19 1,14 (0,63 – 2,04) 0,662 
Konzumácia alkoholických nápojov spolu 1,15 1,25 (0,83 – 1,90) 0,286 
Konzumácia vyprážaných jedál 12,6 2,35 (1,46 – 3,80) 0,000 
Konzumácia cestovín, zemiakov a ryže 5,52 1,67 (1,09 – 2,58) 0,019 
Konzumácia sladkých jedál, koláčov a cukroviniek 0,20 0,90 (0,58 – 1,40) 0,650 
Konzumácia rýb 0,00 0,99 (0,66 – 1,50) 0,976 
Konzumácia ovocia 0,33 0,89 (0,60 – 1,32) 0,570 
Konzumácia zeleniny 3,97 0,64 (0,42 – 0,99) 0,046 
Konzumácia kávy 1,40 0,78 (0,53 – 1,17) 0,237 
Konzumácia vody 0,50 1,29 (0,64 – 2,58) 0,478 

 

Diskusia 

Niekoľko epidemiologických štúdií detegovalo vzťah medzi konzumáciou alkoholu a 
KVCH (5, 6). Vplyv miernej konzumácie alkoholu na zvýšené hladiny HDL-CHOL potvrdili 
intervenčné štúdie (7, 8). Vo Framinghamskej štúdii (9) sa zistilo o 59 % nižšie riziko 
srdcového zlyhania u mužov, ktorí konzumovali 8 až 14 alkoholických nápojov týždenne v 
porovnaní s abstinentmi. V Pianovej štúdii (10), ktorá sa zaoberá kardiovaskulárnym zdravím, 
konzumácia 7 až 13 alkoholických nápojov týždenne súvisela s nižším rizikom srdcového 
zlyhania o 34 % u starších dospelých (≥ 65 rokov). Podobné súvislosti sa preukázali aj v 
iných štúdiách (11). Autori Klatsky et al. (12) zistili, že mierna až stredná spotreba alkoholu 
súvisela s nižším rizikom srdcového zlyhania o 40 – 50 % u osôb s predchádzajúcou 
diagnózou infarktu myokardu (IM).  

V súbore pacientov sme zistili významne nižšiu konzumáciu vína u oboch pohlaví, a u 
pacientok aj významne nižšiu konzumáciu tvrdého alkoholu. Červené víno obsahuje 
antioxidanty a pri umiernenej konzumácii sa považuje za kardioprotektívne, najmä ak sa 
konzumuje s jedlom. Napriek množstvu poznatkov sa však stále nepotvrdilo, že alkohol 
znižuje riziko KVCH (13).  

Strava je dôležitým determinantom kardiovaskulárneho rizika. Významný vplyv na 
zníženie kardiovaskulárneho rizika má konzumácia ovocia, zeleniny a rýb. 

Zvýšený príjem ovocia a zeleniny môže znížiť kardiovaskulárne riziko. Zvýšená 
konzumácia ovocia a zeleniny sa odporúča ako kľúčová zložka zdravej výživy na prevenciu 
chronických ochorení. V posledných rokoch sa potvrdzujú hypotézy, že spotreba ovocia a 
zeleniny súvisí s úmrtnosťou na KVCH a rakovinu (14, 15). Výsledky však nie sú úplne 
konzistentné. Zatiaľ čo viaceré štúdie zistili, že konzumácia ovocia a zeleniny súvisela s 
nižšou úmrtnosťou, nepozorovali sa žiadne významné rozdiely v úmrtnosti medzi 
vegetariánmi a nevegetariánmi (16). Jedna z najnovších nutričných štúdii (17) analyzujúca 
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vzťah medzi konzumáciou ovocia a zeleniny a KVCH zistila, že RR medzi príjmom ovocia a 
zeleniny (> 200 g/deň) a koronárnou chorobou srdca (KCHS) je 0,92 (CI: 0,90-0,94) a pre 
KVCH je RR 0,97 (CI: 0,95-0,99). Autori štúdie súčasne pozorovali inverzné asociácie medzi 
príjmom jabĺk, hrušiek, citrusových plodov, zelenej listovej zeleniny a KVCH. Tieto výsledky 
podporujú odporúčania na zvýšenie príjmu ovocia a zeleniny ako prevencie KVCH a 
predčasnej úmrtnosti.  

Podľa štúdie Blancka et al. (18) podiel mužov a žien, ktorí konzumovali ovocie a zeleninu 
najmenej 5-krát/deň sa za posledných 12 rokov nezmenil (muži: 20,6 %, po 12 rokoch 
20,3 %; ženy: 28,4 %, po 12 rokoch 29,6 %). V našom dotazníku bola stanovená najvyššia 
denná hranica konzumácie ovocia a zeleniny na ≥ 4 ks/deň. Takéto množstvo ovocia/deň 
konzumovalo 50,0 % pacientov a 58,0 % pacientok, ale viac ako 4 ks zeleniny/deň 
konzumovalo len 26,3 % pacientov a 25,0 % pacientok. Konzumáciu zeleniny ≥ 4 ks/deň 
zriedkavejšie deklarovali pacienti oboch pohlaví (pacientky významne), v konzumácii ovocia 
sme významné rozdiely medzi pacientmi a kontrolným súborom nezistili. 

Tuk v rybách a morských živočíchoch je bohatý na polynenasýtené mastné kyseliny, 
najmä skupiny n-3. Príjem rýb (2- až 3-krát/týž.) znižuje mortalitu u mužov po infarkte 
myokardu (19). U silných fajčiarov (> 30 cigariet/deň) znižuje príjem rýb (najmenej 2-
krát/týž.) relatívne riziko mortality na KCHS o polovicu (20). Spotreba rýb (najmenej 1- až 3-
krát/mesiac) súvisí so zníženým rizikom trombotického infarktu (21), ischemickej cievnej 
mozgovej príhody (22) a u žien sa dáva do súvislosti so zníženým rizikom KCHS (23). Muži, 
ktorí konzumujú minimálne 200 g rýb/týždeň, majú znížené riziko IM v porovnaní s tými, 
ktorí konzumujú menej ako 50 g rýb/týždeň (24). Podľa štúdie Bulliyya (25), ktorej cieľom 
bolo preskúmať hladiny lipoproteínov v sére a porovnať rizikové faktory KVCH medzi 
populáciami konzumujúcimi, resp. nekonzumujúcimi ryby (pretože autor predpokladal, že 
príjem rýb znižuje kardiovaskulárne riziko), priemerné hladiny LDL-CHOL boli nižšie a 
hladiny HDL-CHOL vyššie v populácii, ktorá konzumovala ryby pravidelne.  

V našom sobore významne nižšiu spotrebu rýb deklarovali muži v súbore pacientov a 
nevýznamne vyšší podiel pacientov (mužov) deklaroval, že nekonzumujú ryby vôbec. U žien 
bola situácia opačná: viac (na hranici významnosti) pacientok deklarovalo konzumáciu rýb 1- 
až 2-krát týždenne a nevýznamne menej pacientok priznalo, že nekonzumuje žiadne ryby. 
Vzhľadom na nekonzistentné výsledky a celkovo veľmi nízku konzumáciu rýb v populácii nie 
je možné potvrdiť asociáciu s KVCH.  

Vyprážanie je jednou z najbežnejších metód prípravy jedla v západných krajinách. 
Vyprážaním sa mení nutričný obsah potraviny – stráca vodu a zvyšuje svoju energetickú 
denzitu (26). Vyprážané potraviny v prierezových štúdiách súviseli s rôznymi 
kardiovaskulárnymi RF. V Španielsku štúdia Soriguera et al. (27), ktorá sledovala 1 226 
dospelých osôb, zistila, že konzumácia vyprážaných potravín na opätovne použitých olejoch 
súvisela s vyššou prevalenciou artériovej hypertenzie. Analýza španielskej kohorty 
európskeho prospektívneho výskumu rakoviny a výživy konštatovala, že spotreba 
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vyprážaných potravín pozitívne asociovala s obezitou (28). Spotreba vyprážaných potravín 
súvisí aj s nižšími hodnotami HDL-CHOL (29).  

V našom súbore pacientov sme u oboch pohlaví zistili významne vyššiu konzumáciu 
vyprážaných jedál, čo pravdepodobne spôsobila nízka edukácia zo strany lekára a 
nespolupráca pacientov. 

V SR je ročná spotreba zemiakov (48,8 kg/os. ročne) hlboko pod odporúčanou dávkou 
potravín (80,6 kg/os. ročne) (30). Vysoká spotreba zemiakov, ale aj ryže a cestovín môže však 
viesť k zvýšenému riziku obezity (31). Znížená spotreba zemiakov môže viesť aj k 
zvýšenému dopytu po ryži a cestovinách, ktoré môžu, ale aj nemusia mať nižší glykemický 
index (31). Cestoviny majú nižší glykemický index než chlieb a zemiaky, ale chýbajú dôkazy 
o tom, ako môže príjem cestovín ovplyvniť KVCH. Potrebné sú dlhodobejšie randomizované 
kontrolované štúdie (32).  

Významne rozdiely vo frekvencii konzumácie cestovín, zemiakov a ryže medzi pacientmi 
a kontrolnou skupinou mužov sme nezistili. Ženy z kontrolného súboru udávali významne 
častejšie konzumáciu týchto sacharidových potravín len 1- až 2-krát týždenne, a významne 
častejšie udávali, že tieto potraviny nekonzumujú vôbec. Pacientky udávali súčasne aj 
častejšiu konzumáciu sladkých jedál. 

Káva je jedným z najrozšírenejších nápojov na svete. Určenie asociácie medzi 
konzumáciou kávy a KVCH by mohla mať priame dôsledky na verejné zdravie. Vzťah medzi 
spotrebou kávy a rizikom KCHS sa prvý krát skúmal v šesťdesiatych rokoch minulého 
storočia, keďže prevalencia konzumácie kávy a KCHS bola v západných krajinách vysoká 
(33).  

V našom súbore sme významnú pozitívnu asociáciu medzi pitím kávy a inými rizikovými 
faktormi KVCH nezistili, pretože pacientov, ktorí pili viac ako 5 šálok/deň kávy bol 
minimálny počet. Pre zistenie vzťahu medzi nadmernou konzumáciou kávy a KVCH by bolo 
potrebné rozšíriť súbor o respondentov, ktorí pijú viac ako 5 šálok kávy/deň. 

Voda predstavuje približne 60 – 70 % hmotnosti ľudského tela a je nevyhnutná pre 
trávenie, absorpciu, prenos, vylučovanie, cirkuláciu biomolekúl a reguláciu telesnej teploty. 
Ak sa obsah vody v tele zníži o 10 %, môže to mať za následok fyziologické abnormality, 
zatiaľ čo 20 % strata vody môže spôsobiť smrť (34). Podľa štúdie Janga (34) nadmerný 
príjem vody nesúvisí s vyššou prevalenciou hypertenzie [OR=1,2 (CI: 0,51 – 3,73)], anginy 
pectoris [OR=0,94 (CI: 0,47 – 1,86)] a IM [OR=5,36 (CI: 0,67 – 43,20)]. Podobne ako s 
kávou je pre zistenie vzťahu medzi nízkou (nadmernou) konzumáciou vody a KVCH, 
potrebné rozšíriť súbor o respondentov, ktorí pijú menej ako 0,5 (viac ako 1,5) l vody/deň. 

 
Záver 

Potvrdili sme významne častejšiu konzumáciu vína v kontrolnom súbore u oboch pohlaví, 
u žien aj tvrdého alkoholu. 
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Zo stravovacích zvyklostí sme v kontrolnom súbore potvrdili významne častejšie 
deklarované vynechávanie vyprážaných jedál a konzumáciu rýb vo frekvencii 1- až 2-krát 
týždenne u oboch pohlaví, u žien aj významne častejšie vynechávanie sacharidových jedál a 
častejšiu konzumáciu zeleniny. 

Potvrdili sme významnú pozitívnu asociáciu častej konzumácie vyprážaných a 
sacharidových jedál s KVCH a významnú negatívnu asociáciu s konzumáciou zeleniny. 

Odporúčame zlepšiť informovanosť obyvateľstva o úlohe jednotlivých potravinových 
komodít v prevencii KVCH, zvýšiť najmä konzumáciu rýb, ovocia, zeleniny a obmedzovať 
konzumáciu vyprážaných pokrmov a pokrmov s vysokým glykemickým indexom. 
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Zkrácená podjazyková uzdička díky svojí poloze může ovlivnit nevhodným způsobem 
hned několik okolních struktur a funkcí. Dutina ústní u novorozenců a kojenců je nízká a 
úzká, rty a tváře jsou přizpůsobeny u novorozenců a kojenců ke kojení. Povrch rtu se dělí na 
dvě části. Na zevní hladkou část a vnitřní zónu, která umožňuje dítěti při sání mateřského 
mléka pevně obejmout a uzavřít rty kolem prsního dvorce. Stejný účel mají i tukové polštáře, 
tvořící podklad tváří (1). Jazyk (lingua, glossa) je pohyblivý orgán, umístěný ve spodině 
vlastní dutiny ústní. Ve střední rovině probíhá tzv. podjazyková uzdička, kterou je jazyk 
připojen ke spodině ústní dutiny. Jazyk novorozenců je relativně velký, jeho pohyblivá část je 
krátká. Při zavřených ústech vyplňuje prakticky celou dutinu ústní. Uzdička, jako tenká 
blanka, má za úkol fixovat jazyk v ústech a zároveň zabraňovat jeho spolknutí (5). Její základ 
se vytváří již v prenatálním období. Po narození má tendenci se zkracovat a ztenčovat. Pokud 
k tomuto jevu nedochází a uzdička zůstává krátká a pevná, označujeme ji jako tzv. zkrácenou 
podjazykovou uzdičku (frenulum linguae breve) (3). Tzv. vrozené znehybnění jazyka – 
ankyloglosii, (obr. 8) dělíme na úplnou a částečnou. Úplná ankyloglosie znamená, že jazyk je 
prakticky nepohyblivý. Tento stav je významnou překážkou při sání a později negativně 
ovlivňuje řeč. Částečná ankyloglosie neboli hypoglosie je zapříčiněna krátkou uzdičkou, která 
široce přisedá ke spodnímu patru v různém rozsahu. Hrot jazyka tak v pozdějším věku 
nedosáhne k alveolárním výběžkům pro zuby či hranám zubů. Dále není možné jazykem 
volně přejet z jednoho koutku rtu do druhého. Jako nejtěžší stupeň ankyloglosie je popisován 
stav, kdy dochází k vtažení prostřední části jazyka a následně ke vzniku tzv. srdcovitého 
jazyka (4). Omezení pohyblivosti jazyka u novorozenců může být příčinou obtížného 
přisávání. Ankyloglosie má výskyt okolo 0,02–4,8 % novorozenců. Častěji jsou jí postiženi 
chlapci (4). V období, kdy bylo populární krmení dětí formulemi z lahví, potíže spojené 
s ankyloglosií relativně vymizely. Dnes je přirozené kojení opět trendem společnosti, a proto 
se také možnosti diagnostiky a řešení ankyloglosie dostávají do popředí. Vliv přirostlé 
uzdičky na kojení může být zásadní. Tím, že novorozenec či kojenec není schopný svůj jazyk 
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při kojení volně předsunout přes spodní ret, dochází k neefektivnímu uchopení bradavky. Ve 
snaze přisát se a obkroužit prs matky zespoda, dochází k dráždění bradavky, která se 
postupem času deformuje. Mechanismus správného sání se spíše mění ve stisk bradavky mezi 
čelistmi dítěte. Pohyb celého jazyka je během kojení zásadním činitelem pro ejekci mléka.  
V první fázi dítě uchopí prsní bradavku a prsní dvorec tak, aby svými rty dokonale utěsnilo 
volný prostor úst a prsu matky. Spodní čelist i celé dno dutiny ústní v této fázi klesá a kořen 
jazyka se naopak tiskne k měkkému patru. Tím dochází k vytvoření podtlaku, který zajišťuje 
nasávání mateřského mléka z mléčné žlázy. Ve druhé fázi se mandibula zvedá. Při tom jazyk 
vykonává vlnovitý pohyb od jeho špičky až k měkkému patru. Mateřské mléko je vytlačeno 
do hltanu novorozence a ten může polknout (1). Pokud toto nefunguje, kojení se stává 
bolestivým z poškozených bradavek, což je další ukazatel nesprávného přisátí dítěte z důvodu 
krátké uzdičky. Dítě vynaloží mnoho sil k tomu, aby získalo co nejvíce mléka. Dostává se mu 
však mateřského mléka málo. Takové dítě se velice rychle vyčerpává, může se po psychické 
stránce cítit frustrované a v některých případech začít odmítat prs. Někdy se stává, že přisátí u 
dítěte s krátkým jazykem působí opticky správně, ovšem i tak může docházet 
k nedostatečnému příjmu mléka. Dítě nepřibývá na váze, může být při kojení neklidné, 
mrzuté a mezi kojením nespokojené. Krátká uzdička pod jazykem, vzhledem k rozmanitosti 
možností připojení ke spodnímu patru, u některých dětí nemusí na první pohled vynikat. 
Může jít o uzdičku, která je méně pevná na konci jazyka, ale příliš pevná a krátká u kořene 
jazyka. Zkomplikovat období po porodu však dokáže stejně. Pokud se též krátká podjazyková 
uzdička vyskytuje v rodině, je podezření na souvislost se vznikem u potomků (2). K 
pozdějším příznakům patří horší schopnost olíznout si zuby. A ne zřídka krátká uzdička pod 
jazykem negativně ovlivní začátky mluvení a správnou artikulaci u dětí v předškolním věku 
(4).  

Diagnostika se provádí na základě pozorovaných klinických příznaků. Když se 
v diagnostice zaměříme přímo na ústa novorozence či kojence a nahlédneme do nich, můžeme 
okamžitě spatřit možný původ vzniklých potíží. Délka jazyka mnohdy vypovídá o jeho míře 
srůstu se spodinou.  To, zda novorozenci mohou vyplazit jazyk a obkroužit ho kolem dvorce a 
bradavky, je zásadní předpoklad kvalitního přisání a sání. O stupni ankyloglosie nám také 
může napovědět tvar jazyka, který bývá v některých případech připodobňován srdíčku (6). 
Dalším varovným faktorem je neprospívání dítěte. Tento fakt by neměl převážit v důležitosti 
potíže s kojením či bolestí. Někdy se lékaři mohou lehké podvýživy u novorozenců zaleknout 
a snaží se rychle tuto situaci vyřešit alimentaci pomocí formulí. Ale v tom případě neřeší 
skutečnou příčinu problému (2). Ve studii Ballardové (7) byla pro hodnocení ankyloglosie 
použita tzv. metoda Hazelbaker. Podle získaného bodového skóre se pak u novorozence 
diagnostikovala ankyloglosie. Posuzovala se přibližná délka uzdičky v centimetrech a její síla. 
Kontroloval se úpon uzdičky ke spodnímu patru a rozsah přirostení směrem ke špičce jazyka. 
Nakonec se sledovala pohyblivost. Jazyk novorozence by se měl při pláči zvednout alespoň 
do poloviny úst, aniž by při tom dítě muselo ústa přivřít. Dostatečné rozšiřování plochy 
jazyka se dá pozorovat při odtažení spodního rtu novorozence. Samotnou zkoušku přisávání 
pak vyšetřované dítě provádělo na prstu vyšetřujícího. Po podráždění rtů a vyvolání sacího 
reflexu vyšetřující vsunul malík do úst novorozence a posuzoval kvalitu sání (7). Nejčastější 
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příčinou vzniku ranky v okolí bradavky bývá špatná technika kojení, tedy přisání, sání a 
poloha dítěte, kterou komplikuje zkrácená uzdička pod jazykem. Vznikají mikroskopické 
trhlinky, které reagují bolestí na jakoukoliv manipulaci s prsy. Dalším nápadným projevem 
může být zčervenání, pálení a někdy i krvácení z ragády na bradavce. Typický rys, pro 
porušení bradavek při kojení dítěte se zkrácenou podjazykovou uzdičkou, je poranění 
lokalizované na špičce bradavky. Jestliže se přes vrchol bradavky táhne horizontálně odřený 
pruh, lze pravděpodobně považovat tento jev za usvědčující. Krátká délka jazyka zapříčiní 
dráždění bradavky tím, že ji dítě olizuje, místo aby vykonávalo fyziologický vlnovitý pohyb. 

Pro řešení ankyloglosie existují různé způsoby. Snížená pohyblivost jazyka se v některých 
případech vyřeší například rozcvičením nebo naučením se používat ústa při daných úkonech 
jinak (4). Novorozenci a kojenci ve svém věku prozatím nemají možnost aktivně cvičit, a 
proto řešení ve vztahu ke kojení zajišťují buďto trpělivé matky nebo je přistoupeno k 
rychlejšímu a možná účelnějšímu řešení. Pokud je skutečně jazyk v pohybu omezen, je třeba 
využít radikálnějších technik (6). Po zaznamenání klinických příznaků a diagnostice v ústní 
dutině, je možné v prvních dnech poporodních přistoupit k vyčkávání. Pokud současně 
nedochází k negativním vlivům, stává se v některých případech, že k rozvolnění uzdičky pod 
jazykem dojde samovolně v rámci růstu a vývoje celé oblasti ústní dutiny (2). Dalším 
způsobem řešení je rozcvičování. Co nejšetrněji přimějeme novorozence k otevření úst. Cvik 
začíná vložením ukazováčku pod jazyk dítěte. Matka by měla vyvíjet mírný tlak na tenkou 
část uzdičky a rovnoměrně ji sunout dozadu do úst. V této poloze setrvat třicet sekund. Ideální 
frekvence opakování je třikrát po sobě a to třikrát až pětkrát za den. Výsledkem by měl být 
vyšší rozsah pohybů jazyka (9). V kombinaci se stimulací procesu saní, je možné naučit dítě 
vykonávat správné pohyby jazyka při kojení. Technika tohoto cvičení kopíruje fyziologický 
průběh přiložení a počátku sání. Specifickým pohybem ukazováku v ústech dítěte 
podněcujeme dítě ke správnému vytvoření podtlaku a natvarování jazyka do tvaru lžičky. Po 
navození zvednutí jazyka se dostává prsní bradavka, momentálně prst cvičícího, na správné 
místo v ústech dítěte. Novorozenec či kojenec si prostřednictvím sání vytváří velké množství 
prvních emocí. Spolu s tělesným kontaktem tak získává jistotu v prvních vztazích k okolí 
(10). I z tohoto důvodu je důležité, aby celkový dojem z kojení, pro dítě i matku, nebyl 
nepříjemný (2). Mezi chirurgická radikální řešení ankyloglosie patří frenulotomie (obr. 9) či 
frenulektomie (8). Frenulotomie se dříve prováděla častěji, výkon patřil dokonce do 
kompetencí porodních asistentek. Jde o jednoduchý, několika vteřinový úkon, který dnes 
provádí pouze lékař, zákrok je označován za minimální zásah v krátkém čase s maximem 
užitku (2). Samotné střižení lze provést v ambulanci (6). Ke střižení se používají sterilní 
nůžky s kulatými konci. Ačkoliv dítě při výkonu pláče, připisuje se tento fakt spíše 
k nucenému držení jeho končetin a hlavy ve statické poloze. Novorozenec téměř nepociťuje 
žádnou bolest. Zákrok je dokonce méně bolestivý než, propichování uší u děvčat. Z tohoto 
důvodu se využívá pro umrtvení pouze lokálních anestetik, například různé gely. Po zákroku 
jsou krevní ztráty zanedbatelné. Množství odpovídá jedné nebo dvěma kapkám krve. Lékař 
chvíli v místě rány přidrží kousek sterilní gázy a další krytí rozhodně není nutné. Jakmile je 
vše hotové, novorozenec je vrácen k matce, která můžu okamžitě dítě přiložit k prsu (2). 
Komplikace u frenulotomie jsou vzácné, avšak jednou z nepříjemných zkušeností je recidiva 
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krátké uzdičky, která vzniká zjizvením původní ranky (4). Za předpokladu, že žena nemá 
žádné potíže při kojení a její dítě fyziologicky přibývá na váze, není potřeba v prvních dnech 
života po porodu přistupovat okamžitě k frenulotomii. Pokud však během poporodní 
hospitalizace matka zaznamená jakoukoliv odchylku, měla by se informovat o možnostech 
řešení jejího problému některého z odborníků nejen v péči o novorozence (2). 

Cíl výzkumu. Sběr a analýza informací o problematice ankyloglosie ve vztahu ke kojení u 
dětí do jednoho roku věku. 

Dílčí cíle: 
1. Posouzení obecného názoru matek, že kojení při ankyloglosii je tímto negativně 

ovlivněno. 

2. Analýza zkušeností a názorů matek dětí s ankyloglosií. 

3. Zjištění názoru odborníků na diagnostiku a řešení ankyloglosie.  

Charakter výzkumu – kvalitativní. Metoda triangulace. 1. Analýza internetových 
diskuzních fór laické veřejnosti (zúžená na názory matek dětí do jednoho roku). 2. Anketa 
pomocí webových adres a sociálních sítí u matek dětí do jednoho roku věku s ankyloglosií. 3. 
Polostrukturované rozhovory s odborníky (neonatolog, praktický lékař pro děti a dorost, 
laktační poradkyně, porodní asistentka). Výzkum probíhal v jarních měsících roku 2017. 

 
Matriál a metody 

Východiska šetření: Absence cílené diagnostiky ankyloglosie mezi doporučenými 
vyšetřeními na neonatologickém oddělení. Problémy při kojení jako doprovodný rys u 
náhodného zjištění ankyloglosie.  

 
Výsledky 

Výsledky dílčího cíle 1. Posouzení obecného názoru matek, že kojení je při ankyloglosii 
negativně ovlivněno. Data získána analýzou internetových diskuzních fór pro laickou 
veřejnost. Respondentky byly ženy s dětmi do jednoho roku věku (obr. 1). Analýza odpovědí 
celkem 69 žen. 37 diskutujících respondentek uvedlo, že neslyšelo o negativním vlivu 
přirostlé podjazykové uzdičky na kojení. 9 žen se setkalo u sebe, nebo u známé s bolestmi 
bradavek při kojení, 10 žen uvedlo špatné přisávání dítěte k prsu. Tyto ženy si myslí, že to byl 
důsledek ankyloglosie. 10 žen si myslí, že přirostlá uzdička je příčinou nedostatečné tvorby 
mléka, která se může projevovat nadměrnou spavostí dítěte. 3 ženy neměly žádný názor na 
vztah podjazykové uzdičky a kojení, problematika je jim však částečně známá. 
Charakteristika popisu problémů při kojení byla obdobná: Bolestivost je vnímána opravdu 
v oblasti bradavek a rozvíjí se v čase několika vteřin až pár minut po uchopení prsu dítětem. 
Řada žen také udala pocit jako „olizování kočičím jazýčkem“.  
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Obr. 1. Odpovědi získané v internetových diskuzích – kojení hodnocené matkami 

 
Výsledky dílčího cíle 2 – Analýza zkušeností a názorů matek dětí s ankyloglosií. Data 

získána anketou pomocí webových adres a sociálních sítí. Respondentkami byly matky dětí 
do jednoho roku s prokázanou ankyloglosií.  Počet respondentek byl 8 (obr. 2).  

 

 
Obr. 2. Kdo diagnostikoval ankyloglosii  

 
Přirostlou podjazykovou uzdičku diagnostikovali častěji nelékaři – laktační poradkyně či 

matky samy. Informace o možnosti frenulotomie byla podána v 7 případech z 8, ženy se 
shodly na rozpačité nabídce chirurgického řešení (obr. 3). Souhlas projevila jedna oslovená, 
efekt na zlepšení kvality kojení byl okamžitý (obr. 4).  

Důvody pro nesouhlas s výkonem se lišily podle nabytých zkušeností. Některé matky se 
rozhodly pro vyčkávací taktiku, i přes doporučení pediatrů k frenulotomii. Konkrétní 
příspěvek jedné z matek popisuje zásah jako „rozšířený nešvar“, který není nutné řešit 
radikálním způsobem, nýbrž úpravou polohy dítěte při kojení na vertikální. Zákrok 
považovaly za preventivní. Uváděly, že je nejvhodnější provést zákrok v co nejnižším věku 
dítěte. Vyjádřily vděčnost za poskytnutí informací od pediatrů či laktačních poradkyň. Oproti 
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tomu jedna z žen popsala s lítostí, že na zkrácenou uzdičku pod jazykem upozorněna nebyla a 
její kojení bylo „mimořádně bolestivé“ a zároveň vyjádřila touhu po delším kojení. Další 
výpověď byla obdobná: „Kdybych jako prvorodička byla na tento problém upozorněna již v 
porodnici, tak bych nechala uzdičku prostřihnout okamžitě. Bohužel mi souvislost špatného 
přisátí miminka s krátkou podjazykovou uzdičkou došla až zpětně.“ Stručným názorem další 
ženy byl výrok: „V porodnicích se uzdičky neřeší.“ Ženy také nevěděly, kde by se výkon měl 
provést. Jedna z matek stále aktivně hledá zařízení, které by jejímu staršímu synovi provedli 
zákrok jiným způsobem, než v celkové anestezii, která se v pozdějším věku při výkonu 
využívá. V době šetření (dětem bylo méně než jeden rok) kojilo 5 z 8 žen (obr. 5). 

 

  
 

Obr. 3. Podání informací o frenulotomii (Otázka 2: 
Byla jste seznámena s možností podstřižení uzdičky?) 

 
Obr. 4: Souhlas s frenulotomií (Otázka 3: Souhlasila 

jste s výkonem? Zdůvodněte prosím.) 

 

  
 

Obr. 5. Kojení v současnosti (Otázka 4: Kojíte 
v současné době?) 

 
Obr. 6. Problémy při kojení (Otázka 5: Jak byste 

hodnotila vaše kojení?) 

 

Respondentky měly možnost uvést i více odpovědí. Z 5 žen, které kojily, 3 nemají 
s kojením dítěte žádné problémy, dvě ženy udávají typické problémy pro ankyloglosii – bolest 
bradavek brzo po přisátí dítěte a časné pouštění prsu dítětem (obr. 6). Jedno dítě (po 
frenulotomii) dokáže vyplazit jazyk před rty, 6 dětí má ankyloglosii mírného stupně, jedno 
dítě středného stupně (obr. 7).  
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Obr. 7. Délka jazyka dítěte (Otázka 6: Když se podíváte do úst dítěte, dosahuje jeho jazyk ke spodnímu rtu?) 

 
Výsledky dílčího cíle 3 – Zjištění názoru odborníků na diagnostiku a řešení ankyloglosie.  
Data získána pomocí polostrukturovaného rozhovoru s odborníky (neonatolog, praktický 

lékař pro děti a dorost, laktační poradkyně, porodní asistentka). Všichni odborníci 
problematiku možných problémů při kojení u dětí s ankyloglosií znali, praktický lékař pro 
děti a dorost a laktační poradkyně se problematice diagnostiky věnují necíleně.  Palpační 
vyšetření provádějí ostatní odborníci pouze tehdy, když ji zjistí aspekcí. Stupeň srůstu 
neurčuje nikdo, výskyt je podle nich raritní a stav se může sám upravit. Problematice by se 
více věnovali až v pozdějším věku dítěte, kdy by mohly nastoupit problémy s výslovností. 
Matky by na tuto skutečnost v případě srůstu upozornili, o možnosti frenulotomie by 
informovali, ale chybí jim odkaz na lékaře, který se problematikou zabývá. V případě 
souhlasu matky s frenulotomíí, by ji odeslali na pracoviště, se kterým by se předem spojili 
(plastická chirurgie, běžná chirurgie, zubař). Sami by výkon neprováděli. Jediný lékař  
neonatolog by matce k výkonu nabídl konkrétní pracoviště (neonatologické oddělení), kde 
pracuje lékařka s mnoholetou praxí a výkon za svůj život několikrát provedla.   

 
Diskuze 

Vzhledem k tomu, že výskyt zkrácené podjazykové uzdičky je poměrně málo častý, je 
počet respondentek nízký. Názor, že zkrácená podjazyková uzdička může mít neblahý vliv na 
kojení, má kořeny již v historii, kdy akt rozvolnění této uzdičky prováděly porodní asistentky. 
Jak udávají v rozhovorech odborníci z nemocnic a komunitní zdravotníci, většinou je 
určujícím parametrem pohyblivost jazyka při sání. Za spoluurčující faktor, který ovlivňuje 
laktaci, je možné považovat psychický stav novorozence, jeho temperament a trpělivost při 
učení se kojení. Problematika ankyloglosie je poměrně kuriózní téma i v tom smyslu, že 
neexistují žádné doporučené postupy, tabulky či měřítka na objektivizaci stupně ankyloglosie 
a doporučené postupy při řešení. Zdravotničtí pracovníci jsou nuceni rozhodovat o jejím 
řešení subjektivně. Proto se také setkáváme s různými postupy řešení stavu. Například autorka 
Messnerová (5) se snažila roztřídit stupně ankyloglosie do pěti kategorií. A to na mírnou, 
střední a těžkou, silné a tenké frenulum. Oproti tomu autorka Ballardová (7) využila při svém 
výzkumu skórovacího hodnocení Hazelbaker, které poměrně podrobně definuje vzhled a 
funkčnost jazyka v jednotlivých stádiích ankyloglosie. Díky tomu také vzniká otázka jaké 
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řešení pro daný stupeň zvolit. Z výpovědí žen vyplývá názor, že čím dříve se zákrok v podobě 
frenulotomie provede, tím lépe, ale neplatí to vždy. K tomuto návrhu se přiklání i všichni 
respondenti zdravotníci.  Někteří považují přestřižení za nejefektivnější a jediné vhodné 
řešení. Druzí poukazují na důležitost provádět zákrok rozvážně a indikovaně. Laktační 
poradkyně potíže při kojení zapříčiněné krátkou uzdičkou pod jazykem řeší změnou techniky 
kojení, kdy se snaží využít úpravy poloh mezi matkou a kojeným dítětem. Jak pediatři, tak i 
laktační poradkyně, se shodují v tom, že pokud uzdička zásadně zasahuje do přirozeného 
průběhu laktace a má dopad na zdraví matky nebo dítěte, musí být řešena (obr. 8 a 9).  

 

 
 

Obr. 8. Ankyloglosie a frenulotomie 
 
Matky často v internetových diskuzích uváděly, že chirurgický zákrok považují navíc za 

prevenci poruch výslovnosti. Argumenty pro jejich rozhodnutí byly: rychlé řešení, nebolí to, 
banální průběh, čím dřív výkon proběhne, tím méně zanechá v dítěti stop, bez nutnosti 
anestezie. Bolestivost a zbytečnost zasahovat do integrity úst novorozenců a kojenců naopak 
udávaly ty matky, které frenulotomii jako řešení nezvolily. I autoři studie Hall a Renfrew (11) 
shrnuli názor některých odborníků, že zkrácená uzdička pod jazykem se dá považovat u 
malých dětí za částečně normální jev. Oslovení zdravotníci usuzují, že zákrok může být pro 
dítě nepříjemný, avšak jako výhodu považují časnému provedení a přirozenému paměťovému 
výpadku novorozenců a kojenců. Čím vyšší je také naléhavost řešení, tím radikálnějším 
prostředkům jsou matky nakloněny. Pokud jde ženám o rychlost úpravy sání a zbavení se 
okamžitě bolesti, je frenulotomie nejlepší metodou volby. Názor na preventivní protětí, bez 
ohledu na kojení, také vznesl jeden z pediatrů. Zbývající zdravotníci se spíše přiklání 
k odůvodněnému jednání. Komunitně pracující personál by také častěji volil vyčkávací 
taktiku. Autorka Ballardová (7) ve své studii kromě diagnostiky sledovala právě účinnost 
metody. Výsledky z jejího výzkumu vypovídají o okamžitém zlepšení vnímaných potíží při 
kojení, problémem může být recidiva srůstu. Povědomí matek o této problematice je 
povšechná. Ke stoprocentnímu záchytu případů zřejmě nedochází. Nabídka řešení ze stran 
zdravotníků je dána naléhavostí problémů s kojením. I přes možnou snahu o konzervativní 
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rozvolnění zkrácené podjazykové uzdičky, je frenulotomie metodou volby pro rychlou a 
efektivní pomoc. 

Pokud se již v době, kdy je žena ještě hospitalizovaná na poporodním oddělení, v rámci 
kojení rozvine kaskáda potíží, kterou způsobuje krátký úpon podjazykové uzdičky, měli by ji 
zdravotničtí pracovníci daného zařízení minimálně upozornit na původ problémů. Doporučit 
vhodné kroky pro odbourání patologií a popřípadě ji odkázat na odborníky z oddělení ORL.  

 
Obr. 9. Rozdíly v ejekci mléka při sání z prsu zdravého novorozence a při ankyloglosii 

 
Informovanost žen, o zkrácené podjazykové uzdičce, by bylo vhodné podpořit edukací ze 

stran nejen pediatrů, laktačních poradkyň a porodních asistentek. Například zavedením 
aspekce a palpace uzdičky při první vizitě na rooming in. Vizuálním zjištěním stavu uzdičky 
v ústech novorozence a upozorněním matky na tento fakt, by bylo možné zachytit rozvíjející 
se obtíže již v zárodku. Rutinní sledování by umožnilo bedlivěji dbát na správnou a 
odpovídající techniku přiložení dítěte. A popřípadě po souhlasu matky, ihned provést 
frenulotomii. Následná edukace a péče o ženu při kojení po provedení zákroku, by mohla 
předejít nepříjemné recidivě srůstu. Jako prevenci potíží je možné doporučit cvičení 
pohyblivosti jazyka dítěte – častým přikládáním a apelováním na správnou techniku kojení, 
nebo nadzvednutím jazyka od spodiny úst v daných intervalech umytým ukazovákem matky 
dítěte. 

 

normální poloha jazyka při sání 

abnormální poloha jazyka při sání 
u zkrácené uzdičky pod jazykem 
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Závěr 

Z internetových diskuzí matek vyplývá souhlas s názorem, že zkrácená podjazyková 
uzdička může být příčinou problémů při kojení. Vědecké výsledky dokazují, že tomu tak být 
může, ale negativní ovlivnění kvality kojení ankyloglosií neplatí vždy.  

Z anketního šetření u matek s dětmi s diagnostikovanou ankyloglosií vyplývá, že 
nejčastěji stav diagnostikovaly ženy samy, nebo laktační poradkyně. Matky byly informovány 
o frenulotomii, ale rozpačitě. Téměř všechny ženy s výkonem nesouhlasily, přes to ale většina 
matek své dítě kojí. Problémy při kojení jsou nevýrazného charakteru. Diagnostika zkrácené 
uzdičky aspekcí, kterou provedly matky, ukazuje na mírný stupeň srůstu.  

Zdravotničtí pracovníci se cíleně problematice nevěnují, a to ani na novorozeneckých 
odděleních nemocnic, situaci monitorují a řeší ji až při velkých obtížích. Mezi zdravotníky 
panuje názor o prospěšnosti včasné frenulotomie. Není jednotný názor na to, kdo by měl 
frenulotomii provádět. Při diagnostice a konzervativním řešení ankyloglosie zcela selhaly 
porodní asistentky.   
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Životné prostredie detí a mládeže, jeho fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti, 
významným spôsobom ovplyvňujú zdravie detí od prenatálneho obdobia v priebehu celého 
vývinu až do dospelosti. Zdravie detí a mládeže negatívne ovplyvňujú aj behaviorálne riziká, 
medzi ktorými sú na poprednom mieste zlá životospráva, nízka pohybová aktivita a rizikové 
správanie – fajčenie, konzumácia alkoholu aj nelegálnych drog, problémy vzťahujúce sa 
k sexualite, šikanovanie a podobne (1, 2).  

Adolescencia je obdobie života so špecifickými zdravotnými a rozvojovými potrebami. Je 
to čas, keď si dievčatá a chlapci dokážu intenzívne osvojiť nové vedomosti a zručnosti, ale aj 
keď zápasia s výkyvmi nálad a návalmi emócií, keď si budujú celoživotné priateľstvá a prvé, 
podľa nich vážne, vzťahy. Je to čas, keď sa oboznamujú s ľudskými a spoločenskými 
hodnotami a v závislosti od podanej informácie a pozorovania blízkeho okolia si utvárajú 
hodnotové rebríčky a pripravujú sa na život v dospelosti (3). 

V období stredoškolskej dochádzky prebieha veľmi dôležitá časť dospievania, vrcholí 
fyzické dozrievanie a formuje sa osobnosť jedinca, ktorý si vytvára vlastné postoje a názory. 
Dochádza k zmenám životného štýlu, menia sa stravovacie návyky, denný režim, pričom je 
mladý človek vystavený mnohým negatívnym vplyvom. Ohrozenie zdravia môže prameniť zo 
známych klasických záťaží v priebehu pedagogického procesu prameniacich z náročnosti, 
rozsahu, obsahu a štruktúry výučby, jej foriem a metód, režimových a environmentálnych 
podmienok pre školskú prácu detí, z primeranosti požiadaviek s ohľadom na stupeň vývinu a 

                                                           

1 Práca čiastočne podporená grantmi Y.A.B.S. (Youth and Parents Behavioral Survey in Slovakia) O-15-
101-/0001 -00, KEGA č. 057UK -4/2017 Inovácia výučby tvorbou multimediálneho výučbového programu 
v oblasti ochrany a podpory zdravia populácie a projektom Tvorba študijného programu MPH Master of 
Public Health na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku. Kód ITMS: 26140230009 

Životné podmienky a zdravie, 2018 
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zdravie stredoškoláka. Významnú úlohu medzi faktormi záťaže zohráva celkový režim dňa, 
najmä podiel a striedanie práce a oddychu, pohybová aktivita a stravovanie (4)  

 Cieľom bilaterálneho americko-slovenského projektu je zhodnotiť vplyv vybraných 
behaviorálnych, psychologických a socioekonomických faktorov na zdravie adolescentov 
v bratislavskej aglomerácii a neskôr v celej Slovenskej republike so zreteľom na národné 
špecifiká. 

 
Súbor a metódy 

Projekt Y.A.B.S. (The Youth and Parents Risk Factor Behavior Survey in Slovakia) 
vychádza z projektov The Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) a The Youth 

Risk Behavior Surveillance System (YRBSS) navrhnutých CDC (Center for Disease Control) 
v Atlante, USA. V prvej štúdií BRFSS išlo o telefonický prieskum (od roku 2009 s využitím 
mobilných telefónov) s náhodným výberom u obyvateľov Spojených štátov vo veku 18 a viac 
rokov s primárnym zameraním na rôzne behaviorálne faktory: nedostatok fyzickej aktivity, 
nadváha, konzumácia alkoholu a fajčenie tabaku, dostupnosť preventívnej lekárskej 
starostlivosti, zdravotné poistenie, ale aj používanie bezpečnostných pásov, kontrola 
úrazovosti a podobne (5). Druhá štúdia (YRBSS) pozostáva zo šiestich kategórií zameraných 
prioritne na rizikové správanie medzi mládežou a mladými dospelými (vo veku 15 – 19 
rokov) − správanie, ktoré vedie k neúmyselným úrazom a násiliu, užívanie tabaku, alkoholu a 
iných drog, sexuálne správanie, ktoré prispieva k nechcenému tehotenstvu a výskytu pohlavne 
prenosných infekcií, nezdravé stravovacie návyky a nedostatok telesnej aktivity (6). 

Projekt v modelovom regióne (v Bratislave) sme realizovali na plánovanej 
reprezentatívnej vzorke 500 dospievajúcich a 1000 dospelých probandov. Plánovanú vzorku 
dospievajúcich a mladých dospelých veku od 15 – 20 rokov sme náhodne vybrali zo siedmich 
stredných škôl z celkového počtu 101 stredných odborných škôl a gymnázií (22 723 
študentov) v Bratislave (obr. 1, tab. 1). Osobitný prieskum sme realizovali na súbore 
dospelých probandov – rodičov/právnych zástupcov študentov z celkového počtu 178 290 
dospelých vo veku 40 – 60 rokov v Bratislave (celkový počet obyvateľov v bratislavskej 
aglomerácii je 618 380) (stav k 1. januáru 2016). 

Metodika bola založená na hodnotení pomocou validizovaných anonymných dotazníkov 
(Dotazník pre študentov a Dotazník pre rodičov), ktoré boli distribuované spolu 2 384 
respondentom (798 študentom a ich 1 596 rodičom, resp. právnym zástupcom, príbuzným). 
Do projektu sa aktívne zapojilo 525 študentov (185 chlapcov a 321 dievčat) navštevujúcich 8 
stredných škôl v Bratislave, vo vekovej skupine 15 – 20 rokov a ich 734 rodičov, resp. 
právnych zástupcov, čo predstavovalo návratnosť 66 % od detí, resp. 46 % od rodičov. Účasť 
na tejto prierezovej párovej štúdii bola dobrovoľná, dotazníky a informované súhlasy boli 
distribuované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (všetky 
zozbierané údaje podliehajú lekárskemu tajomstvu). Štúdia bola schválená Etickou komisiou 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave.  
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 Zatiaľ sme zhodnotili údaje z Dotazníka pre študentov, ktorý zahŕňal bežné demografické 
otázky (vek, pohlavie, národnosť), otázky týkajúce sa bývania (miesto, typ, zásobovanie 
pitnou vodou, vykurovanie, kanalizácia), rodiny (úplnosť, komunikácia, spoločné aktivity, 
financie, pocit pohody), školy (dochádzanie, záťaž, pohoda, prospech, šikanovanie, 
bezpečnosť, stres), zdravia a bezpečnosti (preventívne lekárske prehliadky, chorobnosť, 
dodržiavanie bezpečnostných predpisov, používanie bezpečnostných pásov a ochranných 
prilieb), návykov a správania (fajčenie cigariet a alternatívnych tabakových výrobkov, 
užívanie alkoholu a nelegálnych drog, sexuálne správanie), výživy (počet jedál, výber 
potravín, stánkové jedlá, návyky vedúce k nadhmotnosti a obezite), životného štýlu (režim 
spánku a odpočinku, sledovanie televízie, PC, používanie osobných hudobných prehrávačov 
(OHP) a mobilných telefónov) a pohybovej aktivity (hodiny telesnej výchovy a iné športové 
aktivity).  

 

 
Obr. 1. Školy zapojené do projektu Y.A.B.S. – podiel respondentov v % 

 
Náš súbor tvorili študenti dvoch gymnázií (40 %), strednej zdravotníckej školy (21,1 %), 

žiaci stredných odborných a priemyselných škôl (30,3 %), obchodnej akadémie (5,3 %) 
a strednej umeleckej školy (3,2 %) (tab. 1). V súbore bolo 38 % chlapcov a 62 % dievčat, 90,9 
% slovenskej národnosti. Priemerný vek študentov bol 17,18 ± 1,37 roka. Vekové kategórie 
boli rozdelené rovnomerne, najviac žiakov bolo vo vekovej kategórií od 16,1 do 17 rokov 
(30,4 %). V meste bývalo 58,3 % a na vidieku 40,2% žiakov. Z úplných rodín pochádzalo 
69,8 % žiakov, 82 % malo aspoň jedného súrodenca. Otcovia a matky žiakov mali väčšinou 
ukončené stredoškolské vzdelanie (43 %; 47,9 %). Vysokoškolské vzdelanie malo 29,9 % 
otcov a 32,7 % matiek. Viac ako 90 % otcov a matiek bolo zamestnaných, ale niektoré rodiny 
napriek tomu pociťovali občas nedostatok financií (48,1 %) (tab. 2). 

Na štatistické spracovanie sme použili SPSS software, verziu 24. Pri spracovaní 
výsledkov sme použili metódy deskriptívnej a analytickej štatistiky, vzťahy medzi 
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kategorickými dátami sme hodnotili pomocou kontingenčných tabuliek a chí-kvadrátového 
testu. Signifikantnú významnosť sme stanovili na hladine α < 0,05. 
 

Tab. 1. Školy zapojené do projektu Y.A.B.S. 

 
Názov školy 

Počet študentov 
(n) 

 
% 

Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 133 25,3 

Gymnázium Metodova 77 14,7 

SZŠ, Záhradnícka 111 21,1 

Obchodná akadémia, Nevädzova 28 5,3 

SPŠD, Kvačalova 30 5,7 

SUŠ Scénického výtvarníctva 17 3,2 

SOŠ Kaderníctva a vizážistiky 43 8,2 

SOŠ, Ivánska cesta 86 16,4 

Spolu 525 100,0 

 

Výsledky a diskusia 

Prevalencia fajčenia klasických cigariet v našom súbore bola 19,9 % (12,1 % ex-fajčiarov, 
68 % nefajčiarov); 60 % študentov pilo alkohol aspoň raz za posledný mesiac a 19,9 % viac 
ako 3-krát za mesiac. Percentuálny podiel študentov stredných škôl vystavených ponižovaniu 
a fyzickému násiliu v našom súbore bol 22,4 % a 11,8 % sa priznalo, že spolužiakov 
ponižovalo, zosmiešňovalo, či fyzicky napadlo, 38,5 % rodičov často pri šoférovaní používalo 
mobilný telefón na telefonovanie, posielanie sms alebo emailov. Sexuálne aktívnych 
stredoškolákov v našom súbore bolo 39 %. Percentuálny podiel študentov používajúcich PC 
viac ako 3 hodiny denne bol 59,7 % v priebehu pracovného týždňa (po − pia) a 72 % cez 
víkend (so − ne). Percentuálny podiel študentov pozerajúcich televíziu viac ako 3 hodiny 
denne bol 8,9 % cez pracovné dni a 26,3 % cez víkend. Podiel študentov konzumujúcich 
sladené limonády niekoľko krát denne bol 26,5 %.  

Americkí dospievajúci fajčia menej (15,7 %), pijú menej často alkohol (34,9 %), sú menej 
sexuálne aktívni (34 %), ale pozerajú častejšie televíziu (32 %), konzumujú častejšie sladené 
limonády (27 % niekoľko krát denne) a priznávajú viac fyzického násilia v školách (25 %). 
Rodičia amerických školákov častejšie používajú mobilný telefón na telefonovanie, posielanie 
sms, prípadne emailov počas jazdy autom (41 %) (5). 

Chlapci v našom súbore pili denne významne viac sladených nápojov (p ˂ 0,001), 
dievčatá zas významne častejšie používali osobné hudobné prehrávače (p ˂  0,05). V iných 
aktivitách uvedených v tabuľke 3 významný rozdiel medzi chlapcami a dievčatami nebol. 
S narastajúcim vekom študentov kontinuálne vysoko významne narastá spotreba alkoholu, 
fajčenie a sexuálna aktivita (tab. 4). V iných aktivitách, ako je napríklad počúvanie OHP, 
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práca a hra s PC, alebo sledovanie televízie, významný rozdiel medzi jednotlivými vekovými 
kategóriami nebol.  
 

Tab. 2. Základná charakteristika súboru študentov (n = 525) 

Premenná n % 
Pohlavie 
Chlapci  
Dievčatá 

 
185 
321 

 
36,6 
63,4 

Vek (roky, kategórie) 
15 – 16 
16,1 – 17 
17,1 – 18 
18,1 a viac 

 
106 
157 
119 
135 

 
20,5 
30,4 
23,0 
26,1 

Národnosť 
Slovenská 
Iná  

 
477 
47 

 
90,9 
 9,1 

Bývanie 
Mesto  
Vidiek 

 
306 
211 

 
58,3 
40,2 

Rodina 
Úplná 
Neúplná 

 
361 
156 

 
69,8 
30,2 

Súrodenci   
Áno 425 82,0 
Nie 93 18,0 
Vzdelanie otca   
Základné + SŠ bez maturity 130 27,1 
SŠ s maturitou 206 43,0 
VŠ 143 29,9 
Vzdelanie matky   
Základné + SŠ bez maturity 98 19,4 
SŠ s maturitou 243 47,9 
VŠ 166 32,7 
Zamestnanie matky   
Áno 472 91,3 
Nie 45 8,7 
Zamestnanie otca   
Áno 454 93,8 
Nie 30 6,2 
Pocit nedostatku peňazí   
Nikdy 220 43,1 
Niekedy 246 48,1 
Často  39 7,6 
Stále 6 1,2 
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Tab. 3. Charakteristika vybraných behaviorálnych, psychologických a socioekonomických faktorov v súbore 
študentov (n = 525) 

Premenná n % 

Fajčenie 
Áno 
Nie 

 
102 
411 

 
19,9 
80,1 

Konzumácia alkoholu 
Áno – aspoň raz za mesiac 
Nie 

 
306 
203 

 
60,1 
39,9 

Ponižovanie, fyzické násilie 
Áno 
Nie 

 
116 
402 

 
22,4 
77,6 

Pohlavný styk 
Áno 
Nie 

 
195 
305 

 
39,0 
61,0 

Počúvanie OHP  
Áno 
Nie 

 
163 
27 

 
85,8 
14,2 

Používanie mobilného telefónu 
pri šoférovaní (rodičia) 
Áno, často 
Niekedy 
Nie 

 
 

198 
245 
71 

 
 

38,5 
47,7 
13,8 

Používanie PC denne (po – pia)   
Menej ako 3 hodiny  
Viac ako 3 hodiny 

205 
303 

40,4 
59,6 

Používanie PC (so – ne) 
Menej ako 3 hodiny  
Viac ako 3 hodiny 

 
139 
359 

 
27,9 
72,1 

Sledovanie televízie denne (po – 
pia) 

  

Menej ako 3 hodiny  462 91,1 
Viac ako 3 hodiny 45 8,9 
Sledovanie televízie denne (so – 
ne) 
Menej ako 3 hodiny  
Viac ako 3 hodiny 

 
 

371 
132 

 
 

73,8 
26,2 

 
Vo vybranom súbore adolescentov (n = 2 629, priemerný vek 17,1 ± 1,04 rokov, 45,8 % 

chlapcov a 54,2 % dievčat) z projektu Podpora kardiometabolického zdravia v prostredí 
stredných škôl na území Bratislavského samosprávneho kraja (Rešpekt pre zdravie), ktorý sa 
nedávno uskutočnil na stredných školách v rámci Bratislavského samosprávneho kraja (14 
gymnázií a 48 stredných odborných škôl), z faktorov životného štýlu zistili autori vysoký 
podiel fajčiarov (40,4 % vrátane ex-fajčiarov), významne viac u dievčat, nedostatočnú fyzickú 
aktivitu vo voľnom čase a vyhýbanie sa školskej telesnej výchove, časté stresové situácie v 
škole aj v súkromí, nedostatočné trvanie spánku počas pracovných dní a veľký podiel času 
venovanému sedavým aktivitám: práca pri PC (3 – 4,6 h denne), sledovanie TV (1,9 – 3 h 
denne), učenie sa (1,1 – 1,8 h denne). Dievčatá sledovali TV významne dlhšie ako chlapci aj 



180 

 

počas pracovných dní, aj počas víkendu. Chlapci významne viac času trávili pri PC počas 
celého týždňa, dievčatá významne dlhší čas venovali sledovaniu TV počas víkendu (7, 8, 9). 

Z výživových zvyklostí vyšetrených adolescentov autori zdôraznili nízky priemerný počet 
jedál denne, časté vynechávanie raňajok, časté prisáľanie hotových jedál, nedostatočnú 
konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov, rýb, ovocia, zeleniny a častú konzumáciu údenín, 
sladkostí, slaných pochutín, kolových a sladených nápojov. Už v tomto veku adolescenti 
priznávajú konzumáciu alkoholických nápojov – pivo a destiláty častejšie chlapci, víno 
častejšie dievčatá; len približne polovica z nich deklarovala, že alkohol nepije vôbec (8, 9). 

Podľa štúdie WHO Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), do ktorej sa 
zapojilo po 1 500 žiakov piatych, siedmych a deviatych ročníkov zo 41 krajín vrátane 
Slovenska, strávi 46 % detí dve až tri hodiny denne pri TV. Počítačové hry pohltia cez 
pracovné dni 40 % školákom dve hodiny (10). V rámci štúdie HBSC sa zistilo, že skorá 
iniciácia fajčenia a nadmerného užívania alkoholu je na Slovensku relatívne častá. Vo veku 
13 rokov a menej má viac než polovica školákov prvú skúsenosť s fajčením tabaku a viac než 
tretina školákov prvú skúsenosť s opitosťou (3).  
 
Tab. 4. Charakteristika vybraných behaviorálnych a psychologických faktorov v súbore študentov podľa veku (n 
= 525) 

 
 

Premenná 

Vekové kategórie (roky) 
 
p 
 15 − 16 16,1 − 17 17,1 − 18 > 18,1  

n % n % n % n % 
Fajčenie áno 

nie 
11 10,6 132 13,7 25 21,4 45 34,1 

˂ 0,001 
93 89,4 21 86,3 92 78,6 87 65,9 

Konzumácia 
alkoholu 

áno – aspoň raz za 
mesiac 
nie 

43 43 78 50,3 77 66,4 105 79,5 
˂ 0,001 

57 57 77 49,7 39 33,6 27 20,5 

Pohlavný styk áno 
nie 

12 11,5 32 21,1 53 47,3 96 76,8 
˂ 0,001 

92 88,5 120 78,9 59 52,7 29 23,2 
Počúvanie OHP áno 

nie 
93 91,2 145 93,5 105 91,3 109 85,2 

0,111 
9 8,8 10 6,5 10 8,7 19 14,8 

Používanie PC 
denne (po – pia) 

menej ako 3 hodiny  
viac ako 3 hodiny 

49 47,6 68 43,6 43 37,7 41 32,0  
0,074 

 54 52,4 88 56,4 71 62,3 87 68,0 
Používanie PC 
(so – ne) 

menej ako 3 hodiny  
viac ako 3 hodiny 30 30,3 44 28,8 33 29,2 31 24,6  

0,777 
 69 69,7 109 71,2 80 70,8 95 75,4 

Sledovanie 
televízie denne 
(po – pia) 

menej ako 3 hodiny  
viac ako 3 hodiny 

93 90,3 140 90,3 105 92,1 117 91,4 0,951 
 10 9,7 15 9,7 9 7,9 11 8,6 

Sledovanie 
televízie denne 
(so – ne) 

menej ako 3 hodiny  
viac ako 3 hodiny 

72 71,3 104 68,0 87 77,0 103 79,8  
0,109 

 29 28,7 49 32,0 26 23,0 26 20,2 

 

V našom projekte sme zistili vyššiu prevalenciu fajčenia klasických cigariet, konzumáciu 
alkoholu a vyššiu sexuálnu aktivitu u našich stredoškolákov v porovnaní s americkými. 
Americkí stredoškoláci pozerajú viac televíziu, konzumujú viac sladené limonády a 
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priznávajú viac fyzického násilia v školách. V projekte Rešpekt pre zdravie, zameranom na 
podobné vekové skupiny, ale viac na kardiometabolické rizikové faktory, bolo viac fajčiarov 
aj vrátane ex-fajčiarov ako v našom súbore. V iných aktivitách boli výsledky komparabilné, 
rozdiely medzi chlapcami a dievčatami však neboli v našom súbore také výrazné. Projekt 
HBSC bol zameraný na nižšie vekové skupiny.  

 
Záver 

Výsledky prezentované v tomto príspevku patria medzi pilotné výsledky projektu 
Y.A.B.S. Komplexná štúdia Y.A.B.S. je založená na kombinácii dvoch validovaných štúdií 
(The Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) a The Youth Risk Behavior 

Surveillance System (YRBSS) a predpokladá priame zapojenie rodičov do štúdie. Dáta 
z dotazníkov, ktoré vypĺňajú študenti, budú spárované s dotazníkmi, ktoré budú vypĺňať 
rodičia, kde budeme sledovať vplyv familiárnych a socioekonomických faktorov. Priame 
zapojenie rodičov do štúdie predstavuje výzvu pre analýzu a budúcu prevenciu, ako aj 
intervenčné aktivity. Výsledné dáta budú použité na tvorbu preventívnych opatrení, ktorých 
cieľom je ochrana a podpora zdravia detí a mládeže. 
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V období stredoškolskej dochádzky prebieha veľmi dôležitá časť dospievania, vrcholí 
fyzické dozrievanie a formuje sa osobnosť jedinca, ktorý si vytvára vlastné postoje a názory. 
Dochádza k zmenám životného štýlu, menia sa stravovacie návyky, denný režim, pričom je 
mladý človek vystavený mnohým negatívnym vplyvom. Nesprávny životný štýl, najmä 
nevhodné stravovacie návyky a nedostatok pohybovej aktivity, môžu negatívne ovplyvniť 
zdravotný stav a spôsobiť skorší nástup chronických  ochorení už v mladom veku (1, 2, 3). 
Najčastejším dôsledkom je vznik nadhmotnosti a obezity, ktorá má v súčasnosti stúpajúci 
trend a v celosvetovom meradle postihuje takmer dve miliardy dospelých a približne 340 
miliónov detí a adolescentov (4).  

Cieľom štúdie bolo vyhodnotiť prevalenciu nadhmotnosti a obezity v súbore 
stredoškolskej mládeže a zistiť rozdiely medzi hmotnostnými kategóriami vo vzťahu 
k vybraným nutričným a režimovým ukazovateľom.  

  
Súbor a metódy 
Štúdia je súčasťou projektu Y.A.B.S. (The Youth and Parents Risk Factor Behavior 

Survey in Slovakia), ktorý sa zaoberá vplyvom behaviorálnych a socioekonomických faktorov 
na zdravie adolescentov na Slovensku. Y.A.B.S. vychádza z projektov The Behavioral Risk 
Factor Surveillance System (BRFSS) a The Youth Risk Behavior Surveillance System 
(YRBSS) navrhnutých CDC (Center for Disease Control) v Atlante. Cieľom projektu je 
hodnotiť vybrané behaviorálne faktory podľa amerického modelu CDC v bratislavskej 
aglomerácii a neskôr v celej Slovenskej republike so zreteľom na národné špecifiká. 

Súbor pozostával zo 495 študentov (192 chlapcov a 303 dievčat) navštevujúcich stredné 

                                                           

1
 Práca čiastočne podporená grantmi Y.A.B.S. (Youth and Parents Behavioral Survey in Slovakia) O-15-

101-/0001 -00, KEGA č. 057UK -4/2017 Inovácia výučby tvorbou multimediálneho výučbového programu 
v oblasti ochrany a podpory zdravia populácie a projektom Tvorba študijného programu MPH Master of 
Public Health na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku. Kód ITMS: 26140230009 

Životné podmienky a zdravie, 2018 
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školy v Bratislave, vo vekovej skupine 15 – 20 rokov. Metodika bola založená na hodnotení 
pomocou validizovaných anonymných dotazníkov, ktoré boli distribuované 798 študentom 
so 66 % návratnosťou. Štúdia bola schválená Etickou komisiou Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave. 

Študenti boli rozdelení do BMI kategórií na základe hraničných percentilových hodnôt 
podľa WHO klasifikácie (5). Na štatistické spracovanie sme použili SPSS software, verziu 25. 
Signifikantnú významnosť sme stanovili na hladine α < 0,05. 

  
Výsledky a diskusia 
Základná charakteristika súboru a telesných parametrov je uvedená v tab. 1. Chlapci boli 

významne starší (p < 0,01), vyšší a mali vyššiu telesnú hmotnosť a BMI v porovnaní 
s dievčatami (p < 0,001).  
 

Tab. 1. Základná charakteristika telesných parametrov súboru 

 Chlapci Dievčatá p 
hodnota  Min  Max Priemer SD Min  Max Priemer SD 

Decimálny vek [rok] 15,00 20,10 17,39 1,42 15,00 20,60 17,05 1,33 < 0,01 

Telesná výška [cm] 161,00 200,00 179,92 6,99 153,00 184,00 167,19 6,07 < 0,001 

Telesná hmotnosť [kg] 48,00 130,00 74,33 15,02 34,00 121,00 58,72 10,04 < 0,001 

BMI [kg/m2] 16,00 35,89 22,88 4,01 12,64 36,93 21,00 3,40 < 0,001 

 
Nadhmotnosť a obezitu sme zistili u 18 % študentov, s významne vyšším výskytom u 

chlapcov v porovnaní s dievčatami (29,7 % vs. 11,2 %; p < 0,001) (tab. 2). 
 
Tab. 2. Rozdelenie súboru podľa BMI kategórií 

 Chlapci Dievčatá p hodnota 
N % N  % 

Podváha 4 2,1 11 3,6 n.s. 
Norma 131 68,2 258 85,1 < 0,001 

Nadhmotnosť 38 19,8 23 7,6 < 0,001 

Obezita 19 9,9 11 3,6 < 0,05 

 

Pri sledovaní pravidelnosti stravovania, sme zistili vyššiu frekvenciu vynechávania 
raňajok u študentov s nadhmotnosťou a obezitou (25,0 % vs. 17,4 %) a signifikantne vyššiu 
frekvenciu nepravidelného desiatovania v porovnaní so študentmi s normálnou hmotnosťou 
(45,5 % vs. 28 %; p < 0,001) (tab. 3).  

Tak ako raňajky, aj desiata sa považuje za dôležitú časť dňa, najmä u detí a mladých ľudí. 
Pozitívne ovplyvňuje sústredenosť, kognitívne funkcie a výkon počas vyučovania (6, 7). 
Nepravidelnosť a vynechávanie doobedňajších pokrmov môže spôsobiť nástup večerného 
hladu a následné prejedanie sa, čo vedie k riziku vzniku nadhmotnosti a obezity (8, 9). 

Jedinci s nadhmotnosťou a obézni vo významne nižšej miere konzumovali zeleninu 
(32,7% vs. 48,6%; p < 0,05), pozorovali sme aj menej častú konzumáciu ovocia (47,9% vs. 
59,8%) (obr. 1 a 2). Pravidelná konzumácia ovocia a zeleniny je dôležitým prvkom 
v stravovaní ako prirodzený zdroj vitamínov, minerálov a vlákniny. Štúdia Wall et al. (10) 
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potvrdila inverznú asociáciu pravidelnej konzumácie ovocia a zeleniny s BMI u detí. Viaceré 
štúdie preukázali protektívny efekt stravy bohatej na ovocie, zeleninu, strukoviny, orechy a 
ryby na riziko vzniku nadhmotnosti a obezity u detí a mládeže (11). 
 
Tab. 3. Pravidelnosť stravovania podľa BMI kategórií 

  

             Norma Nadhmotnosť/obezita 
p hodnota 

N % N % 

Raňajky 

pravidelne 172 44,0 31 35,2   

nepravidelne 151 38,6 35 39,8 n.s. 

vôbec 68 17,4 22 25,0   

Desiata 

pravidelne 273 69,5 42 47,7   

nepravidelne 110 28,0 40 45,5 < 0,001 

vôbec 10 2,5 6 6,8   

Obed 

pravidelne 287 72,7 59 67,0   

nepravidelne 100 25,3 29 33,0 n.s. 

vôbec 8 2,0 0 0,0   

Olovrant 

pravidelne 109 28,2 20 23,5   

nepravidelne 178 46,0 42 49,4 n.s. 

vôbec 100 25,8 23 27,1   

Večera 

pravidelne 298 75,4 63 72,4   

nepravidelne 88 22,3 22 25,3 n.s. 

vôbec 9 2,3 2 2,3   

 

 

Obr. 1. Frekvencia konzumácie potravín v skupine študentov s normálnym BMI 

 
Sedavé aktivity tvorili dominantnú časť dňa bez rozdielu pohlavia či hmotnostnej 

kategórie. V priemere 9,4 hodiny denne patrili sedavým aktivitám a približne 5 hodín denne 
venovali študenti pohybovým aktivitám. Približne 8 % študentov je oslobodených z telesnej 
výchovy a takmer 37 % študentov sa nevenuje žiadnej športovej aktivite mimo hodín telesnej 
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výchovy. Dôvodom bol najmä nezáujem o šport a nedostatok motivácie. Medzi hmotnostnými 
kategóriami nebol signifikantný rozdiel, avšak študenti s nadhmotnosťou a obezitou 
vykazovali o niečo vyšší nezáujem o šport a telesnú výchovu (tab. 4). Z režimových 
ukazovateľov sme sledovali dĺžku spánku a čas strávený sledovaním televízie a používaním 
počítača. Študenti v priemere strávia 3 – 5 hodín denne používaním počítača, smartfónu či 
tabletu, záujem o sledovanie televízie klesá. Napriek tomu, študenti s nadhmotnosťou 
a obezitou vykazovali významne častejšie sledovanie televízie 5 a viac hodín cez víkendové 
dni (10,2 % vs. 4,7 %; p < 0,05). Dĺžka spánku väčšinou presahuje 7 hodín (cez týždeň aj 
víkend), bez významného rozdielu medzi hmotnostnými kategóriami (tab. 4).  

Obr. 2. Frekvencia konzumácie potravín v skupine študentov s nadhmotnosťou/obezitou 
 

Tab. 4. Pohybová aktivita a režimové ukazovatele podľa BMI kategórií  

  

           Norma Nadhmotnosť/obezita 
p hodnota 

N % N % 
Telesná výchova pravidelne 312 79,8 61 68,5 

0,06 vyhýbanie sa 48 12,3 18 20,3 

oslobodený 31 7,9 10 11,2 
Športovanie vo voľnom čase áno 258 66,2 48 55,2 

0,05 
nie 132 33,8 39 44,8 

Spánok cez týždeň viac ako 7 h 263 66,9 68 76,4 
n.s. 

menej ako 7 h 130 33,1 21 23,6 
Spánok cez víkend viac ako 7 h 375 96,6 86 95,6 

n.s. 
menej ako 7 h 13 3,4 4 4,4 

Používanie počítača cez 
týždeň 

menej ako 5 h 251 65,5 57 66,3 
n.s. 

viac ako 5 h 132 34,5 29 33,7 

Používanie počítača cez 
víkend 

menej ako 5 h 308 79,0 70 78,7 
n.s. 

viac ako 5 h 82 21,0 19 21,3 

Sledovanie televízie cez 
týždeň 

menej ako 5 h 383 98,5 89 100,0 
n.s. 

viac ako 5 h 6 1,5 0 0,0 

Sledovanie televízie cez 
víkend 

menej ako 5 h 368 95,3 79 89,8 
<0,05 

viac ako 5 h 18 4,7 9 10,2 
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Záver 
Zistili sme rozdiely vo výživových a režimových zvyklostiach medzi skupinami študentov 

s normálnou hmotnosťou a s nadhmotnosťou až obezitou. Študenti s nadhmotnosťou a obézni 
vo významne vyššej miere vynechávali desiaty a pozorovali sme aj častejšie vynechávanie 
raňajok. Konzumovali aj významne menej zeleniny a trávili signifikantne viac hodín 
sledovaním televízie. V časovom trvaní sedavých a pohybových aktivít sme medzi BMI 
skupinami nezistili významný rozdiel, sedavé aktivity tvorili dominantnú časť dňa v celom 
súbore. Za negatívum považujeme nezáujem o športovanie, takmer 37 % študentov sa 
nevenovalo žiadnemu športu mimo hodín telesnej výchovy. 

Tieto výsledky patria medzi pilotné výsledky projektu Y.A.B.S. Dáta budú spárované 
s dotazníkmi, ktoré budú vypĺňať rodičia a budeme sledovať vplyv familiárnych a 
socioekonomických faktorov. Výsledné dáta budú použité na tvorbu preventívnych opatrení, 
ktorých cieľom je ochrana a podpora zdravia detí a mládeže. 
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POUŽIVANIE CIGARIET A VYBRANÝCH ALTERNATÍVNYCH  
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Užívanie tabaku v rôznych formách, resp. fajčenie je jedným z najzávažnejších celosvetových 
zdravotníckych problémov súčasnej doby a dlhodobý problém, ktorému čelí verejné 
zdravotníctvo a ľudstvo ako také. Predstavuje najdôležitejší preventabilný rizikový faktor 
mnohých závažných chorôb a úmrtí. Žiaden iný tvor ako človek si takto dobrovoľne a 
cieľavedome nepoškodzuje svoje zdravie a ani zdravie svojho potomstva (1, 2).  

Podľa odhadov WHO na svete fajčí vyše miliardy ľudí a tabak zabíja až polovicu svojich 
užívateľov. Na následky spojené s užívaním rôznych foriem tabaku zomiera takmer sedem 
miliónov ľudí ročne. Viac ako 6 miliónov z týchto úmrtí je výsledkom priameho poškodenia 
v dôsledku užívania tabaku, zatiaľ čo približne 890 000 je výsledkom ETS (Environmental 

Tobacco Smoke), čiže dôsledkov spojených s vystavením nefajčiarov pôsobeniu tabakovému 
dymu (3).  

Donedávna viac ako 90 % všetkých tabakových výrobkov užívaných celosvetovo 
predstavovali klasické cigarety (CC). V poslednom období bol zaznamenaný nárast používania 
alternatívnych tabakových výrobkov (ATP), hlavne medzi mladými ľuďmi (4, 5). Okrem 
klasických foriem tabakových výrobkov, pri ktorých dochádza k spaľovaniu tabaku, napr. vo 
forme cigariet, cigár, fajok, vodných fajok, kretek, bidi a iných, sa stále populárnejšími stávajú aj 
tzv. bezdymové formy (smokeless), napr. porciovaný tabak, žuvací alebo vlhčený šnupací tabak 
                                                           

1
 Práca čiastočne podporená grantmi Y.A.B.S. (Youth and Parents Behavioral Survey in Slovakia) O-15-101-

/0001 -00, KEGA č. 057UK -4/2017 Inovácia výučby tvorbou multimediálneho výučbového programu v oblasti 
ochrany a podpory zdravia populácie a projektom Tvorba študijného programu MPH Master of Public 
Health na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku. Kód ITMS: 26140230009 

Životné podmienky a zdravie, 2018 
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(moist snuff, snus), elektronické cigarety (EC), zahrievané tabakové výrobky (heat-not-burn 

tobacco products; HNB), ktoré boli nedávno vyvinuté a uvoľnené na trh po neúspešných 
pokusoch v 80. rokoch minulého storočia (napr. IQOS, 3T, JUUL, glo), v ktorých sa tabak 
ohrieva na 350 °C, ale nehorí (6, 7, 8, 9). 

 ATP predstavujú heterogénnu skupinu a často sú deklarované ako zdravšia alternatíva k CC. 
Nebezpečenstvo spočíva v nedostatočných informáciách a v skreslenom vnímaní celej skupiny – 
mylne ich verejnosť vníma ako menej škodlivé, menej návykové a bezpečnejšie formy. Avšak 
existujú obavy z ich pravidelného používania, nakoľko nie sú k dispozícii dlhodobé údaje 
preukazujúce zdravotné dôsledky. Predpokladá sa, že môžu povzbudiť dospievajúcich k začatiu 
fajčenia. Užívanie tabaku a vznik závislosti väčšinou začína v mladosti a vo včasnej dospelosti a 
neskôr sa ťažko od fajčenia odvyká. Čím nižší je vek jedinca, keď začne s fajčením, tým 
závažnejšie je poškodenie organizmu, ktorý je nezrelý, a tým vzniká silnejšia závislosť (10, 11, 
12). 

Slovensko patrí ku krajinám s pomerne vysokou prevalenciou fajčenia (13). Žiaľ, nemáme 
podrobné dáta a dlhodobé sledovania trendov o fajčiarskych návykoch stredoškolákov. 
Medzinárodné štúdie, napr. HBSC (Health Behaviour in School Aged Children) prinášajú cenné 
informácie o správaní súvisiacom so zdravím u 11- až 15-ročných detí a GYTS (Global Youth 

Tobacco Survey) u 13- až 15-ročných detí. Vo vyšších vekových kategóriách však primerané dáta 
nie sú dostupné (13, 14). 

Cieľom našej prierezovej štúdie v rámci projektu Y.A.B.S. (The Youth and Parents Risk 

Factor Behavior Survey; Štúdia behaviorálnych faktorov u adolescentov a dospelých v SR) bolo 
zistiť u študentov stredných škôl vo veku 15- až 19-rokov, aké sú ich osobné skúsenosti a 
fajčiarske zvyklosti s použitím rôznych tabakových výrobkov, ich znalosti a názory na 
škodlivosť, riziko vzniku závislosti od CC a ATP, informovanosť o danej problematike a rozsah 
vedomostí o CC a ATP, vzdelávanie v oblasti odvykania od fajčenia CC a ATP a možnosti 
zlepšenia situácie s ohľadom na zdravý vývoj ďalšej generácie v našej populácii. 

 
Súbor a metódy 

Naša štúdia je súčasťou medzinárodného projektu Y.A.B.S., ktorý sa zaoberá vplyvom 
behaviorálnych, psychologických a socioekonomických faktorov na zdravie adolescentov na 
Slovensku. Projekt bol schválený Etickou komisiou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a 
Univerzitnej nemocnice v Bratislave.  

Hlavným cieľom tohto projektu je zhodnotiť vybrané rizikové faktory v oblasti správania, 
životného štýlu, prostredia a ich vplyv na zdravie stredoškolákov podľa amerického modelu CDC 
(Center for Disease Control) v bratislavskej aglomerácii a neskôr v celej Slovenskej republike so 
zreteľom na národné špecifiká. Vychádza z dvoch CDC projektov: The Behavioral Risk Factor 

Surveillance System (BRFSS) a The Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS).  



189 

 

Účasť na tejto prierezovej štúdii bola anonymná a dobrovoľná, dotazníky a informované 
súhlasy boli distribuované 798 študentom a ich rodičom, resp. ich právnym zástupcom 
(príbuzným). Do projektu sa aktívne zapojilo 495 študentov (192 chlapcov a 303 dievčat) 
navštevujúcich 8 stredných škôl v Bratislave, vo vekovej skupine 15 – 20 rokov a ich 1 586 

rodičov, resp. rodinných príslušníkov, čo predstavuje návratnosťou 66 % u deti, resp. 46 % od 
rodičov.  

Pre štatistické analýzy sme využili programy Microsoft Excel, EpiInfo 7, SPSS verziu 25. Pri 
spracovaní výsledkov sme použili metódy deskriptívnej štatistiky, vzťahy medzi spojitými 
premennými sme posúdili pomocou dvoj-výberového t-testu a vzťahy medzi kategorickými 
dátami sme hodnotili pomocou kontingenčných tabuliek, za štatisticky významné sme považovali 
hodnoty p < 0,05. 

 
Výsledky a diskusia 

Z celkového počtu 523 respondentov (199 chlapcov, 324 dievčat), ktorí odpovedali na otázky 
súvisiace s fajčením, bolo v súbore stredoškolských študentov takmer 20 % fajčiarov, ex-
fajčiarov bolo 12 %, 68 % bolo nefajčiarov. Hoci sme zaznamenali rozdiely medzi chlapcami 
a dievčatami, tieto rozdiely však neboli štatisticky významné (tab. 1) .  

Porovnateľné dáta máme zo sledovaného súboru študentov medicíny (n = 786), kde podľa 
dotazníkového prieskumu v školskom roku 2014/15, fajčilo cca 10 % slovenských a 30 % 
zahraničných študentov, ex-fajčiarov bolo 18,1 %, resp. 24,1 % študentov (9, 10).  

 
Tab. 1. Skúsenosti študentov s fajčením CC a ATP a intersexuálne rozdiely 

 
Chlapci Dievčatá 

p-hodnota 
     N % N % 

Fajčiarsky status 
3 kategórie 

nefajčiari 126 64,3 221 70,2 

0,342 ex-fajčiari 25 12,8 37 11,7 

fajčiari 45 23,0 57 18,1 

Fajčiarsky status 
2 kategórie 

nefajčiari 151 77,0 258 81,9 
0,181 fajčiari 45 23,0 57 18,1 

ETS 
fajčenie v okolí  

nie 63 32,3 76 25,0 

0,085 áno, 1 osoba 96 49,2 180 59,2 

áno, viac osôb 36 18,5 48 15,8 

Skúsenosti s EC  nikdy 92 50,3 170 59,2 

0,092 v minulosti 83 45,4 111 38,7 

v súčasnosti 8 4,4 6 2,1 
Skúsenosti s ATP  nikdy 50 32,5 100 39,1 

0,185 v minulosti 81 52,6 131 51,2 
v súčasnosti 23 14,9 25 9,8 
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V tabuľke č. 1 uvádzame aj intersexuálne rozdiely medzi stredoškolskými študentami 
vzhľadom na ich skúsenosti s fajčením (vapovaním) EC a iných foriem ATP. Vyššie percento 
chlapcov bolo v kategórii fajčiar, resp. ex-fajčiar pri používaní klasických cigariet aj 
alternatívnych tabakových výrobkov.  

Vzhľadom na expozíciu pasívnemu fajčeniu sme zistili aj štatisticky významný rozdiel medzi 
fajčiarmi a nefajčiarmi. Mimoriadne vysoké percento študentov (68 – 75 %) prichádza do 
kontaktu s fajčiacimi členmi domácnosti, resp. fajčiarmi v bezprostrednom okolí a je aspoň občas 
vystavených negatívnym dôsledkom pasívneho fajčenia.  

Z nefajčiarskej skupiny študentov 33,4 % členov rodiny vôbec nefajčí, v porovnaní s 13,9 % 
vo fajčiarskej skupine. V skupine študentov-nefajčiarov bolo 12,2 % rodín, ktoré mali dvoch 
alebo viac rodinných príslušníkov fajčiarov na rozdiel od študentov-fajčiarov kde ich bolo až 
26,7 % (p < 0,001) (obr. 1). 

 

Obr. 1. Expozícia pasívnemu fajčeniu v sledovanom súbore 
 

Národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov na 
základe prieskumu v rokoch 2013/14 v rámci medzinárodného projektu Health Behaviour in 
School Aged Children (HBSC) uvádza, že viac skúseností s fajčením vo vekovej skupine 15-
ročných majú dievčatá (49 % vs. 48 %), čo je viac ako v našom súbore 15- až 20-ročných 
študentov. V nižších vekových kategóriách, teda u 13-ročných fajčiarov uvádzajú 28 % 
(chlapcov) a 26 % (dievčat), u 11-ročných 5 % vs. 10 % fajčiarov.  

Podľa dát z Eurostatu podiel tzv. denných fajčiarov cigariet v r. 2014 vo veku 15 rokov a viac 
bol na Slovensku 21,6 % v kategórii slabších fajčiarov (do 20 cigariet denne) a 8,4 % v kategórii 
silných fajčiarov (nad 20 cigariet denne), u dievčat 13,8 % a 1,8 % (15). 
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WHO uvádza (na základe výsledkov Global Youth Tobacco Survey z roku 2011 u detí vo 
veku 13 – 15 rokov) používanie tabaku až u 29,7 % chlapcov a 27,6 % dievčat, z toho fajčiari CC 
tvorili 23,2 %, čo sú porovnateľné dáta s našimi zisteniami v používaní CC (16). V našom súbore 
sme zistili výrazne vyšší počet študentov používajúcich ATP – 15 % chlapcov a 10 % dievčat 
a ďalších 5 % chlapcov a 2 % dievčat pravidelne používajúcich EC.  

V súčasnosti je významným problémom používanie viacerých tabakových výrobkov súčasne. 
Podľa informácií pochádzajúcich z National Youth Tobacco Survey (NYTS) zameranej na 
analýzu prevalencie rôznych symptómov závislosti, bola celková prevalencia symptómov 
signifikantne vyššia u užívateľov viacerých tabakových výrobkov v porovnaní s fajčením 
jedného druhu tabakového výrobku. V roku 2015 aj 2016 boli EC najčastejšie používané 
alternatívne tabakové výrobky medzi študentmi stredných (4,3 %) a vyšších stredných (11,3 %) 
škôl. Používanie hocijakej formy tabaku sa síce zatiaľ štatisticky signifikantne nezmenilo počas 
rokov 2011 – 2016, ale došlo k miernemu poklesu v niektorých kategóriách (17, 18). 

Ďalšími analýzami sme verifikovali pozitívnu koreláciu (r = 0,45, p < 0,001) medzi rokmi 
fajčenia a počtom cigariet vyfajčených za deň (priemerný počet cigariet u fajčiarov za deň bol 8 
kusov).  

Ako uvádzajú autori štúdie HBSC, nízky vek prvých skúseností s cigaretami významne 
zvyšuje riziko dlhodobého pravidelného fajčenia v neskoršom veku. Pravidelné fajčenie počas 
adolescencie, popri priamych negatívnych vplyvoch na zdravie, je aj významným prediktorom 
dlhodobého užívania tabaku počas dospelosti (13, 15, 19). 

Je všeobecne známe, že fajčenie nie je len zlozvyk, je to silná závislosť. Po 2 – 3 hodinách, 
keď klesne hladina dopamínu, fajčiar pociťuje potrebu si opätovne zapáliť. Neexistuje bezpečná 
cigareta, jediná šanca je nezačať, resp. prestať s fajčením, čo nie je vždy jednoduché a vyžaduje 
si odbornú intervenciu (3, 4). Snaha o ukončenie fajčenia a názory na potrebu pomoci pri 
odvykaní od fajčenia v závislosti od pohlavia sú zachytené v tabuľke 2.  

 
Tab. 2. Snaha prestať fajčiť a názory na potrebu pomoci pri odvykaní od fajčenia v závislosti od pohlavia  

  
Chlapci Dievčatá p-hodnota 

  N    % N      % 
Pokus o ukončenie fajčenia  áno 31 54,4 43 64,2 

0,268 
nie 26 45,6 24 35,8 

Potreba odbornej pomoci pri 
odvykaní  

áno 14 17,5 6 7,6 
0,060 

nie 66 82,5 73 92,4 

 

Väčšina študentov, ktorí sú súčasnými fajčiarmi, sa už pokúsila prestať fajčiť (59,2 %, z toho 
54,4 % chlapcov, 64,2 % dievčat). Iba 12,5 % si však uvedomuje závažnosť závislosti a ocenila 
by profesionálnu pomoc pri odvykaní od fajčenia (17,5 % chlapcov; 7,6 % dievčat). Predpoklad 
úspešnej liečby je vždy v prvom rade prianie prestať fajčiť a silná motivácia jedinca. Odborne 
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participovať na odnaučení od fajčenia je mimoriadne dôležité, nakoľko je to jedna z ekonomicky 
najvýhodnejších intervencií v medicíne a aj staršie osoby si veľakrát nevedia samy poradiť (4, 5, 
8, 20).  

Zamerali sme sa aj na niektoré psychologické faktory a rozdiely v ich vnímaní medzi 
fajčiarmi a nefajčiarmi. V tabuľke č. 3 sú zhrnuté rozdiely medzi fajčiarskym statusom a 
celkovým pocitom zdravia, pozitívnymi/negatívnymi pocitmi doma aj v škole.  

 
Tab. 3. Rozdiely medzi fajčiarmi a nefajčiarmi vzhľadom na niektoré psychologické faktory 

 Fajčiari  Nefajčiari  
p-hodnota 

N % N % 

Ako sa cítiš v škole  

(celkový pocit komfortu) 

dobre 61 60,4 328 81,2 
< 0,001 

zle 40 39,6 76 18,8 

Ako sa cítiš doma  

(celkový pocit komfortu) 

dobre 92 92,2 382 93,6 0,226 

 zle 10 9,8 26 6,4 

Celkový pocit zdravia áno 63 69,3 360 88,2 
< 0,001 

nie 38 30,7 48 11,8 

 
Z nefajčiarov sa 88,2 % študentov cíti zdravotne v poriadku, v porovnaní so 70 % fajčiarov, 

tento rozdiel bol štatisticky významný (p < 0,001). Rozdiely sme zaznamenali aj medzi pocitmi 
v škole, kde až 81,2 % nefajčiarov, ale iba 60,4 % fajčiarov sa cítilo dobre. Medzi pociťovaním 
pohody v domácom prostredí sme nezaznamenali štatisticky významný rozdiel. 

 
Záver 

Výsledky ukázali, že 20 % stredoškolských študentov v našej štúdii fajčilo CC. Takmer 
každý druhý chlapec, resp. 40 % dievčat vyskúšali v minulosti alebo v súčasnosti vapujú 
elektronické cigarety. S inými ATP má skúsenosti viac ako polovica študentov, pričom 
v súčasnosti niektorý alternatívny tabakový výrobok pravidelne používa 15 % chlapcov a 10 % 
dievčat. Väčšina študentov sa už snažila skončiť s fajčením, ale len 17,5 % chlapcov a 7,6 % 
dievčat si uvedomuje silu závislosti a uvítali by odbornú pomoc.  

Stupeň informovanosti ohľadom CC a ATP v našej populácii stredoškolských študentov sa 
ukázal ako značne nedostatočný, pritom je známe, že väčšina detí pokračuje vo fajčení aj 
v dospelom veku, čo môže mať negatívny dopad na zdravie celej ďalšej populácie.  

Vzdelávanie ohľadom rizík spojených s fajčením, ako aj informácie o nových tabakových 
výrobkoch by mali byť súčasťou vzdelávania aj stredoškolskej mládeže, aby si uvedomili možné 
riziká vyplývajúce z fajčenia cigariet a alternatívnych tabakových výrobkov a benefity z 
ukončenia tejto závislosti na celkový zdravotný stav.  
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Zdravým životným štýlom a vhodnou životosprávou, vrátane nefajčenia, dokážeme zabrániť 
mnohým odvrátiteľným úmrtiam v neskoršom veku. Iba komplexné a trvalo udržateľné stratégie 
môžu pomôcť predchádzať a znižovať používanie všetkých foriem tabakových výrobkov medzi 
mladými ľuďmi na Slovensku. 
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Technická revolúcia v súčasnosti je spojená so zavádzaním vyšších úrovní techniky 
a automatizácie do praxe priemyselných podnikov. Uplatňovanie vyšších úrovní techniky má 
svoj význam, nakoľko prináša možnosť zbaviť ľudstvo utrpenia spojeného s nadmerným 
pracovným zaťažením. Treba si však uvedomiť, že tento proces rozhodne zasiahne ľudskú 
spoločnosť a spoločenské vzťahy a že môže prinášať aj nové riziká a úskalia. Preto je 
potrebné uvedomiť si, ako prebiehali revolučné zmeny, ktoré mali celospoločenské dopady 
v minulosti, ale aj to čo prinášajú prvé poznatky z uplatňovania novej techniky na človeka, 
ktoré už máme možnosť pozorovať. Pozornosť treba venovať najmä potenciálnym dopadom 
na človeka a jeho zdravie. To je dôvod, prečo sa autori pokúšajú zosumarizovať podstatné 
dostupné poznatky z tejto oblasti a uvažovať o krokoch do budúcnosti.  

Rozvoj centrálneho nervového systému v živočíšnej ríši viedol k pribúdaniu vedomého správania na úkor 
pudového, čo sa postupne prejavilo vo vývoji a požívaní nástrojov, ktoré si jedinci stavali medzi seba 
a prostredie, aby si tak zvyšovali svoje šance na prežitie. Išlo tu vlastne o momentálne reakcie na konkrétne 
situácie. U viacerých živočíšnych druhov zvyčajne išlo o improvizácie pri aktivitách umožňujúcich získavať 
potravu, prípadne sa brániť.  

Predpokladá sa, že, naši predchodcovia v začiatkoch, podobne ako napr. šimpanzy, používali ako nástroje 
po miernych úpravách tie predmety, ktoré sa priamo nachádzali na mieste, kde bolo treba vykonať príslušnú 
aktivitu. Išlo tu o bežné prírodné predmety, ako sú napr. konáre, kamene, ale aj kosti, zuby, parohy, mušle 
a pod., po ktorých sa nezachovali výraznejšie stopy. Táto najstaršia kultúra sa nazýva osteo-donto-keratickou 
kultúrou. Vývoj, výroba a používanie nástrojov a procesy ich inovácií sa stali významným prostriedkom 
ďalšieho postupu evolúcie. Takto sa používanie a vývoj nástrojov stalo popri anatomických a fyziologických 
zmenách a rozvoji medzidruhových vzťahov dôležitým faktorom evolúcie na planéte Zem.  

Používanie nástrojov bolo u predchodcov človeka v procese hominizácie a sapientácie v začiatkoch 
antroposociogenézy spontánnym procesom ich kontinuálneho zdokonaľovania zameraného na zvyšovanie 
efektívnosti vykonávaných aktivít (1). Takto dochádzalo k cieleným zmenám tvaru používaných nástrojov, ale aj 

                                                           
1 Práca vznikla v rámci projektu VEGA 1/0235/17 Systémová identifikácia komplexných predpokladov na 
podporu priemyselnej inovácie a zamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch Slovenska a projektu 
VEGA 1/0101/18 Návrh kombinačného a rekombinačného postupu indexovania faktorov pracovného 
komfortu v strojárskych prevádzkach.  
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zmenám uplatňovaných technológií, ktoré majú charakter voľne zdieľaných inovácií. Tento prirodzený proces sa 
objavuje na určitom stupni rozvoja CNS a predstavuje vlastne prvé spontánne ergonomické aktivity. 

U priamych predchodcov človeka významnú úlohu zohrávala úroveň rozvoja druhej signálnej sústavy, ktorá 
im umožňovala v predstihu, na základe predstáv, abstraktne riešiť prípravu na riešenie očakávaných problémov, 
ktoré sa môžu vyskytnúť pri obrane a aktivitách zameraných na získavanie potravy. Takto sa vytváral plán 
ergonomických aktivít v rámci riešenia problémov a postupnej implementácie ich výsledkov do praxe, ako aj 
predstavy ďalšieho pokračovania procesu riešenia inovácií a ich voľného šírenia medzi jedincami v priamom 
kontakte.  

S postupom rozvoja CNS a voľne šírenými inováciami sa takto používali stále sofistikovanejšie nástroje. 
Priebežne pri používaní prebiehalo prehodnocovanie realizovaných inovácií a na základe vlastných i získaných 
skúseností dochádzalo k ich vylepšovaniu. Takto sa rozširovalo uplatňovanie stále efektívnejších spôsobov 
obrany, získavania potravy a výroby nástrojov, ktoré spätnou väzbou podnecovali pokračovanie procesu 
generovania a voľného šírenia stále účinnejších inovácií. 

Medzi prvé nástroje, ktoré sa zachovali a boli objavené na archeologických náleziskách, patria kamenné 
nástroje. Pri výrobe funkčných a efektívnych kamenných nástrojov už bolo potrebné použiť vhodný materiál 
(štiepateľné sopečné sklo a pazúriky), ktoré bolo potrebné nájsť a bolo potrebné zvládnuť technológiu 
spracovania a štiepania týchto krehkých materiálov. Dobu kamennú na základe poznatkov paleantropológie 
možno zaradiť do obdobia pred asi 1 800 000 rokmi do roku 2000 pred našim letopočtom. Sú však autori, ktorí 
posúvajú začiatky používania kamenných nástrojov do ešte skorších období (2). O kvalite napr. kamenných 
nožov svedčí skutočnosť, že lovci kožušín ešte aj v súčasnosti oceňujú používanie kamenných nožov pri 
spracovaní kožušín. 

Významný slovenský antropológ prof. M. F. Pospíšil označil vo svojich prednáškach za prvý sofistikovaný 
nástroj človeka kamennú sekeru, ktorá sa začala používať už pred asi dvoma miliónmi rokov. Táto predstavovala 
inováciu, ktorá vyriešila zvýšenie sily pri používaní pästného klinu jeho pripevnením na porisko. 
Poľnohospodársku revolúciu spôsobilo objavenie sa obilnín a možností ich pestovania po skončení poslednej 
doby ľadovej a postupnom otepľovaní pred asi 10 000 rokmi. Tu v rámci ergonomických aktivít prebiehal vývoj 
nových špeciálnych nástrojov prostredníctvom zdieľaných inovácií.  

Približne 7000 rokov pred našim letopočtom sa začala pri výrobe nástrojov používať kovaná meď. 
V Mezopotámii sa začali objavovať bronzové nástroje od asi 3000 rokov pred našim letopočtom. Významným 
revolučným obdobím pre ergonomické aktivity a inovácie spojené s vývojom a používaním nástrojov bola doba 
bronzová v časovom období približne od roku 2000 do roku 750 pred našim letopočtom. Používanie bronzu 
prinieslo nové možnosti pre ich praktické používanie, ale aj spoločenské zmeny. 

Ďalší pokrok prinieslo zvládnutie technológie výroby železa a vývoja a výroby železných a oceľových 
nástrojov, ktoré boli pevnejšie a efektívnejšie ako nástroje a zbrane vyrábané z bronzu. Výrobu železa a jeho 
využitie pri výrobe nástrojov objavili starovekí Chetiti asi 3000 rokov pred našim letopočtom a železné nástroje 
a zbrane úspešne využívali pri svojich výbojoch. Samotnú doba železnú možno datovať do obdobia od roku 750 
do roku 30 pred našim letopočtom. 

Predstavitelia rodu Homo sa pôvodne živili ako lovci a zberači. Pri tom sa okrem nástrojov a zbraní 
uplatňovali aj ich anatomické fyziologické adaptácie získané v priebehu evolúcie. Ideálny stav označili starovekí 
Gréci ako kalokagatiu, ktorá vychádza z vyváženej fyzickej a duševnej stránky človeka. Toto zostáva aj v 
súčasnosti ideálom pre zdravú ľudskú populáciu. S vylúčením otrokov, u slobodných ľudí, ktorí sa špecializovali 
na niektoré remeslo, sám remeselník rozhodoval pri svojich ergonomických aktivitách o svojom pracovnom 
postupe, tempe a pracovných podmienkach. Dá sa povedať, že do priemyselnej revolúcie slobodní remeselníci 
boli motivovaní pocitom dobre vykonanej práce a hrdosťou na svoj výrobok, ktorý bol často realizáciou ich 
predstáv a remeselnej zručnosti.  

V týchto obdobiach sa stretávame so spontánnymi inováciami s voľným transferom (z otcov na synov 
a z majstrov na tovarišov), ktoré prevládali až do obdobia vedeckej a technickej revolúcie. V tomto období 
vznikla väčšina známych nástrojov, ktoré boli modifikované pre špecifické použitia vo väčšine remesiel. 

Vedecko-technická a priemyselná revolúcia z konca 17. a 18. storočia ukončila toto obdobie, ktoré by sa 
dalo nazvať obdobím spontánnych ergonomických aktivít a inovácií s voľným transferom, ktoré umožňovalo 
remeselníkom individuálne rozhodovať o svojich pracovných podmienkach a individuálne si ich prispôsobovať. 
Začali vznikať manufaktúry a neskôr podniky, kde sa uplatňovali technické prostriedky, ktoré vznikli realizáciou 
výsledkov vedy a techniky. Tu už zamestnanci nemali možnosť realizovať individuálne úpravy a adaptácie 
pracovísk. Do akej miery pracoviská a pracovné podmienky zodpovedali zamestnancom záviselo od invencie 
a miery geniality navrhovateľov takýchto podnikov. 

S obmedzovaním priestoru pre spontánne ergonomické aktivity a inovácie s voľným transferom začali 
prevládať usmerňované inovácie s kontrolovaným transferom. Nemecké výskumné centrum pre umelú 
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inteligenciu (Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH, skratka DFKI) v roku 2011 
charakterizuje postup priemyselných revolúcii nasledovne (3): 
− Prvá priemyselná revolúcia bola charakteristická zavádzaním mechanických výrobných zariadení 

využívajúcich energiu vody a vodnej pary do podnikov. Uvádzajú, že prvý mechanický tkáčsky stav bol 
zavedený do praxe v roku 1784. 

− Druhá priemyselná revolúcia bola charakteristická deľbou práce v hromadnej výrobe založenej na využívaní 
elektrickej energie. Ako jej začiatok uvádzajú rok 1870, keď bola uvedená do praxe prvá výrobná linka na 
bitúnkoch v Cincinnati. Takéto linky našli výrazné uplatnenie v automobilovom priemysle. Roku 1936 sa 
princípy deľby práce založené na zmenšovaní obsahu ľudskej práce pokúšal kritizovať vo svojom filme The 
Modern Times Charles Chaplin. Napriek kritike sa takéto prístupy uplatňujú aj v súčasnosti.  

− Tretia priemyselná revolúcia priniesla začiatky využívania elektronických informačne technologických (IT) 
systémov pri automatizácii výroby. Ako jej začiatok uvádzajú rok 1969, keď bol uvedený do prevádzky 
prvý programovateľný automat Modicon 084. 

− Štvrtá priemyselná revolúcia (ďalej Priemysel 4.0) prebieha v súčasnosti a charakterizuje ju implementácie 
automatických výrobných systémov do praxe v podnikoch. Zavŕšenie realizácie jej vízie sa predpokladá 
v období asi jednej až dvoch dekád (4).  

V prvých troch priemyselných revolúciách sa postupne uplatňovali výsledky výskumov 
a inovácií v oblastiach mechanizácie, elektrifikácie a v tretej priemyselnej revolúcii aj rozvoja 
informačných technológií (IT), výpočtovej techniky a automatizácie. Z pohľadu 
automatizácie tento proces postupne vytvoril množstvo skutočných a virtuálnych dát, ktoré sa 
spojili cez systémovú integráciu v službách mračna do kyberneticko-fyzikálneho systému 
(KFS). Vytvorili sa internet vecí (IoT) a internet služieb (IoS), v ktorých sa stretáva vstavaný 
softvér a sociálne siete s autonómnym rozhodovaním (obr. 1).  

Z tohto vychádza štvrtá priemyselná revolúcia (Priemysel 4.0), ktorá sa zameriava na 
implementovanie internetu vecí (IoT) a internetu služieb (IoS) do výrobného prostredia (7). Je 
tu predstava, že podniky budú mať postupne prepojené stroje, zariadenia, sklady a produkčné 
linky pomocou spoločného kyberneticko-fyzikálneho systému (KFS), ktorý integruje 
výpočtové fyzikálne procesy, vložené do počítačov a riadiacich procesov so spätnou väzbou 
a využívaním senzorov s fyzickými procesmi, ktoré sa s počítačovými procesmi dopĺňajú. 
Takto spojené zariadenia budú vytvárať tzv. inteligentné podniky, ktoré budú pracovať 
s veľkým množstvom dát formou cloud prístupu (obr. 1 a 2). Spojenie týchto virtuálnych 
a reálnych komponentov tvorí základ konceptu Priemyslu 4.0. Veľké spoločnosti so sídlom v 
Spojených štátoch amerických, ako aj nemecké spoločnosti majú ambície v štvrtej 
priemyselnej revolúcii.  

Vzhľadom na štruktúru priemyslu na Slovensku je pre nás zaujímavá najmä nemecká 
vládna iniciatíva v oblasti Priemyslu 4.0, ktorá je podporovaná adekvátnymi výskumnými 
nástrojmi, akademickou obcou, ale aj zaangažovanými korporáciami. S týmto zameraním 
vzniklo viacero iniciatívy a projektov. Sú k dispozícii financie aj pre ďalšie projekty týkajúce 
sa interakcií človek-stroj v 3D priemyselných aplikáciách a výrobnej logistike, ktorá bude 
mať stále svoje miesto v terajšom postupe Priemyslu 4.0 (3). Hnacími silami životaschopnosti 
štvrtej priemyselnej revolúcie sú sústavné zmeny, prerušované inovácie, virtualizácia, 
zmenšujúce sa životné cykly produktov, globalizácia, rastúce používanie senzorov a 
vloženého softvéru. Priemyselný segment sa posúva smerom k digitálnej výrobe. Riešia sa 
možnosti uplatňovania 3D tlačiarní, ktoré majú potenciál pre masové uplatnenie v 
priemyselnej výrobe (3). Jedným z významných podnikov na Slovensku, kde sa pracovalo na 
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základoch pre štvrtú priemyselnú revolúciu, bol Výskumný ústav mechanizácie 
a automatizácie v Novom Meste nad Váhom (8). Tento ústav úzko spolupracoval so 
Slovenskou technickou univerzitou.  
 

 
 

Obr. 1. Internet vecí (Zdroj: 5, 6) 

 
Obr. 2. Komponenty konceptu Priemyslu 4.0, spoločný kyberneticko-fyzikálny systém - KFS (Zdroj: 7) 
 

V súčasnosti sa v podnikoch na Slovensku začiatky 4. priemyselnej revolúcie prejavujú 
procesom zoštíhľovania, kde sa na jednotlivých pracovných pozíciách zmenšuje počet 
pracovných úkonov a operácií. Opačný proces prebieha pri vývoji automatickej techniky, kde 
je snaha, aby automat čo najefektívnejšie zvládal čo najviac úkonov. Tým sa vytvárajú 
podmienky pre postup automatizácie v prevádzkach podnikov. Proces automatizácie na 
Slovensku najrýchlejšie pokračuje v podnikoch a závodoch so zahraničnými majiteľmi, ktoré 
majú materské podniky v zahraničí. 
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Materiál a metódy 

Materiál pre posudzovanie dopadu priemyselných revolúcií na zamestnancov máme 
pomerne rozsiahly, nakoľko sa tejto oblasti venujeme od roku 1973. Od konca osemdesiatych 
rokov minulého storočia používame na zber dát pre sledovanie a hodnotenie dopadov práce 
a pracovných podmienok na zamestnancov v podnikoch špeciálny dotazník Nordic 
Questionnaire, ktorý sme pre použitie na Slovensku postupne modifikovali v spolupráci 
s našimi partnermi z USA (9 a 10). Významnú časť podkladov sme získali v rámci činnosti 
PZS Probenefit. 

Získané dáta sa spracúvajú pomocou epidemiologických metód v rámci retrospektívnych 
kohortových a kohortových štúdií zameraných na výskyt a intenzitu ťažkostí a chorôb 
podporno-pohybového systému (PPS), ktoré sú indikátormi nedostatkov práce a pracovných 
podmienok v podnikoch z hľadiska ergonómie.  

Ďalšie poznatky pre prevenciu nedostatkov z hľadiska ergonómie v podnikoch sa 
získavajú tak, že výsledky epidemiologickej analýzy sa konfrontujú s poznatkami získanými 
pri návštevách hodnotených pracovísk formou pozorovania, rozhovorov so zamestnancami 
a hodnotenia videozáznamov pracovných cyklov. Pri našich úvahách sa opierame aj 
o publikované výsledky výskumov zahraničných autorov. 

 
Výsledky 

Na základe pozorovaní v podnikoch na Slovensku sme zaznamenali, že pri implementácii 
Priemyslu 4.0 sa vyskytli viaceré kroky, ktoré sa ukazujú ako negatívne a kontraproduktívne 
z hľadiska dopadu na zamestnancov. Podnikatelia, ekonómovia a politici vychádzajú 
z presvedčenia, že plná automatizácia odbremení človeka od fyzicky a psychicky náročnej, 
namáhavej a škodlivej práce. Očakáva sa, že tento proces by sa mal v rámci štvrtej 
priemyselnej revolúcie zavŕšiť v priebehu jednej až dvoch dekád (4).  

Toto obdobie sa zrejme javí podnikateľom ako príliš krátke na to, aby sa oplatilo 
investovať do riešenia otázok humanizácie práce a znižovania negatívnych dopadov práce na 
zamestnancov. Naše pozorovania a štúdie sme zamerali na dopady Priemyslu 4.0 na 
pracovno-organizačnú oblasť v podobe výskytu ťažkostí a chorôb PPS súvisiacich s prácou a 
indikujúcich nedostatky pracovísk z hľadiska ergonómie a na oblasť zabezpečovania 
prevencie uvedených ťažkostí a chorôb súvisiacich s prácou. V pracovno-organizačnej oblasti 
sme pozorovali nasledujúce negatívne dopady postupujúceho Priemyslu 4.0 na zamestnancov: 

 S príchodom firiem so zahraničnými majiteľmi a aj u novovzniknutých podnikov sa 
objavil návrat k synchrónnym montážnym a výrobným systémom z 20. rokov 20. storočia, 
kde zastavenie práce na jednom pracovisku spôsobí zastavenie celej montážnej, alebo 
výrobnej linky. Toto napr. v prípade zdravotných ťažkostí znemožňuje zamestnancovi 
opustiť linku bez toho, aby pred tým neprivolal univerzálneho operátora (monitora, resp. 
zaskakovača), ktorý ho na čas jeho neprítomnosti zastúpi. Na internete sa objavila 
spontánna reakcia zamestnankyne jednej z veľkých zahraničných firiem na Slovensku 
v podobe pesničky, kde vykresľuje pracovné podmienky na synchrónnej linke (11). 



  

200 
 

V takýchto podnikoch sa často uplatňuje kratší pracovný takt (niekedy až polovičný) 
a výrazne nižšie mzdy ako v materskej firme v krajine pôvodu. 

 Postup vývoja a implementácie modulárnej a univerzálnej automatickej techniky postupne 
mení nároky na štruktúru zamestnancov. V podnikoch postupne ubúdajú pracoviská pre 
ručnú manipuláciu a pracovné operácie vykonávané menej kvalifikovanými 
zamestnancami. Pri obsluhe automatických zariadení stúpa potreba zamestnancov 
schopných pracovať s výpočtovou technikou a zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním 
zameraným na informačné technológie (IT). 

 Proces zoštíhľovania výroby a zvyšujúca sa deľba práce prináša zamestnancom 
zmenšovanie obsahu i rozsahu práce. Stále častejšie sa v podnikoch stretávame so 
situáciou, že zamestnanec vykonáva len dva alebo tri jednoduché pracovné úkony. Takto 
sa nemôže stretnúť s výsledkom svojej práce v podobe hotového výrobku. Negatívom je, 
že sa tu často stráca motivácia zamestnancov k práci a aj pocit dobre vykonanej práce a 
sebarealizácie. 

 Negatívny vplyv stále sa zvyšujúcej deľby práce, opakovanie malého počtu jednoduchých 
pracovných úkonov v rýchlom pracovnom tempe spolu s nízkymi mzdami spôsobujú, že 
zamestnanci strácajú záujem o prácu v takýchto podmienkach. Preto podniky na Slovensku 
začínajú robiť nábory v okolitých štátoch, kde majú robotníci v súčasnosti nižšie mzdy ako 
na Slovensku. 

V podnikoch na Slovensku priebežne zaznamenávame zvyšujúci sa výskyt ťažkostí 
a chorôb indikujúcich nedostatky pracovísk z hľadiska ergonómie: 

 Celkove v podnikoch zaznamenávame znižovanie telesnej zdatnosti u mladších 
zamestnancov. Kedysi v prevádzkach, kde neboli zamestnanci preťažovaní, sa ukazoval 
nárast výskytu ťažkostí podporno-pohybového systému s narastajúcim vekom a pracovnou 
expozíciou. Pokiaľ bol výskyt ťažkostí PPS v nižších i vyšších vekových kategóriách 
vyrovnaný, mohli sme vysloviť predpoklad, že tu dochádza k preťažovaniu zamestnancov. 
V súčasnosti to už neplatí, lebo sa často objavuje u mladších zamestnancov vyšší výskyt 
ťažkostí PPS ako u starších zamestnancov. 

 Zisťujeme, že v podnikoch pretrváva vysoký výskyt ťažkostí PPS (približne nad 70 % 
vyšetrených osôb), ktoré sú symptómami bolestivých syndrómov súvisiacich s prácou 
a zároveň aj indikátormi nedostatkov pracovísk z hľadiska ergonómie.  

 Podľa našich pozorovaní je hlavnou príčinou uvedených ťažkostí opakovanie malého počtu 
pracovných úkonov vo vysokom pracovnom tempe v dôsledku nadmernej deľby práce v 
zoštíhlených prevádzkach, a nie zriedka vo vynútených pracovných polohách. Toto naše 
zistenie korešponduje so súhrnom výsledkov 25 rokov trvajúcich epidemiologických štúdií 
uskutočnených v USA, z ktorých uvádzame v tab. 1 prehľad celkových výsledkov preto, že 
pozitívne ovplyvnili legislatívu zameranú na ochranu zdravia zamestnancov pri práci v 
USA a domnievame sa, že ich výsledky treba brať do úvahy aj počas rozbehu Priemyslu 
4.0 na Slovensku.  
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Tab. 1. Dôkazy kauzálneho vzťahu medzi faktormi fyzickej práce a ťažkosťami PPS (12) 

Telesná časť (syndróm) 
 Rizikový faktor 

Silné dôkazy 
(+++) 

Dôkazy  
(++) 

Nedostatočné 
dôkazy  

(+/0) 

Dôkazy 
o nepôsobení  

(-) 
Šija a šija/ramenný pletenec 

Opakovanie     
Sila     
Poloha      
Vibrácie     

Ramenný pletenec 
Opakovanie     
Sila     
Poloha      
Vibrácie     

Lakeť 
Opakovanie     
Sila     
Poloha      
Kombinácia faktorov     

Zápästie a ruka 
 Syndróm karpálneho tunelu     

Opakovanie     
Sila     
Poloha      
Vibrácie     
Kombinácia faktorov     

 Tendovaginitída 
Opakovanie     
Sila     
Poloha      
Kombinácia faktorov     

 Vibračný syndróm zápästia a ruky 
Vibrácie     

Lumbosakrálna časť chrbta 
Dvíhanie a silové pohyby     
Nevhodné pracovné polohy     
Ťažká fyzická práca      
Celotelové vibrácie     
Statické pracovné polohy     

Vysvetlivky: 
- Silné dôkazy (+++) – o silných dôkazoch sa uvažuje, keď sa na základe epidemiologických kritérií kauzality javí 

kauzálny vzťah medzi intenzívnou alebo dlhodobou expozíciou k špecifickému rizikovému faktoru (resp. faktorom) 
a chorobou muskulo-skeletálneho systému (MSS) ako veľmi pravdepodobný. Pozitívny vzťah medzi expozíciou 
k špecifickému rizikovému faktoru a chorobou MSS tu mohol byť pozorovaný aspoň v niekoľkých štúdiách, kde 
náhodnosť, predpojatosť a mätúce faktory (confounders) mohli byť dostatočne spoľahlivo vylúčené. 

- Dôkazy (++) – o dôkazoch možno hovoriť, keď niektoré súhlasné epidemiologické dôkazy ukazujú na kauzálny 
vzťah medzi intenzívnou alebo dlhodobou expozíciou k špecifickému rizikovému faktoru (resp. faktorom) 
a chorobou MSS. Bol tu pozorovaný pozitívny vzťah medzi expozíciou k špecifickému rizikovému faktoru a 
chorobou MSS v štúdiách, v ktorých náhodnosť, predpojatosť a mätúce faktory (confounders) nie sú jeho 
pravdepodobným vysvetlením. 

- Nedostatočné dôkazy (+/0) – o nedostatočných dôkazoch sa hovorí, keď existuje príliš málo dostupných, dostatočne 
kvalitných, dôsledných a štatisticky preukazných štúdií, ktoré by dovoľovali urobiť závery o prítomnosti alebo 
absencii kauzálnych súvislostí. Niektoré štúdie naznačujú vzťah k špecifickým rizikovým faktorom, ktorý však môže 
byť vysvetľovaný náhodnosťou, predpojatosťou alebo mätúcimi faktormi (confounders). 

- Dôkazy o nepôsobení (-) – o dôkazoch o nepôsobení môžeme hovoriť, keď príslušné štúdie dôsledne ukazujú, že 
špecifický rizikový faktor (resp. faktory) na pracovisku nesúvisia so vznikom choroby MSS. 



  

202 
 

 Ide tu o prezentáciu vplyvu základných biomechanický faktorov súvisiacich s prácou ako 
sú sila, frekvencia pohybov a vhodnosť pracovnej polohy z hľadiska ergonómie, ktoré sa 
označujú ako ergonomický trojuholník a využívajú sa pri hodnotení rizík z hľadiska 
ergonómie v ergonomických štúdiách (12).  

 V tabuľke 2 uvádzame, ako sa v posledných rokoch vyvíjala lokalizácia intenzívnych 
ťažkostí PPS spolu u 4 419 zamestnancov v priemyselných podnikoch na Slovensku, ktoré 
boli spracované v PZS Probenefit, a to celkove a aj v závislosti od prevládajúcej pracovnej 
polohy posediačky a postojačky. Zistili sme, že približne v pomere 3:1 prevláda zastúpenie 
prác postojačky v porovnaní s výskytom prác vykonávaných posediačky. 

 
Tab. 2. Porovnanie výskytu lokalizácie a intenzity ťažkostí PPS pri práci posediačky a postojačky 

Lokalizácia 
ťažkostí PPS 

Pracovné polohy 

Význam. 
rozdielov 

Spolu 
 (n = 4 419) 

Práca posediačky 
 (n = 1 213) 

Práca postojačky 
 (n = 3 206) 

Frekv. % Frekv. % 95 % konf. 
lim. Frekv. % 95 % konf. 

lim. 

Šija  2 499 56,6 918 75,7 73,29 - 
78,11 1 581 49,3 47,57 - 

51,03 *** 

Plecia  1 556 35,2 463 38,2 35,79 - 
40,61 1 093 34,1 32,46 - 

35,74 *** 

Chrbát  2 067 46,8 682 56,2 53,79 - 
58,61 1 385 43,2 41,56 - 

44,84 *** 

Lakte  781 17,7 146 12,0 10,18 - 
13,82 635 19,8 18,42 - 

21,18 *** 

Kríže  2 734 61,9 410 33,8 31,14 - 
36,46 2 324 72,5 70,95 – 74,1 *** 

Dlane/Ruky  2 718 61,5 657 54,2 51,4 – 57,0 2 061 64,3 62,64 - 
65,96 *** 

Bedrá/stehná  680 15,4 109 9,0 7,39 - 10,61 571 17,8 16,49 - 
19,11 *** 

Kolená  1 568 35,5 167 13,8 11,86 - 
15,74 1 401 43,7 40,67 - 

46,73 *** 

Členky/chodidlá  1 697 38,4 280 23,1 20,73 - 
25,47 1 417 44,2 41,17 - 

47,23 *** 

(Zdroj: databáza PZS ProBenefit a vlastný výskum) 
 

 Ako to dokumentuje tab. 2, celkove sú v tomto súbore intenzívne ťažkosti PPS 
lokalizované do telesných častí v nasledujúcom poradí: oblasť krížov, dlane a ruky, oblasť 
šije, chrbát, členky a chodidlá, oblasť kolien a oblasť pliec. 

 Neprekrývajúce sa medze spoľahlivosti frekvencií ťažkostí PPS v sledovaných telesných 
oblastiach u oboch pracovných polôh svedčia o veľmi vysoko štatisticky významných 
rozdieloch vo frekvenciách výskytu uvedených ťažkostí v sledovaných pracovných 
polohách. 

 Pri práci posediačky sa v porovnaní s prácou postojačky ťažkosti PPS štatisticky významne 
najčastejšie vyskytujú v nasledujúcich telesných častiach: v oblasti šije, čo súvisí 
s podmienkami videnia pri práci, ktoré ovplyvňujú záklony a rotácie hlavy a v oblasti pliec 
a hornej časti chrbta, čo súvisí s vysokým držaním lakťov pri práci v súvislosti s prílišnými 
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výškami manipulačných rovín, požiadavkami na vzdialenosť dosahov a hmotnosťou 
manipulovaných predmetov. 

Pri práci posediačky sa v porovnaní s prácou postojačky ťažkosti PPS štatisticky 
významne najčastejšie vyskytujú v v nasledujúcich telesných častiach: 

− v oblasti šije – čo súvisí s podmienkami videnia pri práci, ktoré ovplyvňujú hlboké 
predklony, záklony a rotácie hlavy, 

− v oblasti pliec a hornej časti chrbta – čo súvisí s vysokým držaním lakťov pri práci 
v súvislosti s prílišnými výškami manipulačných rovín, požiadavkami na vzdialenosťou 
dosahov a hmotnosťou manipulovaných predmetov. 

Pri práci postojačky podľa tab. 2 dominujú intenzívne ťažkosti PPS v nasledujúcom 
poradí v jednotlivých telesných častiach:  

− v oblasti krížov – ako dôsledok rotácií a hlbokých predklonov trupu a aj veľkej 
vzdialenosti siahania vo vysokom pracovnom tempe vo vynútených pracovných polohách, 

− v oblasti dlaní a rúk – v dôsledku nadmerného zaťaženia drobných svalov, dlaní 
a predlaktí pri ručnej manipulácii s príliš malými alebo aj väčšími a ťažšími predmetmi vo 
vysokom pracovnom tempe a často vo vynútených pracovných polohách,  

− v oblasti kolien, členkov a chodidiel – kde dochádza k preťažovaniu pri dlhodobom státí 
bez možnosti adekvátnej relaxácie posediačky,  

− v oblastiach lakťov a bedier a stehien sa pri práci postojačky vyskytujú ťažkosti PPS 
celkovo menej, ale štatisticky významne častejšie ako je to pri práci posediačky. 

Ďalšiu dôležitú skutočnosť dokumentuje obr. 3. Potvrdilo sa, že pokiaľ sa vyskytujú 
ťažkosti a choroby PPS súvisiace s prácou, začínajú sa u postihnutých zamestnancov postupne 
prejavovať aj negatívne dopady na ich psychiku (13). Táto skutočnosť komplikuje sekundárnu 
i terciárnu prevenciu uvedených zdravotných a psychických dopadov na zamestnanca.  

Okrem manuálnej práce sme sa zaoberali aj negatívnymi dopadmi práce a procesov 
súvisiacich s Priemyslom 4.0 na zamestnancov pri zobrazovacích jednotkách v podnikoch na 
Slovensku. Ukazuje sa, že práca si vyžaduje stále dlhšie a dlhšie sedenie pri počítači. 
Odporúča sa, aby človek nepracoval s počítačom dlhšie ako 4 hodiny denne. Toto je však 
obmedzenie, ktoré sa jednoducho splniť nedá, nakoľko tvorivú prácu s využitím počítača je 
ťažké časovo obmedzovať, nakoľko často je tu nutná aj tvorivá autorská inšpirácia 
používateľa. Pokiaľ inšpirácia funguje, väčšinou tu neplatia žiadne obmedzenia. Horšie je, 
keď inšpirácia chýba a treba ju nejako iniciovať. Problémom je aj štúdium podkladov cez 
internet, ale aj tvorba počítačových programov, spracovanie dát na počítači, štúdium, 
komunikácia cez internet a využívanie počítačových hier. Sprievodným negatívnym faktorom 
tejto činnosti je hypokinéza, ktorá má na svedomí choroby, ktoré nazývame civilizačnými a aj 
už spomínanú nižšiu telesnú zdatnosť mladšej generácie zamestnancov podnikov. 
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Obr. 3. Zjednodušená etiopatogenéza ťažkostí a chorôb PPS súvisiacich s prácou  
s naznačením psychických dopadov podľa (13). 

 
Negatívny dopad výpočtovej techniky možno sledovať aj pri každodennom používaní 

internetu takmer všetkými vekovými kategóriami ľudí schopných komunikovať. Študenti na 
školách stále menej komunikujú priamo skôr využívajú internet alebo SMS správy cez 
mobily. Toto sa negatívne prejavuje na schopnosti ľudí priamo komunikovať. Priemysel 4.0 
prináša problémy aj pri realizácii prevencie ťažkostí a chorôb súvisiacich s prácou 
v podnikoch v kompetencii PZS na Slovensku.  

Slovensko dostalo od roku 1993 možnosť získať poznatky potrebné pre proces 
aproximácie s legislatívou EÚ prostredníctvom spolupráce s Univerzitou v Iowe, v USA s 
podporou Fogartyho nadácie. Za obdobie našej14-ročnej intenzívnej spolupráce v rámci 
riešenia spoločných projektov (od roku 1996 do roku 2010) sme dostali možnosť oboznámiť 
sa s uplatňovaním prevencie chorôb súvisiacich s prácou v podnikoch v USA pomocou 
ergonomických programov založených na epidemiologických metódach a účastníckom 
princípe. Tieto poznatky, žiaľ, neboli dostatočne pochopené a akceptované, dokonca došlo 
k zrušeniu oddelenia ergonómie na bývalom ÚPKM v Bratislave v čase, keď bolo 
spoluriešiteľom Slovensko – USA projektu Transforming Industry in Slovakia Through 
Participatory Ergonomics, ktorý sa nám nakoniec po viacerých peripetiách podarilo úspešne 
ukončiť až vďaka pochopeniu STU Bratislava, MTF so sídlom v Trnave a spolupráce s PZS 
Probenefit. Výsledkom bol všeobecný model ergonomického programu (HCS 3E) založeného 
na účastníckom princípe pre uplatnenie na Slovensku, ktorý sme úspešne odskúšali v 19 
podnikoch na Slovensku (14).  
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Žiaľ, v porovnaní s USA je na Slovensku v podnikoch zväčša nezáujem o hodnotenie 
skutočných dopadov práce a pracovných podmienok na zdravie zamestnancov a skutočné 
riešenie prevencie. Na úrovni podnikov sa preferujú a uplatňujú prevažne virtuálne metódy 
zahraničných majiteľov, ktoré neumožňujú hodnotenie reálnych dopadov práce a pracovných 
podmienok na zamestnancov, čím sa ani nevytvárajú možnosti pre reálne podloženú 
prevenciu vyskytujúcich sa zdravotných problémov a ťažkostí súvisiacich s prácou 
zamestnancov (15). Problémy sa vyskytujú aj v oblasti prevencie ťažkostí a chorôb 
súvisiacich s prácou prostredníctvom obvodných alebo aj závodných lekárov preto, lebo:  

− zamestnanec je vyšetrovaný ako chorý pacient s dôrazom na internistické vyšetrenie, bez 
zamerania na modifikovateľné a nemodifikovateľné faktory práce a pracovného prostredia 
(symptomatický prístup namiesto kauzálneho), 

− absencia alebo len povrchné vyšetrenie príznakov syndrómu karpálneho tunelu, 
entezopatie a celkovej funkčnosti podpornopohybového aparátu, 

− liečba bez neurologického alebo ortopedického vyšetrenia, uplatňuje sa skôr 
symptomatická ako kauzálna liečba (obstreky, masti). 

Uvádzame aj ďalšie zistené skutočnosti z oblasti starostlivosti o zdravie zamestnancov 
súvisiace s uplatňovaním Priemyslu 4.0 na Slovensku: 

− Približne každý piaty zamestnanec na Slovensku pracuje v noci (22,6 %), čo je vysoko 
nad európskym priemerom, ktorý dosahuje len 14,6 %. 

− Nútená zmena biorytmu spôsobuje narušenie reparačných pochodov pri fyzickej záťaži a 
spôsobuje rýchlejší nárast zdravotných ťažkostí a ich spomalený ústup pri liečbe. 

− Inšpektoráty bezpečnosti práce sa zameriavajú na kontrolu ručnej manipulácie 
s bremenami, pri ktorej ide hlavne o riziko jednorazového poškodenia vo forme úrazu a 
nie na kumulatívne patogénnu záťaž drobných svalov rúk, kde vzniká najviac poškodení 
(syndróm karpálneho tunela, entezopatie). 

Na Slovensku patria ťažkosti a choroby podpornopohybového systému súvisiace s prácou 
spolu s chorobami dýchacieho ústrojenstva medzi najčastejšie príčiny návštev u lekára a 
práceneschopnosti. 

V podnikoch v rámci Priemyslu 4.0 na Slovensku môžeme pozorovať nový trend v oblasti 
inovácií, ktorý ovplyvňuje výskyt zdravotných ťažkostí a sťažuje ich prevenciu. Prúd 
množstva nových informácií a zmien podmienok na trhu totiž núti prehodnocovať 
implementované riešenia a uplatňovať prerušovaný tok inovácií, ktorý na jednej strane 
umožňuje dynamicky sa prispôsobovať zmenám ponuky a dopytu na globálnom trhu. Tým sa 
však sťažujú možnosti vyhodnocovania dopadov jednotlivých neukončených inovácií na 
zdravie zamestnancov na druhej strane. Množstvo nových poznatkov a zmien, ktoré 
pozorujeme, sprevádzajú snahy technikov o čisto virtuálne riešenie ergonomických 
problémov v podnikoch v rámci racionalizácie práce. Nie je záujem o zisťovanie reálnych 
dopadov priebežne uplatňovaných inovácií (15). 



  

206 
 

Z etického hľadiska sa javí ako sporný aj spôsob finančného odmeňovania zamestnancov 
v podnikoch. Podniky totiž formou odmien zväčša motivujú zamestnancov, aby čo najmenej 
navštevovali lekárov v prípade zdravotných ťažkostí tak, že čím sú dlhšie absencie zo 
zdravotných dôvodov, tým sú nižšie odmeny. Tento prístup vďaka nízkym platom spôsobuje, 
že zamestnanci, pokiaľ pociťujú ťažkosti PPS súvisiace s prácou, aby sa vyhli absenciám zo 
zdravotných dôvodov, potláčajú bolestivé symptómy užívaním liekov znižujúcich bolesť. 
Lekára navštívia až vtedy, keď už lieky proti bolestiam prestanú účinkovať, čo už môže byť 
v štádiu ochorenia, keď je už znížená účinnosť terapie a môže dôjsť k následkom, ktoré môžu 
vylúčiť človeka z pracovného procesu. 

 
Diskusia 

Človek je bytosť s najvyššou úrovňou sebauvedomenia na našej planéte, ktoré vyústilo do 
vedomého správania na princípe vodných roztokov. Uplatnil sa tu proces, ktorému sa odborne 
hovorí evolúcia, pre ktorý sa v náboženských a filozofických kruhoch používa aj termín 
stvorenie. Uvedený proces sa začal a pokračuje v podmienkach našej planéty. Stručne ho 
možno popísať tak, že začali vznikať organické látky, genetický kód a život vo forme najprv 
jednotlivých buniek s funkčnými organelami. Aby mohla na tejto báze vzniknúť inteligentná 
forma, museli sa bunky začať spájať do mnohobunečných štruktúr – orgánových sústav s 
potenciálom vytvárať mnohobunkové vyššie organizmy s lepšími možnosťami pre ďalší 
postup evolúcie. V súvislosti s rozvojom centrálneho nervového systému sa najprv 
uplatňovalo pudové spávanie. Neskôr v procese ďalšieho rozvoja orgánových sústav vyšších 
organizmov sa začali postupne popri pudovom správaní objavovať aj známky vedomého 
správania a procesu výroby, používania a inovácií nástrojov. Tento proces dosiahol na našej 
planéte najvyššiu úroveň u človeka v procese antroposociogenézy.  

Postupne sa ukázalo, že vedomé správanie prináša závažný problém do ďalšieho postupu 
evolúcie, ktorá sa z prírodného procesu začína meniť na vedome ovplyvniteľný proces, v 
ktorom je v záujme ďalšieho postupu, bez hrozby potenciálnych konfliktov, ale aj 
negatívnych dopadov, vždy potrebný konsenzus zainteresovaných.  

V procese antroposociogenézy v závislosti od používaných nástrojov, technológií 
a vznikajúcich spoločenských vzťahov sa postupne tvoria spoločenské skupiny, ktorých 
koexistencia sa nezaobíde bez konfliktov, v rámci ktorých sa rozvíja rozširovanie 
spoločenstiev a postupná globalizácia.  

Kruté a násilné správanie sa ľudí a davové psychózy počas tragických udalostí, akými boli 
obe svetové vojny a aj niektoré neskoršie vojnové konflikty, boli zrejme podnetom pre 
kontroverzné psychologické experimenty, ako sú napr. Milgramov a Stanfordský experiment 
(16), ktoré sa pokúsili vysvetliť kruté správanie sa ľudí počas uvedených katastrofických 
udalostí. Na základe takýchto výsledkov vznikla Milgramova teória vzťahu poslušnosti, 
konformity a mocenských skupín, ktorá svojím spôsobom vysvetľuje, prečo ľudia, ktorí sú 
normálne nezávislí a rozhodní, sú ochotní poslúchnuť aj vtedy, aj keď je to proti ich 
morálnemu presvedčeniu. Podľa tejto teórie sú dva módy sociálneho vedomia:  
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− autonómny stav – keď sa ľudia správajú podľa vlastného vedomia, svedomia, hodnôt 
a ideálov, 

− zástupný stav – keď si ľudia začnú myslieť, že konajú ako výkonní zástupcovia niekoho 
iného a začnú svoje autonómne kvality potláčať.  

Uvedené poznatky sú nebezpečné, lebo môžu byť ľahko zneužité vládnucimi štruktúrami, 
preto je potrebné snažiť sa zabrániť vzniku akýchkoľvek totoalitárnych tendencií v 
spoločnosti. 

Popisuje sa tzv. Diogenov syndróm, ktorý sa prejavuje chorobným hromadením vecí u 
postihnutého. Tento syndróm sa však v medicínskych kruhoch spája len s hromadením 
bezcenných predmetov (17). V skutočnosti sa však stretáme aj s nadmerným hromadením 
cenných predmetov a finančných prostriedkov, ktoré sa tiež vymyká z bežného správania sa 
ľudí a nie je označené za patologické, pritom umožňuje, aby vznikala skupina mimoriadne 
solventných jedincov, ktorí svojimi prostriedkami majú potenciál usmerňovať dokonca aj 
svetové dianie podľa svojich, nie vždy kvalifikovaných a odborne podložených, predstáv. 
Odhliadnuc od rizík, ktorým je naša planéta vo vesmíre vystavená sama o sebe, je tu aj riziko, 
že naša civilizácia zničí samu seba.  

V počiatočných fázach antroposociogenézy pred miliónmi rokov prebiehal vývoj človeka 
zo živočíšneho predka takmer výlučne ako prírodný proces evolúcie pod vplyvom prírodných 
zákonov. Neskôr tu však začínajú prevládať pred prirodzenými prírodnými faktormi faktory 
výrobné, kultúrne a sociálne, ktoré dnešného človeka ovplyvňujú, dotvárajú a rozhodujú 
o prežití ľudskej civilizácie (1). V súčasnosti ľudstvo uplatňuje dva prístupy pri utváraní 
uvedených výrobných, sociálnych a kultúrnych vzťahov, ktoré majú významný vplyv na 
pokračovanie evolúcie na našej planéte. Sú to: mechanocentrický a antropocentrický prístup 
(18). 

Antropocentrický prístup znamená podporu biodiverzity v záujme ďalšieho pokračovania 
evolúcie, prežitia a prosperity ľudského druhu. V podnikovej praxi to znamená uplatňovanie 
reálnych ergonomických programov zameraných na udržateľnú bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci na základe epidemiologických analýz, hodnotiacich skutočné dopady rizikových 
faktorov z hľadiska ergonómie a prevenciu ich negatívneho vplyvu na fyzické a duševné 
zdravie zamestnancov, ale aj prínosy z vynaložených nákladov. 

Mechanocentrický prístup znamená v konečnom dôsledku obmedzovanie biodiverzity. 
V záujme zisku totiž prostredníctvom podpory politicky akceptovateľných jednotlivcov a 
vplyvných skupín vznikajú spoločensky izolované mocenské skupiny oligarchov. V menších 
krajinách po prístupe do EÚ, na rozdiel od USA, kde prevláda antropocentrický prístup, sa 
vplyvom mocenských štruktúr presadzuje tendencia uplatňovať v podnikovej praxi virtuálne 
riešenia s preferovaním finančných prínosov na úkor zdravia zamestnancov, bez 
vyhodnocovania negatívnych dopadov bežne uplatňovaného systému prerušovaných inovácií 
na zdravie zamestnancov v pracovnom procese. 
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Pozitívnym rysom Priemyslu 4.0 je nesporne skutočnosť, že sa prostredníctvom 
automatizácie rieši odstraňovanie namáhavej, rizikovej a zdraviu škodlivej práce 
z pracovného procesu. Od umelej inteligencie sa očakáva, že môže dať človeku ďalšie 
možnosti, ktoré mu neposkytla evolúcia. Na druhej strane však budí nedôveru odborníkov 
perspektíva rozvoja umelej inteligencie cez výpočtovú techniku a internet (19). Nedôveru 
budia aj kroky pri rozširovaní služieb internetu prostredníctvom operačného systému 
spoločnosti Microsoft Windows 10, ktorý podporuje využívanie úložiska cloud a zdieľanie 
informácií bez toho, aby bola dostatočne zabezpečená ochrana súkromia používateľov. 
Ukazuje sa aj zlyhávanie sociálnych sietí, ktorá nedokážu zabrániť zneužívaniu osobných 
údajov používateľov zásahom do ich súkromia, ale aj kriminálnym aktivitám. 

Obavy pred rozširovaním možnosti umelej inteligencie, ktorá má potenciál bytostne 
ohroziť ľudstvo a civilizáciu, už varujú viaceré vedecké autority (19) a upozorňujú aj na 
nevyhnutnosť opatrnosti pri ďalšom postupe využívania počítačov a umelej inteligencie, ktorá 
nepotrebuje také špecifické podmienky na prežívanie ako ľudia a ľudská civilizácia, 
predstavujúca inteligenciu na báze vodných roztokov. Umelej inteligencii na báze 
polovodičov postačujú poznatky z internetu, elektrické napájanie, napr. z fotočlánkov 
a prístup k výrobným systémom, aby sa mohla replikovať. Všetko toto je už cez internet 
dostupné a na plnej automatizácii výroby sa intenzívne pracuje. 

Určité obavy z Priemyslu 4.0 vyplývajú aj z dôveryhodnosti politikov od medzinárodnej 
až po miestnu úroveň, ktorí budú musieť v krátkej dobe okrem svojich príjmov riešiť aj 
dopady očakávanej nezamestnanosti a hlavne nové prerozdeľovanie spoločenského produktu, 
tak aby sa nestratila kúpyschopnosť obyvateľstva (ich voličov). Toto sú však otázky do 
budúcnosti. Momentálne je najdôležitejšia súčasná situácia, keď sa vytvárajú podmienky pre 
široké implementácie automatizácie do praxe, kde už môžeme pozorovať a hodnotiť aj jej 
negatívne dopady v praxi.  

Základnou stratégiou, ktorá sa začala uplatňovať pri zavádzaní Priemyslu 4.0 do praxe 
v podnikoch, je proces zoštíhľovania, ktorý je krokom v ústrety automatickej technike, 
u ktorej zároveň prebieha riešenie možností zvyšovania ich univerzálnosti, rozširovanie 
možností a znižovania ceny ich prevádzkovania. V procese zoštíhľovania zmenšovaním 
obsahu a rozsahu práce a jej redukciou do malého počtu pracovných úkonov pri ich vysokej 
opakovateľnosti sa výrazne zhoršujú podmienky pre ľudskú prácu. Človek je tu vystavený 
negatívnemu vplyvu monotónie kombinovanej s vysokým pracovným tempom. Okrem toho 
rozmery a riešenie pracovísk často nezodpovedajú telesným rozmerom zamestnancov z 
dospelej populácie na Slovensku. Človek je tu takto okrem iného pripravený o motivujúci 
pocit sebarealizácie pri práci a možnosť identifikovať sa so svojou prácou. Jediným motívom 
týchto ľudí zostáva zamestnaním si zabezpečiť aspoň najnutnejšie prostriedky na prežitie.  

Pôsobí tu celý rad faktorov, ktoré sú rizikovými z hľadiska ťažkostí a chorôb PPS, 
ktorých negatívny dopad je už v súčasnosti dokázaný dlhoročnými epidemiologickými 
štúdiami (12, 13). Uvedené štúdie, napr. v USA na základe dlhoročných epidemiologických 
výskumov vplyvu práce a pracovného prostredia na človeka vytvorili podmienky pre vznik 
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legislatívy, ktorá umožňuje aktívne chrániť zamestnancov pred negatívnymi dopadmi práce 
a pracovných podmienok na ich zdravotný stav (13). 

Zistili sme, že v USA sa na rozdiel od Európy rozlišuje rozdelenie ergonómie na mikro- 
a makroergonómiu. Makroergonómia sa angažuje pri výskume a vývoji nových zariadení 
a systémov a snaží sa proaktívne poskytnúť pre tento proces čo najpresnejšie údaje 
o predpokladanej užívateľskej populácii. Nakoľko neexistujú dostatočne detailné podklady 
o cieľových populáciách, pristupuje sa k využívaniu virtuálnych modelových 
aproximatívnych metód, kde sa vychádza zo skúseností a názorov významných odborníkov 
z príslušných vedných odborov.  

Mikroergonómia sa zameriava na ergonomické riešenie problémov pri prevádzke 
zariadení a systémov v podmienkach konkrétnych prevádzok podnikov. Snaží sa v rámci 
ergonomických programov analyzovať skutočné dopady používaných zariadení a systémov na 
zdravie konkrétnych zamestnancov a aj na prínosy z vynaložených nákladov. Na podnikovej 
úrovni sú známi jednotliví zamestnanci – používatelia nových zariadení a systémov 
a pomocou epidemiologických metód je možné analyzovať, na rozdiel od makroergonómie, 
skutočné dopady práce a pracovných podmienok na ich zdravie a prínosy z vynaložených 
nákladov systematicky v rámci ergonomických programov postupne riešiť ergonomickú 
racionalizáciu. 

V Európskych štátoch nastáva problém, nakoľko poväčšine v politických kruhoch sa 
podceňujú dopady na zdravie zamestnancov. Na rozdiel od USA sa preto nerozlišuje mikro- 
a makroergonómia. Takto potom dochádza najmä v štátoch východnej Európy k uplatňovaniu 
makroergonomických metód, ktoré možno označiť aj za predbežné metódy „prvého zástrelu“ 
namiesto mikroergonomických epidemiologických metód zisťujúcich skutočné negatívne 
dopady faktorov práce a pracovných podmienok na zdravie zamestnancov v praxi podnikov 
(15). 

Na základe našich pozorovaní v podnikoch na Slovensku môžeme konštatovať, že 
v oblasti organizácie práce sa v súčasnosti nehľadajú čo najšetrnejšiu postupy pre 
implementáciu novej automatizovanej a automatickej techniky vo vzťahu k zdraviu 
zamestnancov. Je verejným tajomstvom, že v západnej Európe sú pre tie isté práce mäkšie 
pracovné normy ako sú v podnikoch tých istých firiem vo východnej Európe. Zároveň sú tam 
aj niekoľkonásobne vyššie platy ako vo východnej Európe. 

Podmienky pre takýto postup vytvorili v štátoch východnej Európy už počas totality 
bezplatné zdravotné služby, ktoré počas totality spôsobili, že si ľudia prestali vážiť svoje 
zdravie a schopnosť pracovať. Toto dokladujú protesty zamestnancov, keď sa im po 
implementovaní preventívnych opatrení odoberú príplatky za rizikovosť prác, nakoľko títo 
dúfajú, že sa u nich negatívne dopady na zdravie neobjavia a nemajú predstavu o cene terapie 
chorôb súvisiacich s prácou a dopadoch na ich súkromný život.  

Domnievame sa, že proces označovaný ako Priemysel 4.0 by sa mohol realizovať s 
využitím modernej techniky podstatne ohľaduplnejšie k zamestnancom, ktorých skôr či 
neskôr nahradia automaty. 
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Záver 

Naša civilizácia sa ocitá na dôležitej križovatke. Ľudstvo predstavujú inteligentné bytosti 
na báze látok rozpustných vo vode, ktoré vznikli na základe milióny rokov trvajúcej evolúcie 
a postupných poľnohospodárskych a priemyselných revolúcií. V súčasnosti vytvorila základ 
pre vznik umelej inteligencie na báze polovodičov, ktorá už stihla vytvoriť podmienky pre 
priemyselnú revolúciu označovanú ako Priemysel 4.0. Priemysel 4.0 prináša na jednej strane 
šancu pre ľudstvo, že ho umelá inteligencia odbremení od ťažkej, nebezpečnej a zdraviu 
škodlivej práce. Na druhej strane už teraz zaznamenávame negatívne dopady na človeka. 
Niektorí významní odborníci dokonca varujú pred potenciálom umelej inteligencie, pre ktorú 
sa svojimi životnými nárokmi môžeme stať nebezpečnými a bude mať tendenciu sa nás 
zbaviť (19).  

Na základe našich pozorovaní možno konštatovať negatívne vplyvy hypokinézy spojenej 
s používaním počítačov a využívaním internetových obchodov. Pôvodne sa totiž naša telesná 
stavba v procese evolúcie vyvinula tak, aby sme sa dokázali živiť ako lovci a zberači, ktorí 
svoju každodennú obživu pôvodne nachádzali na ploche asi 10 km2. Ďalej nás ohrozuje aj 
zmenšovaním intenzity priamych vzájomných kontaktov a stratou schopností priamo 
komunikovať. Výsledky našich výskumov v podnikoch na Slovensku poukazujú na vysoký 
výskyt ťažkostí PPS, ktorý do značnej miery ovplyvňujú nedostatky v priestorovom riešení 
pracovísk, ktoré nezodpovedajú telesným rozmerom priemyselnej populácie na Slovensku, 
vysoké pracovné tempo a monotónia v dôsledku zoštíhľovania výroby. 

Mnohé firmy na Slovensku ignorujú našu legislatívu a vo svojich firmách využívajú 
namiesto mikroergonomických metód založených na epidemiologických analýzach dopadov 
na zdravie a ergonomickom programe, ako je tomu napr. v USA, ale neadekvátne využívajú 
aproximatívne makroergonomické virtuálne metódy (15). 

Priemysel 4.0 sa vyznačuje snahou o maximálnu efektívnosť, vychádza z toho, že človek 
bude v budúcnosti automatickou výrobou. Veľkým tempom pokračuje aj vývoj techniky, kde 
prakticky jedna inovácia je vždy v krátkom čase nahradená ďalšou, čo do určitej miery 
komplikuje epidemiologickú analýzu príčin zdravotných ťažkostí. Nie je to však problém, 
ktorý by sa nedal riešiť v rámci regulárneho ergonomického programu (14).  

Prácu v zoštíhlených výrobách a súčasnú kvalitu prevencie ťažkostí a chorôb súvisiacich s 
prácou a ich výskyt na Slovensku považujeme za závažný etický problém, kde treba 
uvažovať, či tu nejde o verejné ohrozenie zamestnancov. Preto odporúčame, aby sa tento 
problém stal námetom k interdisciplinárnym diskusiám k ďalšiemu postupu pri riešení a 
realizácii prevencie ťažkostí a chorôb zamestnancov súvisiacich s prácou pri uplatňovaní 
automatickej techniky v rámci postupu Priemyslu 4.0 v podnikoch na Slovensku.  
 
Literatúra 
1. Pospíšil MF, et al. Biológia človeka 2. Bratislava: Univerzita Komenského, 2001: 263. ISBN 80-223-1542-

7.  



  

211 
 

2. Vančata V. Paleoantropologie a evoluční antropologie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 
Katedra biologie a enviromentálních studií, 2013: 171. In Vančata V. Fyzická antropologie, 2015. [cit. 31. 
10. 2017]. Dostupné na: https://sites.google.com/site/docvancatafyzantro/fyzicka-antropologie 

3. Mathas C. Industry 4.0 is closer than you think. EDN Network, December 02, 2013, [cit. 31. 10. 2017]. 
Dostupné na: https://www.edn.com/5G/4425363/Industry-4-0-is-closer-than-you-think  

4. Dhanani S. Realizing Industry 4.0: Essential System Considerations, Maxim Integrated, 2015. [cit. 31. 10. 
2017] Dostupné na: https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/5991 

5. Košturiak J. Od produktivity ku šťastiu. 2015 [cit. 31. 10. 2017]. Dostupné na: 
http://www.kosturiak.com/2015/10/17/uvahy-o-buducnosti/ 

6. Gregor T, Magvaši P, Gregor M. Internet vecí (Internet of Things - IoT). ProIn (Productivity and Inovation), 
Žilina: CEIT, 2015; 16(2): 35-41.  

7. Herčko J, Štefánik A. Komponenty a princípy konceptu Industry 4.0, ProIn (Productivity and Innovation). 
Žilina: CEIT, 2015; 16(2): 47-52. 

8. Hatiar K. Ergonomické riešenie vo VÚMA v Novom Meste nad Váhom. TREND - VÚMA, 1990; 21(4): 
54-62. 

9. Kuorinka B, et al. Standardized Nordic Qquestionnaires for the Analysis of Musculoskeletal Symptoms. 
Appl Ergonom, 1987; 18: 233-237.  

10. Hatiar K, a kol. Ergonómia a preventívne ergonomické programy (4): Ergonomická analýza pomocou 
modifikovaného dotazníka Nordic Questionnaire. Bezpečná práca, 2004; 35(4): 20-28.  

11. Hymna Peugeotu [online], [cit. 31. 10. 2017]. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch? 
v=r4VLM6OV6uo  

12. NIOSH. Muskuloskeletal Disorders and Workplace Factors: a Critical Review of Epidemiologic Evidence 
for Work – Related Muskuloskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity and Low back. Bernard B. 
(ed.). Cincinnati: DHHS (NIOSH) Publication No. 97 – 141, 1997: 579. 1-800-34-NIOSH.1-800-356-4674. 
[cit.31. 10. 2017]. Dostupné na: http://www.cdc.gov/niosh/docs/97-141/ 

13. Barr AE, Barbe MF. Pathophysiological Tissue Changes Associated With Repetitive Movement: A Review 
of the Evidence. Physical Ther, 2002; 82(2): 173-187. [cit. 31.10.2017]. Dostupné na: https://doi.org/10 
.1093/ptj/82.2.173 

14. Hatiar K, Cook TM, Sakál P. Ergonómia ako súčasť podnikových procesov. Poprad: Procesný manažér, 
Slovenská asociácia procesného riadenia (SAPRIA) II, 2007; 02: 23-30.  

15. Hatiar K, Kyselica O, Baran D. Preventívne zameraný ergonomický program v podniku. In Jurkovičová J, 
Štefániková Z. (Eds.) Životné podmienky a zdravie. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2017: 
325-339. ISBN 978-80-7159-229-7.  [cit. 31. 10. 2017], Dostupné na: https://zona.fmed.uniba.sk/ 
fileadmin/lf/sucasti/Teoreticke_ustavy/Ustav_hygieny/Webpic/Zborniky/ZPaZ_2017_upr.pdf  

16. Honzák R. Milgramův brutální experiment: Lidé dokáží týrat druhé, když jim to přikáže autorita, Ze seriálu: 
Experimenty na hranici etiky, 2010 [cit. 31. 10. 2017], Dostupné na: https://psychologie.cz/milgramuv-
brutalni-experiment/ 

17. Benkovič J. Zberateľstvo a chorobné zhromažďovanie. Sociálna prevencia. Bratislava: Národné osvetové a 
centrum, 2016: 24-26. [cit. 31. 10. 2017]. Dostupné na: http://www.nocka.sk/uploads/06/97/ 
0697b4317d1e6b00a624e594a060c57b/sp-1-2016-final-web.pdf  

18. ubáni V. Psychológia práce. Prešov: Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2011: 
174. ISBN 978-80-555-0318-9 [cit. 31. 10. 2017]. Dostupné na: http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/ 
Kubani6/index.html 

19. Sulleyman A. Arteficial Inteligency is Highly Likely to Destroy Humans, Elon Musk Warns, 2017. [cit. 31. 
10. 2017]. Dostupné na: https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/elon-musk-
artificial-intelligence-openai-neuralink-ai-warning-a8074821.html  

https://sites.google.com/site/docvancatafyzantro/fyzicka-antropologie
https://www.edn.com/5G/4425363/Industry-4-0-is-closer-than-you-think
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/5991
http://www.kosturiak.com/2015/10/17/uvahy-o-buducnosti
https://www.youtube.com/watch?%20v=r4VLM6OV6uo
https://www.youtube.com/watch?%20v=r4VLM6OV6uo
http://www.cdc.gov/niosh/docs/97-141/
https://doi.org/10%20.1093/ptj/82.2.173
https://doi.org/10%20.1093/ptj/82.2.173
https://zona.fmed.uniba.sk/%20fileadmin/lf/sucasti/Teoreticke_ustavy/Ustav_hygieny/Webpic/Zborniky/ZPaZ_2017_upr.pdf
https://zona.fmed.uniba.sk/%20fileadmin/lf/sucasti/Teoreticke_ustavy/Ustav_hygieny/Webpic/Zborniky/ZPaZ_2017_upr.pdf
https://psychologie.cz/serialy/experimenty-na-hranici-etiky/
https://psychologie.cz/milgramuv-brutalni-experiment/
https://psychologie.cz/milgramuv-brutalni-experiment/
http://www.nocka.sk/uploads/06/97/%200697b4317d1e6b00a624e594a060c57b/sp-1-2016-final-web.pdf
http://www.nocka.sk/uploads/06/97/%200697b4317d1e6b00a624e594a060c57b/sp-1-2016-final-web.pdf
http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/%20Kubani6/index.html
http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/%20Kubani6/index.html
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/elon-musk-artificial-intelligence-openai-neuralink-ai-warning-a8074821.html
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/elon-musk-artificial-intelligence-openai-neuralink-ai-warning-a8074821.html


212 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŤAŽENIE ZDRAVOTNÍKOV POČAS OPERÁCIÍ SO ZAMERANÍM NA 
MANAŽMENT OCHRANY ZDRAVIA V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH 

 
 

D. Tomášková, E. Marejková 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline  
 
 
 

Pracovisko operačných sál je vysoko špecifické prostredie so zvýšenými nárokmi na jeho 
prístrojové vybavenie, na psychickú záťaž, komunikáciu a na spoluprácu celého operačného 
tímu. V tomto prostredí sú zdravotnícki pracovníci vystavení rôznym rizikám ohrozenia ich 
zdravia spôsobeným faktormi fyzikálnymi, chemickými, biologickými, sociálnymi 
a psychologickými. Sevofluran je najčastejšie používané anestetikum, ktoré sa používa pri 
celkovej anestézii počas operačného zákroku. Najviac vystavení inhalácii parám sevofluranu 
sú profesie: anestéziologická sestra a lekár anestéziológ (1). Vo svojej práci DeMarco (2) 
uvádza, že narkotizačné plyny sú aj jedným z významných faktorov otepľovania našej 
planéty. Za posledné desaťročie došlo k významnému nárastu používania narkotizačných 
plynov počas celkovej anestézie pri operačných výkonoch. Narkotizačné plyny ako desfluran, 
isofluran ako aj sevofluran majú podobné pôsobenie na ovzdušie ako oxid uhličitý 
a spôsobujú otepľovanie našej planéty. Z fyzikálnych faktorov pôsobia na operačný tím: hluk, 
tepelno-vlhkostná mikroklíma, elektromagnetické žiarenie, umelé osvetlenie, neionizujúce 
a ionizujúce žiarenie. Zamestnanci zdravotníckych zariadení sú vystavení rôznym 
biologickým faktorom ako je výskyt infekcie vírusových hepatitíd, tuberkulózy, možné 
poškodenie orgánov pôsobením germicídnych žiaričov, laserov, RTG prístrojov, možné 
poškodenie zraku, výskyt svalovej únavy pri nevhodných jednostranných nadmerných 
záťažiach, výskyt alergií na dezinfekčné prostriedky, rôzne porezania pracovnými nástrojmi 
a následného zanesenia infekcie do rany. 

 Cieľom nášho výskumu bolo analyzovať mieru spokojnosti respondentov s prácou na 
pracovisku operačných sál a to z hľadiska pracovných podmienok, kolegiálnych vzťahov na 
pracovisku, ako aj prístupu zamestnancov vo vzťahu k práci. Hlavným cieľom práce bolo 
odhaliť možnosti zlepšovania spokojnosti zamestnancov na pracovisku vzhľadom na 
manažment ochrany zdravia. Z hľadiska pracovných podmienok sme väčší dôraz kládli na 
vnímanie vzduchotechnických jednotiek na pracovisku, aj celkového vybavenia pracoviska 
a dali sme respondentom priestor na vyjadrenie ich názorov a podnetov na zlepšenie. Na 

Životné podmienky a zdravie, 2018 
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dosiahnutie cieľa výskumu sme si stanovili štyri pracovné hypotézy, ktoré tvorili základ 
dotazníkovej metódy.  

 
Materiál a metódy 

Za účelom kvantitatívneho výskumu sme realizovali dotazníkovú metódu. V prvej 
uzavretej otázke, ktorú sme rozdelili na podotázky 1A, 1B a 1C sme zisťovali vnímanie 
pracoviska operačnej sály z pohľadu rôznych profesií. Otázky sa týkali vybavenia pracoviska, 
rušenia a sústredenia na prácu ako aj názoru respondentov na spokojnosť s operačnou sálou 
ako celkom. V druhej otvorenej otázke sme kompletizovali odpovede, čo zamestnancom na 
danom pracovisku prekáža alebo čo by chceli zmeniť. V tretej uzavretej otázke, sme mali 
znovu členenie na výroky o ich kolegoch a vzťahoch na pracovisku delené na 3A, 3B, 3C 
otázky. V týchto otázkach sme sa sústredili na mieru zhody spokojnosti s tímovou prácou, s 
porozumením medzi kolegami v rámci operačného tímu, ako aj na mieru rešpektovania 
nadriadených kolegov. Štvrtú otázku dotazníka sme venovali pocitom respondentov z ich 
práce, zaujímalo nás, do akej miery ich práca na operačnej sále frustruje. V piatej otázke 
dotazníka sme sa sústredili na mieru spokojnosti zamestnancov s klimatizačnými jednotkami 
na pracovisku a s celkovým zabezpečením výmeny vzduchu na pracovisku počas operačných 
výkonov. Šiesta otázka bola demografická, kde sme zisťovali pohlavie respondentov 
a v poslednej siedmej otázke sme zisťovali, na akej pracovnej pozícii daný respondent 
pracuje. Tieto pracovné pozície sme rozdelili do šiestich profesií. Uzavreté otázky sme riešili 
formou jednoduchého výberu, keď si respondenti vyberali zo 4 ordinálnych znakov na 
vyjadrenie ich miery spokojnosti na danú otázku. 

Výskumnú vzorku tvorili zamestnanci pracujúci na operačných sálach nemocníc 
Žilinského kraja. Výskumnú vzorku sme vyberali zámerným účelovým výberom. Výber bol 
podmienený projektom, ktorý patril do Programov a projektov úradov verejného 
zdravotníctva SR pod číslom 7.13 pod názvom Monitoring expozície zamestnancov 
operačných sál narkotizačnými plynmi. Oslovili sme priamo alebo nepriamo dotazníkovou 
metódou 260 respondentov. Do výskumnej vzorky boli zaradení zamestnanci oddelenia 
anestéziológie a intenzívnej medicíny – pre profesie anestéziologický lekár a anestéziologická 
sestra, chirurgické oddelenia a gynekologické oddelenia pre profesie operatér, inštrumentár, 
sanitár a upratovačky. Celkový počet odovzdaných dotazníkov predstavoval 223 kusov, čo 
bola 85,8 % návratnosť vyplnených dotazníkov. Počet žien, ktoré odovzdali vyplnený 
dotazník, bol 159 (71,3 % z celkového počtu respondentov) a počet mužov 64 (28,7 % 
z celkového počtu respondentov). Vyššie percento žien spôsobila špecifickosť profesií na 
operačných sálach, kde upratovačky a inštrumentárky tvoria len ženy. Profesiu 
anestéziologickej sestry vykonávajú muži v omnoho menšom počte ako ženy. Minimálny 
počet je aj sanitárov – mužov oproti sanitárkam – ženám. Vyšší počet mužov bol pri profesii 
anestéziologický lekár a opačný pomer bol v profesii operatér, kde bolo podstatne viac 
respondentov mužov ako žien. Ženy – lekárky častejšie pracujú na pozícii anestéziologických 
lekárov ako operatérov. Získané údaje od jednotlivých respondentov na základe odovzdaných 
dotazníkov sme následne spracovali štatistickými metódami pomocou tabuliek vytvorených 
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v programe Excel. Vytvorili sme kontingenčné tabuľky pre jednotlivé odpovede na uzavreté 
otázky. Výsledky sme zoradili podľa pracovných hypotéz. Následne sme vytvorili vzťahové 
tabuľky, v ktorých sme uvádzali nezávislé a závislé premenné. Najskôr bola tabuľka 
nameranej početnosti pre jednotlivú hypotézu, potom nasledovala tabuľka pre očakávanú 
početnosť. Podmienkou hodnotenia bolo, aby všetky očakávané hodnoty boli > 1 a súčasne 
maximálne 20 % očakávaných hodnôt mohlo byť < 5. Overenie a hladiny významnosti boli 
testované podľa chí-kvadrátového testu. Na overenie sme zobrali do výpočtu stupne voľnosti, 
hladinu významnosti P pre 95 % interval spoľahlivosti, vypočítaný chí-kvadrát a uvádzali sme 
kritickú hodnotu pre tieto podmienky. Ak bola hodnota chí-kvadrátu väčšia ako kritická 
hodnota, hypotézu o nezávislosti premenných sme zamietli a prijali sme nulovú hypotézu. 
Z toho vyplývalo, že naša hypotéza sa nepotvrdila a bola zamietnutá. V prípade, že pri 
testovaní bola hodnota chí-kvadrátu menľia ako kritická hodnota, nulovú hypotézu o 
nezávislosti premenných sme zamietli. Z toho vyplývalo, že hypotéza bola prijatá. V rámci 
dotazníkovej metódy sme teda testovali nasledujúce štyri pracovné hypotézy. 

Prvá hypotéza  
Anesteziologickí lekári sú pri práci na operačnej sále menej rušení ako lekári operatéri 

a môžu sa lepšie sústrediť na prácu. Nulová hypotéza: Neexistuje závislosť medzi profesiou a 
mierou rušenia počas práce. Závislá premenná: 1B otázka z dotazníka: Na pracovisku nie som 
rušený a môžem sa sústrediť na prácu. Nezávislá premenná: 7. otázka z dotazníka: Na akej 
pracovnej pozícii pracujete? (do analýzy vstupovali len lekári anestéziológovia a lekári 
operatéri).  

Druhá hypotéza 
Ženy viac rešpektujú nadriadených kolegov ako muži. Nulová hypotéza: Neexistuje vzťah 

medzi pohlavím a rešpektom k nadriadeným kolegom. Závislá premenná: 3C otázka 
dotazníka: S nadriadenými kolegami sa rešpektujeme (miera súhlasu). Nezávislá premenná: 6. 
otázka: Akého ste pohlavia?  

Tretia hypotéza 
Ženy na operačných sálach v zdravotníckych zariadeniach sú menej frustrované ako muži. 

Nulová hypotéza: Neexistuje žiadny vzťah medzi pohlavím pracovníkov na operačných 
sálach a frustráciou z práce. Závislá premenná: 4. otázka dotazníka: Vaša práca Vás frustruje 
(miera súhlasu). Nezávislá premenná: 6. otázka: Akého ste pohlavia? 

Štvrtá hypotéza 
Zamestnanci v profesii anestéziologickí lekári sú menej spokojní s výmenou vzduchu 

klimatickými jednotkami ako zamestnanci v profesii anestéziologické sestry. Nulová 
hypotéza: Neexistuje závislosť medzi profesiou a spokojnosťou s výmenou vzduchu 
klimatizačnými jednotkami. Závislá premenná: 5. otázka dotazníka: S výmenou vzduchu cez 
klimatizačné jednotky počas operačných zákrokov ste spokojný (miera súhlasu). Nezávislá 
premenná: 7. otázka z dotazníka: Na akej pracovnej pozícii pracujete? (do analýzy vstupovali 
len lekári anestéziológovia a anestéziologické sestry). 
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Výsledky a diskusia 

Ako sme už uvádzali v predchádzajúcich častiach, našim cieľom bolo potvrdiť alebo 
vyvrátiť nami stanovené štyri pracovné hypotézy. Naša prvá hypotéza znela, že 
anestéziologickí lekári sú pri práci na operačnej sále menej rušení ako lekári operatéri a môžu 
sa lepšie sústrediť na prácu. Táto naša hypotéza nebola potvrdená. Podľa výsledkov nášho 
výskumu sme zistili, že neexistuje závislosť medzi profesiou a mierou rušenia pri práci. 
Stupeň rušenia pri práci vyplýva z individuálneho prístupu jednotlivých zamestnancov. Táto 
naša prvá hypotéza nadväzovala na výsledky štúdie SESMAT uvádzané v práci Doppia (3). 
V rámci uvedenej štúdie sa vo Francúzsku prostredníctvom dotazníkovej metódy riešili 
problémy medzi pracovnou zaťaženosťou a sústredením na prácu, kvalitou tímovej práce a 
vzťahmi v operačnom tíme medzi anestéziologickými lekármi (AL) a lekármi z iných 
odborov (OP). V obidvoch sledovaných skupinách v oblasti pracovnej vyťaženosti 
a sústredením sa na prácu neboli potvrdené žiadne štatisticky signifikantné rozdiely. 
V podstate sme dospeli k podobným výsledkom, kde sme tiež nezistili štatisticky významný 
rozdiel medzi AL a OP pokiaľ išlo o rušenie a sústredenie sa na prácu.  

V rámci prvej skupiny otázok v dotazníku, ktorá bola zameraná na mieru súhlasu 
s výrokmi o pracovisku, sme ešte vyhodnotili mieru spokojnosti s vybavením pracoviska, kde 
sme zistili, že najvyššia miera nespokojnosti bola v profesii anestéziologických lekárov 
a potom v profesii anestéziologických sestier. Naopak, s podmienkami na pracovisku boli 
najviac spokojné upratovačky, ktoré neuvádzali ani jednu negatívnu odpoveď typu nesúhlasím 
alebo skôr nesúhlasím. Spokojnosť s pracovným prostredím pravdepodobne súvisí s nárokmi 
na komfort pracovného prostredia, ktorý, ako naznačujú uvedené výsledky, môže súvisieť aj 
so vzdelaním respondentov. Poslednou otázkou týkajúcou sa miery spokojnosti s výrokmi 
o pracovisku bola otázka, či pracovisko respondentom nevyhovuje. Na túto otázku bolo 
najviac nesúhlasných odpovedí pre profesiu anestéziologických lekárov, anestéziologických 
sestier a upratovačiek. Súhlasných odpovedí s týmto výrokom nebolo veľa v rámci tohto 
výskumu. Skôr tam patrili individuálne odpovede pre jednotlivé profesie a pohlavie bez 
väčšej štatistickej významnosti. Vzhľadom na negatívne zvolenú otázku sme mohli súhlasiť 
s tvrdením, že pracovisko ako celok považovali respondenti za vyhovujúce. V individuálnych 
odpovediach respondentov bolo však najviac odporúčaní na zlepšenie práve v tejto oblasti. Je 
veľmi pravdepodobné, že spokojní zamestnanci s prostredím, práve v dôsledku svojej 
spokojnosti, nepovažovali za potrebné vypĺňať otvorenú otázku dotazníka. 

Naša druhá pracovná hypotéza, že ženy viac rešpektujú nadriadených kolegov ako muži, 
sa nepotvrdila. Zistili sme, že neexistuje vzťah medzi pohlavím a rešpektom k nadriadeným 
kolegom. Aj Mikuláštik (4) dospel vo svojej štúdii k podobným záverom. Výrazné rozdiely 
medzi pohlaviami zaznamenal len vo väčšej empatii žien a vo vyššom dôraze žien na prácu v 
kolektíve ako u mužov. V tejto oblasti boli aj veľmi zaujímavé výsledky štúdie v oblasti 
manažérskej aktivity a spokojnosti v porovnaní rozdielov medzi ženským a mužským svetom 
(5). V ďalšej podotázke dotazníka sme sa zaoberali aj mierou spokojnosti s operačným 
tímom, prácou v kolektíve, vzťahmi medzi kolegami na pracovisku. V našom dotazníku 
najvyššiu mieru nespokojnosti so spoľahnutím sa na operačný tím ako celok sme zistili pre 
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anestéziologických lekárov – mužov. K podobnému záveru dospeli aj výsledky štúdie 
SESMAT (3), kde v oblasti kvality tímovej práce a napätými vzťahmi v operačnom tíme boli 
rozdiely potvrdené medzi anestéziologickými lekármi (AL), ktorí boli výrazne nespokojnejší 
ako lekári z iných odborov (OP). Výrazný rozdiel bol zistený pre anestéziologických lekárov 
aj z hľadiska ich nespokojnosti, spojený s pocitmi ich prenasledovania nadriadenými, 
neštandardnými vzťahmi s nadriadenými, pričom v skupine OP tento jav sa vôbec 
nepozoroval. Je zaujímavé, že najväčšiu nespokojnosť so vzťahmi s kolegami pociťujú na 
operačných sálach anestéziologické sestry.  

Našou treťou pracovnom hypotézou bolo, že ženy sú na operačných sálach 
v zdravotníckych zariadeniach pravdepodobne menej frustrované ako muži. Táto hypotéza 
bola našim výskumom potvrdená. Muži sú viac zaťažení pracovným tlakom a stresom 
v svojej práci ako ženy na rovnakých pracovných pozíciách. Z tejto skutočnosti vyplynula 
vyššia frustrácia mužov z práce ako žien. V našej práci sme potvrdili, že pokiaľ sú 
psychologické aspekty prístupu mužov a žien rovnaké na rôznych pracovných pozíciách, mali 
by podobným spôsobom vnímať aj frustráciu zo svojej práci. Rovnako v svojej štúdii zistila aj 
autorka Birknerová (5), že aj ženy na manažérskych postoch prejavili nižší stupeň frustrácie 
v porovnaní s mužmi, ktorí pracovali na rovnakých pozíciách.  

Naša posledná pracovná hypotéza bola výsledkom spracovania odpovedí na 5. otázku 
dotazníka. Vychádzala z predpokladu, že zamestnanci v profesii anestéziologickí lekári sú 
menej spokojní s výmenou vzduchu klimatickými jednotkami ako zamestnanci v profesii 
anestéziologické sestry. Tieto dve profesie sme vybrali vzhľadom na vyšší predpoklad 
zaťaženia týchto profesií narkotizačnými plynmi, nakoľko pracujú hneď pri 
anestéziologických prístrojoch. Preto sme pre tieto profesie predpokladali aj vyššiu citlivosť 
na vnímanie funkčnosti klimatizačného zariadenia ako v iných profesiách, ktoré až tak nie sú 
exponované narkotizačnými plynmi. Štvrtá hypotéza teda nadväzuje na výskumné práce 
Tomáškovej a Marejkovej (1), ktoré vychádzali zo skutočnosti, že anestéziologickí lekári boli 
najviac exponovaní sevofluranom z celého operačného tímu. Z dôvodu najvyššej expozície 
narkotizačnými plynmi sme predpokladali, že práve anestéziologickí lekári budú najcitlivejší 
na vnímanie pracovného prostredia obzvlášť na chemické faktory prezentované 
narkotizačnými plynmi pri ich nedostatočnom odsávaní z operačnej sály. Táto naša hypotéza 
sa potvrdila. Potvrdila sa aj v otvorenej otázke, kde sme získali najviac podnetov týkajúcich 
sa hlavne nefunkčných hlučných a nesprávne nastavených klimatizačných jednotiek na 
operačnej sále. 

V dotazníku sme uviedli jedinú otvorenú otázku: Je niečo, čo Vám na Vašom pracovisku 
prekáža alebo čo by ste chceli zmeniť? Ako sme už uviedli, odpovede respondentov sme 
zaradili do troch skupín z hľadiska ich zamerania na spokojnosť na pracovisku možnosti ich 
zlepšenia. V rámci otvorenej otázky boli z hľadiska komunikácie na pracovisku zvýraznené 
hlavné prehnané nároky operatérov, chyby pri nedostatku komunikácie. Z organizačných 
problémov bolo najviac odpovedí venovaných požiadavke na zjednotenie pracovných 
postupov, zníženia byrokracie na pracovisku, zharmonizovanie a zoptimalizovanie 
operačných plánov. Toto sú všetko výzvy pre zdravotnícky manažment, ktorý by mohol 
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riešením uvedených problémov výrazne zlepšiť výkonnosť a efektívnosť operačného tímu 
a tým prispieť nielen k ochrane zamestnancov, ale v konečnom dôsledku aj k zvýšeniu 
bezpečnosti pacienta. Z technického hľadiska bola nespokojnosť respondentov zameraná na 
nefunkčné a hlučné klimatizačné jednotky, netesné okruhy s narkotizačnými plynmi, 
nedostatok špecializovaného zdravotníckeho materiálu, priestorové požiadavky na operačné 
sály a denné miestnosti personálu. 

 
Záver 

Vo výskumnej časti práce sme sa snažili o potvrdenie štyroch testovaných hypotéz. 
Výsledkom nášho výskumu bolo potvrdenie dvoch pracovných hypotéz. Zistili sme, že ženy 
sú na pracovisku spokojnejšie a menej frustrované ako muži. Potvrdili sme aj, že najcitlivejší 
na vnímanie funkčnosti klimatizačných a iných vzduchotechnických jednotiek na operačných 
sálach sú zástupcovia profesie anestéziologických lekárov, ktorí boli s nimi viac nespokojní 
ako anestéziologické sestry. Spokojnosť závisí samozrejme aj s ich funkčnosťou. V mnohých 
moderných operačných sálach sa síce klimatizačné jednotky nachádzajú, nie sú však vhodne 
umiestnené a osadené. Majú nesprávne nastavené parametre rýchlosti vzduchu a spôsobujú 
prievan na pracovisku, zvýšený hluk a dokonca v niektorých prípadoch do operačnej sály 
nasávajú nepríjemné zápachy z vonkajšieho prostredia ako je cigaretový dym, vôňa z kuchyne 
a podobne. V našom výskume sa nepotvrdila hypotéza, že existuje závislosť medzi mierou 
rušenia na pracovisku a vykonávanou profesiou. Nepotvrdila sa ani hypotéza, že ženy majú 
väčší rešpekt k nadriadeným kolegom na pracovisku ako muži. 

Z odporúčaní pre prax by sme radi vyzdvihli fakt, že pokiaľ sa investuje do 
klimatizačných a vzduchotechnických jednotiek na pracovisku, je potrebné, aby boli funkčné 
a osadené správnym spôsobom. Zistili sme, že je dôležité nepodceňovať úlohu manažérov pri 
motivovaní zamestnancov. Veľký význam má aj poznanie negatívnych psychických aspektov 
práce zdravotníkov, včas ich odhaľovať a tým zlepšiť výkonnosť celého operačného tímu. 
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ZKRESLENÍ KARCINOGENNÍHO RIZIKA U ČERNOUHELNÝCH HORNÍKŮ  
V PŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ ÚMRTNOSTI1 

 
 

H. Tomášková1,2, A. Šplíchalová1, H. Šlachtová1,2, P. Urban3, J. Horáček2, Z. Jirák2 
1Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Česká republika 

2Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, 
Česká republika 

3Státní zdravotní ústav, Praha, Česká republika 
 
 
 

Profese černouhelných horníků je velmi náročná a horníci jsou vystaveni celé řadě 
rizikových faktorů. Nejvýznamnějším faktorem, který je pro zdraví vysoce nebezpečný, je 
prach s obsahem krystalické formy SiO2, který způsobuje především onemocnění 
pneumokoniózu uhlokopů (J60 dle MKN-10) (dále jen PNU). Vědci se také zabývají otázkou 
karcinogenního rizika prachu černouhelných dolů, která je stále nejasná. V roce 1997 IARC 
zařadil černouhelný prach do skupiny 1 (1, 2).  

Při vyhodnocení karcinogenního rizika (především karcinomu plic) u černouhelných 
horníků řada velkých studií (3 – 5) vychází z dat o úmrtnosti. Při vyhodnocení na základě 
úmrtnosti může ve srovnání s vyhodnocením na základě dat o incidenci dojít k určitému 
zkreslení. Předpokládá se, že dochází k podhodnocení tohoto rizika. Na podhodnocení při 
použití SMR (Standardized Mortality Ratio) poukázal i ve své práci Möhner (6).  

V rámci dlouhodobého sledování černouhelných horníků v České republice bylo u 
horníků vyhodnoceno jak karcinogenní riziko na základě incidence nádorových onemocnění 
(7), tak také celková a specifická úmrtnost (8). Toto vyhodnocení bylo provedeno s ohledem 
na přítomnosti nebo nepřítomnost onemocnění uhlokopská pneumokonióz.  

Cílem prezentované práce bylo srovnat karcinogenní riziko u černouhelných horníků s a 
bez uhlokopské pneumokoniózy (PNU) na základě dat o úmrtnosti a incidenci karcinomu plic 
za období 1992 – 2013.  

 
 
 

                                                           
1 Studie je realizována na základě finanční podpory nadace Research Support Foundation, Vaduz. 
Markus R. Tödtli Consulting 

Životné podmienky a zdravie, 2018 
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Metodika 

Analyzované kohorty tvořili horníci s odškodněnou PNU v letech 1992 – 2013, celkem 
3 476 horníků, druhou kohortu horníků bez PNU tvořilo 6 687 horníků, kteří již do roku 1999 
ukončili práci v podzemí s dosaženou nejvyšší přípustnou expozicí nad 90 %. Informace o 
onemocnění karcinomem plic byly poskytnuty z Národního onkologického registru (NOR) a 
informace o příčině úmrtí z Registru obyvatel ČR. 

Pro popis souboru byla použita základní popisná statistika. Riziko incidence/úmrtí 
karcinomu plic (diagnóza C34 dle MKN-10) u horníků ve srovnání s populací mužů České 
republiky bylo vyhodnoceno pomocí SIR (Standardized Incidence Ratio) a SMR 
(Standardized Mortality Ratio) a 95 % intervalem spolehlivosti (IS). Očekávané počty úmrtí a 
nových případů karcinomu plic byly vypočteny na základě populace mužů ČR. Data byla 
zpracována na základě 5-letých věkových skupin pro věk od 30 let až 95 a více let. Údaje o 
populaci mužů vycházely z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Pro 
zpracování byl použit program Stata verze 14 (9). 

 
Výsledky 

Popis souboru 
Kohortu horníků s PNU tvořilo 3 476 mužů. Věk horníků s PNU v době přiznání nemoci 

z povolání PNU byl v rozpětí 22 až 93 let. Průměrná doba od přiznání NzP do roku 2013 
(nebo úmrtí) se pohybovala kolem 12,1 let. V souboru převažovala PNU s typickými rtg 
znaky (70,9 %), 17,4 % tvořili horníci s PNU s přihlédnutím k dynamice vývoje onemocnění, 
6,7 % s PNU komplikovanou a 5 % PNU ve spojení s TBC. Údaje o kouření byly zjištěny u 
77,7 % osob, z toho bylo 44,8 % kuřáků, 33,4 % nekuřáků a 21,8 % ex-kuřáků (tab. 1).  

Kohortu horníků bez PNU tvořilo 6 687 mužů. Věk horníků bez PNU se v době zahájení 
sledování (ukončení práce v dole) pohyboval od 29 až 62 let. Průměrná doba od ukončení 
práce v dole do roku 2013 (nebo úmrtí) se pohybovala kolem 18,8 let. Údaje o kouření byly 
uvedeny u 99,8 % osob, z toho v době ukončení práce v hornictví bylo 53,8 % kuřáků, 32,7 % 
nekuřáků a 13,5 % ex-kuřáků (tab. 1). 

Karcinom plic – incidence 
Na základě dat z NOR bylo zjištěno v období 1992 – 2013 u horníků s PNU celkem 498 

případů nádorových onemocnění (bez karcinomu kůže, C44 dle ICD-10), z toho případů 
karcinomu plic (C34) bylo 151 (30 % z uvedených nádorových onemocnění). Průměrný věk, 
ve kterém byl karcinom plic diagnostikován, byl 65,7 let (rozpětí 44 až 91 let). Průměrná 
délka expozice byla 24,6 let a v této skupině osob bylo celkem 22 % nekuřáků a 78 % kuřáků 
včetně bývalých kuřáků, ale informace o kouření se nepodařilo dohledat u 33 % horníků 
s PNU s diagnostikovaným karcinomem plic. Vypočtené riziko onemocnění karcinomem plic 
proti běžné populaci mužů ČR bylo statisticky významně vyšší (p < 0,001) u horníků s PNU, 
SIR = 2,01 (95 % IS: 1,70-2,36) (tab. 2). 

U horníků bez PNU bylo v NOR ve sledovaném období 1992 – 2003 evidováno 814 
případů nádorových onemocnění (bez karcinomu kůže, C44 dle ICD-10), z toho případů 
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karcinomu plic bylo 159 (20 % z uvedených nádorových onemocnění). Průměrný věk, ve 
kterém byly osoby evidovány v NOR pro karcinom plic, byl 61,5 let (rozpětí 37 – 76 let). 
Průměrná délka expozice v letech byla 27,0 let. V této skupině bylo přibližně 9 % nekuřáků a 
91 % kuřáků včetně exkuřáků. Údaje jak o expozici, tak o kouření byly zjištěny téměř u všech 
osob. Riziko onemocnění karcinomem plic proti běžné populaci mužů ČR bylo statisticky 
významně nižší (p < 0,001), SIR = 0,81 (95 % IS: 0,69-0,94) (tab. 2).  

 
Tab. 1. Popis souborů horníků s a bez pneumokoniózy uhlokopů  

Horníci s PNU bez PNU 

C
el

ý 
so

ub
or

 Počet  3 476 6 687 
Věk v době zařazení do studie (roky) (ar. průměr ± sd) 49,7 ± 12,4 44,0 ± 6.3 
Délka expozice1 (roky) (ar. průměr ± sd) 20,7 ± 7,8 22,9 ± 5,9 
Kouření2 (kuřák + ex-kuřák) 54 % + 14 % 45 % + 22 % 

C
a 

pl
ic

 –
 

in
ci

de
nc

e počet (% z celkového počtu horníků) 151 (4,3%) 159 (2,4 %) 
Věk v době stanovení (ar. průměr ± sd) 65,7 ± 9,4 61,5 ± 7,3 
Délka expozice1 (roky) (ar. průměr ± sd) 24,6 ± 8,8 27,0 ± 5,2 
Kouření2 (kuřák + ex-kuřák) 55 % + 23 % 79 % + 12 % 

C
a 

pl
ic

 –
 

úm
rt

í počet (% z celkového počtu horníků) 116 (3,3 %) 143 (2,1 %) 
Věk v době úmrtí (ar. průměr ± sd) 66,3 ± 9,6 61,9 ± 7,5 
Délka expozice1 (roky) (ar. průměr ± sd) 24,6 ± 8,7 26,7 ± 5,6 
Kouření2 (kuřák + ex-kuřák) 55 % + 20 % 79 % + 12 % 

PNU – pneumokonióza uhlokopů, sd – směrodatná odchylka,  
1 u souboru horníků s PNU chyběly informace o expozici u 6 % v celém souboru, u 11 % osob s C34 a u 15 % 
zemřelých osob na C34; u horníků bez PNU byly zjištěny informace o expozici u všech osob  
2 u souboru horníků s PNU chyběly informace o kouření u 22 % v celém souboru, u 33 % osob s C34 a u 25 % 
zemřelých osob na C34, u horníků bez PNU nebyly zjištěny informace u 12 osob (0,18 %), u osob s C34 i osob 
zemřelých na C34 informace o kouření zjištěny u všech osob  
  

Karcinom plic - úmrtí 
Za sledované období 1992 – 2013 zemřelo celkem 889 horníků s PNU, karcinom plic (dg. 

C34) byl uveden jako příčina úmrtí u 116 horníků (13,0 %) (tab. 1). Riziko úmrtí na karcinom 
plic ve srovnání s běžnou populací mužů ČR bylo statisticky významně vyšší (p < 0,001), 
SMR = 1,70 (95% IS: 1,41-2,04) (tab. 2). 

Z kohorty horníků bez PNU zemřelo za sledované období 1 320 osob, z toho příčina úmrtí 
dg. C34 byla uvedena u 143 (10,8 %) horníků (tab. 1). Riziko úmrtí na karcinom plic ve 
srovnání s běžnou populací bylo statisticky významně nižší (p < 0,001), SMR = 0,83 (95% IS: 
0,70-0,98) (tab. 2).  

Srovnání případů úmrtí a evidovaných případů dg. C34 v NOR 
Na základě detailní analýzy byl zjištěn jistý nesoulad v celkovém počtu případů dg. C34 

(tab. 2). U horníků s PNU byl celkový počet případů karcinomu plic 156 a u horníků bez PNU 
176 případů. U horníků s PNU bylo zjištěno, že v 5 (3 %) případech byla uvedena příčina 
úmrtí dg. C34, ale v NOR byla osoba evidována s jinou nebo dřívější onkologickou 
diagnózou (ve dvou případech se jednalo o C80, dále C32, C38 a C43), rozdíl mezi evidenci 
v NOR a úmrtím byl ve dvou případech 2 měsíce a v dalších dvou případech byl rozdíl do 2 
let, jen v jednom případu se jednalo o 6 let.  
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U horníků bez PNU se jednalo o 17 (10 %) případů, kdy v 8 případech v NOR byly osoby 
evidovány s jinou nebo dřívější onkologickou diagnózou, ale v 9 případech nebyla osoba v 
NOR vůbec evidována.  

Podíl nezaevidovaných případů karcinomu plic v NOR byl statisticky významně vyšší u 
horníků bez PNU než u horníků s PNU (Fisherův exaktní test, p = 0,018). 

 
Tab. 2. Srovnání rizika karcinomu plic na základě incidence a úmrtnosti s populací mužů ČR 

Období 1992 – 2013 Horníci s PNU Horníci bez PNU 
Celkem – dg. C34 156 (100 %) 176 (100 %) 
Případy – dg. C34 v NOR 151 (97 %) 159 (90%) 
Očekávané počty1  75,1 196,5 
SIR (95% CI) 2,01 (1,70-2,36) 0,81 (0,69-0,94) 
úmrtí – ne 40 (26 %) 33 (19 %) 
úmrtí – ano 111 (71 %) 126 (72 %) 
Úmrtí – dg. C34 116 (74 %) 143 (81 %) 
Očekávané počty1  68,1 171,4 
SMR (95 % CI) 1,7 (1,41-2,04) 0,83 (0,70 – 0,98) 
NOR – dg. C34 111 (71 %) 126 (72 %) 
NOR – jiná diagnóza  5 (3 %) 8 (5 %) 
NOR – neevidován 0 (0 %) 9 (5 %) 

dg. C34 – rakovina plic dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10), PNU – pneumokonióza uhlokopů, NOR 
– Národní onkologický registr 
1 Očekávané počty úmrtí a nových případů karcinomu plic byly vypočteny na základě populace mužů ČR. 
SMR – Standardized Mortality Ratio, SIR – Standardized Incidence Ratio, NOR – Národní onkologický registr, 
dg. C34 – rakovina plic (MKN-10), PNU – uhlokopská pneumokonióza 
 

Diskuze 

V roce 2005 v rámci grantové studie bylo provedeno vyhodnocení karcinogenního rizika 
u vyřazených černouhelných horníků, kdy bylo zjištěno statisticky nevýznamné zvýšené 
riziko karcinomu plic u horníků s PNU (10). Vyhodnocení tohoto rizika vycházelo z 
incidence zhoubných nádorových onemocnění (10). Na základě této studie byla vytvořena 
kohorta horníků bez PNU a bylo vyhodnoceno karcinogenní riziko u černouhelných horníků 
v závislosti na přítomnosti PNU (7). Zdrojem dat byl Národní registr nemocí z povolání, který 
byl založen v roce 1992. Jak již bylo uvedeno v úvodu, řada velkých studiích (3 – 5) sledují u 
černouhelných horníků úmrtnost včetně úmrtnosti na karcinom plic. Tyto studie sledují 
kohorty horníků většinou bez rozdělení na horníky s a bez PNU, což může také přispívat 
k variabilitě zjištěných výsledků. K dalšímu zkreslení může dojít při sledování rizika na určité 
onemocnění z dat o úmrtnosti místo dat incidenčních, na toto zkreslení upozornil ve své práci 
Mohner (6), může dojít k podhodnocení tohoto rizika, z důvodů jiné příčiny úmrtí než bylo 
sledované onemocnění.  

V České republice (do roku 1987 Československo) jsou nové případy nádorových 
onemocnění sledovány od roku 1976, což umožňuje vyhodnocování karcinogenního rizika na 
základě incidence (11). Vyhodnocení na základě incidence by mělo dávat přesnější informaci 
o karcinogenním riziku než v případě vyhodnocení na základě úmrtnosti. Ale i 
v onkologickém registru jsou nepřesnosti zaviněné především nenahlášením případů do NOR 
(12), tyto nepřesnosti jsou průběžně odstraňovány, ale vždy zůstává jisté procento 
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nedohledaných údajů. V naši studii se mohlo jednat až o 22 případů karcinomu plic 
z celkového počtu 332 případů karcinomu plic. U kohorty horníků s PNU se pravděpodobně 
mohlo jednat o nenahlášené případy ve všech pěti případech (3 % z 156 případů lung cancer), 
kdy osoby byly v NOR evidovány, ale pro jinou diagnózu. U kohorty horníků bez PNU je 
počet vyšší, jedná se o 19 případů (10 % z 176 případů lung cancer). Z toho 8 případů bylo již 
v NOR evidováno pro jinou diagnózu, ale 9 případů v NOR nebylo evidováno vůbec. U této 
kohorty došlo k opačnému jevu, riziko na základě úmrtnosti bylo vyšší než v případě 
vyhodnocení na základě incidence. Je tedy otázkou, zda naopak nedošlo k pochybení při 
stanovení příčiny úmrtí, které vedlo k „nadhodnocení“ karcinogenního rizika.  

  
Závěr 

Srovnáním rizika rakoviny plic u černouhelných horníků na základě incidence a úmrtí na 
rakovinu plic byl potvrzen předpoklad, že riziko rakoviny plic vypočtené na základě úmrtí 
(ukazatel SMR) podhodnocuje toto riziko proti riziku vypočteném na základě incidence 
(ukazatel SIR), ale tento předpoklad byl potvrzen jen u horníků s PNU, nejednalo se o 
statisticky významný rozdíl. Oba ukazatele potvrdily statisticky významně vyšší riziko 
rakoviny plic u horníků s PNU proti běžné populaci mužů ČR (SIR = 2,01, SMR = 1,70). U 
horníků bez PNU byla naopak zjištěna mírně vyšší hodnota rizika rakoviny plic na základě 
SMR proti hodnotě SIR (SMR = 0,83 versus SIR = 0,81), ale ani v tomto případě se nejednalo 
o statisticky významný rozdíl mezi těmito ukazateli. Riziko rakoviny plic u horníků bez PNU 
bylo na základě obou ukazatelů statisticky významně nižší proti riziku v běžné populaci mužů 
ČR. Z celkového počtu všech 342 případů rakoviny plic (C34) nebyl uveden záznam 
v Národním onkologickém registru ve 22 případech (6,4 %). Statisticky významně vyšší počet 
nezaevidovaných případů do NOR byl zjištěn u horníků bez PNU.  
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Zvýšená psychická pracovná záťaž v pracovnom prostredí môže mať z dlhodobého 
hľadiska negatívne psychické a sociálne dopady, ovplyvňuje kvalitu života zamestnancov a 
podieľa sa na vzniku viacerých chronických ochorení (1, 2). V prevencii vzniku ochorení je 
dôležité hodnotenie rizika. Oblasť vzdelávania a školstva patrí spolu so zdravotníctvom medzi 
najexponovanejšie odvetvie z hľadiska psychickej pracovnej záťaže a psychosociálnych rizík. 
Učiteľská profesia sa vo všeobecnosti považuje za stresujúce povolanie s možným rizikom 
vzniku syndrómu vyhorenia (3). Významnou zložkou záťaže sú nielen časté sociálne 
interakcie, ale aj administratívna záťaž, veľký počet žiakov v triede a aj samotný výchovno-
vzdelávací proces (4). 

Cieľom práce bolo zhodnotenie celkovej úrovne psychickej pracovnej záťaže u učiteľov 
dvoch základných škôl prostredníctvom Meisterovho dotazníka a Dotazníka neurotických 
tendencií N-5. 

 
Materiál a metódy 

Realizovali sme prierezovú štúdiu u učiteľov na vybraných základných školách s využitím 
validovaných dotazníkov (Meisterov dotazník, Dotazník neurotických tendencií N-5). 
Celkový výskumný súbor tvorilo 47 pedagógov z dvoch základných škôl (ZŠ 1, n = 26, z toho 
ženy = 22; ZŠ 2, n = 21, z toho ženy = 18). Rozdelenie respondentov podľa dĺžky praxe je 
uvedené v tab. 1. Základný opis súboru vychádzal zo skupinového vyhodnotenia a porovnania 
mediánov položiek dotazníka pre obe pohlavia s kritickými hodnotami mediánu podľa 
Meistera. Pri určovaní neurotických tendencií sme vychádzali z normového hodnotenia (I - 

                                                           
1 Práca bola realizovaná s podporou Grantu UK č. 65/2017 Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže u 
učiteľov 
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skóre). Na zisťovanie štatistickej významnosti sme použili Studentov t-test a za štatisticky 
významnú hodnotu sme považovali hodnotu p ˂ 0,05.  

 
Tab. 1. Dĺžka praxe u učiteľov základných škôl a ich percentuálne zastúpenie 

 
Výsledky a diskusia 

Výsledky analýzy psychickej pracovnej záťaže podľa Meistera (5, 6, 7, 8) a podľa 
dotazníka neurotických problémov prezentujeme samostatne u učiteľov základných škôl 
rozdelené podľa pohlavia. 

1. časť: Skupinové vyhodnotenie podľa pohlavia – Meisterov dotazník 

Učiteľky (ženy) zo základnej školy 1 a zo základnej školy 2.  
V profesii učiteľka zo ZŠ 1 a ZŠ 2 sme zistili prekročenie kritických hodnôt pri faktore 

preťaženie, pri nešpecifickom faktore, a aj pri hrubom skóre. Súčtom mediánov sme zistili 
faktor preťaženie 2. stupeň: učiteľky ZŠ 1 = 23,5 bodov a učiteľky ZŠ 2 = 22 bodov. Tieto 
hodnoty indikujú, že učiteľky pri svojej práci pociťujú nadmernú psychickú záťaž. Ide o takú 
psychickú záťaž, pri ktorej môže dochádzať k dočasným zmenám subjektívneho stavu 
a výkonnosti, ktorá môže pri dlhotrvajúcom pôsobení spôsobiť poškodenie zdravia. 
Skupinové vyhodnotenie psychickej záťaže podľa Meistera u žien na základnej škole 1 a 2 je 
uvedené v tab. 2. 

 
Tab. 2. Skupinové vyhodnotenie psychickej záťaže u žien na ZŠ 1 a ZŠ 2 

Ženy Preťaženie Monotónia Nešpecifický faktor Hrubé skóre 
x SD K x SD K x SD K x SD K 

populačné 
normy 8,4 3,2 10,0 7,6 3,0 9,0 11,7 4,4 14,0 25,0 8,1 26,0 

ZŠ 1 9,6 2,2 10,1 5,7 2,7 6,2 13,2 3,7 13,7 28,5 5,8 29,0 
ZŠ 2 10,2 2,7 10,7 5,5 2,3 6,0 12,5 3,2 13,0 28,3 6,0 28,8 
p hodnota < 0,05 < 0,05 NS < 0,05 

Legenda: x – aritmetický priemer, SD – smerodajná odchýlka, K – kritická hodnota  
 
Učitelia (muži) zo základnej školy 1 a zo základnej školy 2 
V profesii učiteľ zo ZŠ 1 a ZŠ 2 sme nezistili prekročenie kritických hodnôt pri žiadnom 

hodnotenom faktore. Učiteľom ZŠ 1 a ZŠ 2 sme na základe súčtu mediánov priradili faktor 
preťaženie 1. stupeň: u učiteľov ZŠ 1 = 14,5 bodov, u učiteľov ZŠ 2 = 25 bodov. Výsledky 
indikujú, že učitelia zo ZŠ 1 nepociťujú zmeny subjektívneho stavu a výkonnosti a nie je 
pravdepodobnosť ovplyvnenia ich zdravia vplyvom práce.  

U učiteľov zo ZŠ 2 boli vysoko prekročené kritické hodnoty pri faktore preťaženie (3. 
stupeň), pri nešpecifickom faktore a pri hrubom skóre. Uvedené výsledky naznačujú, že muži 
v tejto škole pociťujú vo veľkej miere psychickú pracovnú záťaž. Pri žiadnom z faktorov však 

Dĺžka praxe Počet učiteľov [%] 
10 a menej rokov 13 27,6  
11 – 25 rokov 20 42,5  
26 a viac rokov 14 29,9  
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neboli hodnoty štatisticky významné. Skupinové vyhodnotenie psychickej záťaže podľa 
Meistera u mužov na základnej škole 1 a 2 je uvedené v tab. 3. 

 
Tab. 3. Skupinové vyhodnotenie psychickej záťaže u mužov na ZŠ 1 a ZŠ 2 

Muži Preťaženie Monotónia Nešpecifický faktor Hrubé skóre 
x SD K x SD K x SD K x SD K 

populačné 
normy 10,6 3,0 12,0 6,4 3,2 8,0 10,3 4,1 12,0 22,9 6,4 26,0 

ZŠ 1 8,0 3,2 8,5 4,5 2,1 5,0 7,8 3,9 8,3 20,3 8,9 20,8 
ZŠ 2 12,0 2,2 12,5 5,7 0,5 6,2 18,7 2,6 19,2 33,0 5,1 33,5 
p hodnota NS NS NS NS 

Legenda: x – aritmetický priemer, SD – smerodajná odchýlka, K – kritická hodnota  
 

2. časť: Vyhodnotenie psychickej záťaže podľa otázok (Meisterov dotazník) 

Súbor učiteľov ZŠ 1 na základe jednotlivých otázok hodnotil svoju prácu zväčša 
pozitívne. Negatívne hodnotili svoju prácu pri faktoroch: časová tieseň, problémy a konflikty, 
únava a dlhodobá únosnosť, kde sme zistili prekročenie kritických hodnôt mediánu. Tieto 
faktory znepríjemňujú učiteľom pracovnú činnosť a negatívne pôsobia na ich výkon. 
Signifikantný rozdiel sme zaznamenali pri faktoroch: časová tieseň, otupujúca práca, 
monotónia a dlhodobá únosnosť. 

Súbor učiteľov ZŠ 2 hodnotil svoju prácu väčšinou negatívne pri faktoroch: časová tieseň, 
vysoká zodpovednosť, problémy a konflikty, únava a dlhodobá únosnosť. V týchto faktoroch 
sme zistili prekročenie kritických hodnôt mediánov. Učitelia ZŠ 2 môžu na základe pôsobenia 
týchto faktorov pociťovať únavu a vyčerpanie. Signifikantný rozdiel sme zaznamenali pri 
faktoroch: časová tieseň, vysoká zodpovednosť, monotónia a dlhodobá únosnosť. 
Vyhodnotenie psychickej záťaže podľa otázok (Meisterov dotazník) je uvedené v tab. 4. 

 
Tab. 4. Vyhodnotenie psychickej záťaže podľa otázok (Meisterov dotazník) 

P. č. Otázka Medián ZŠ 1 
(min – max) 

Medián ZŠ 2 
(min – max) KHM p hodnota Priradenie  

k faktoru 
1. Časová tieseň 4,0 (1 – 5) 4,0 (2– 5) 3,0 < 0,05 I. 
2. Malé uspokojenie 2,0 (1 – 5) 2,0 (1 – 5) 2,5 NS II. 
3. Vysoká zodpovednosť 3,0 (1 – 5) 4,0 (1 – 5) 3,0 NS I. 
4. Otupujúca práca 1,0 (1 – 5) 2,0 (1 – 4) 2,5 < 0,05 II. 
5. Problémy a konflikty 3,0 (1 – 5) 3,0 (1 – 5) 2,5 NS I. 
6. Monotónia 1,0 (1 – 3) 1,0 (1 – 4) 2,5 < 0,05 II. 
7. Nervozita 3,0 (1 – 5) 3,0 (1 – 5) 3,0 NS III. 
8. Presýtenie 3,0 (1 – 5) 2,0 (1 – 5) 3,0 NS III. 
9. Únava 4,0 (1 – 5) 4,0 (1 – 5) 3,0 NS III. 
10. Dlhodobá únosnosť 4,0 (1 – 5) 4,0 (1 – 5) 2,5 < 0,05 III. 

Legenda: KHM – kritická hodnota mediánu 
 
K podobným výsledkom ako v našom súbore (pociťovanie nadmernej záťaže pri faktore 

preťaženie) dospela aj Miltáková (2004) pri hodnotení psychickej záťaže učiteľov gymnázií a 
SOŠ. Zistila, že silnú až extrémnu pracovnú záťaž pociťovalo až 89 % učiteľov z výskumnej 
vzorky (9). Hodnoteniu úrovne psychickej záťaže u učiteľov základných škôl sa venovala aj 
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Poláčeková (2014), ktorá vo svojej práci zistila, že nadmernou záťažou trpia najmä ženy, 
rozdiely však neboli štatisticky významné (10).  

Kolektív autorov z Japonska vo svojej štúdií popísal individuálne vnímanie psychickej 
záťaže u učiteľov. Štúdia zahŕňala viac ako 1 000 učiteľov štátnych škôl, z nich až 202 
učiteľov (20,1 %) trpelo psychickou pracovnou záťažou s tendenciou k symptómom depresie 
a iným poruchám zdravia (11). 

3. časť: Skupinové hodnotenie neurotických problémov (Dotazník N 5) 

Individuálnou diagnostikou sme zisťovali riziko neurotického zlyhania u učiteľov. Na 
základe hodnotenia sme zistili, že u učiteliek ZŠ 1 a učiteľov ZŠ 2 je výskyt miernych 
neurotických tendencií, čo znamená, že v niektorých prípadoch môže nastať zmena 
subjektívneho stavu. V súbore učiteliek môžeme konštatovať, že u viac ako polovice žien je 
malá pravdepodobnosť vzniku možných neurotických problémov a ťažkostí. Spolu u 19 žien 
z celkového súboru 40 učiteliek existuje riziko neurotických problémov a zlyhania 
organizmu. 

Z celkového súboru mužov sme zistili, že u polovice mužov nie je predpoklad vzniku 
ťažkostí. U ostatných učiteľov je potenciálne riziko neurotických tendencií a zlyhania 
organizmu. Individuálna diagnostika neurotických tendencií u učiteľov ZŠ 1 a ZŠ 2 je 
uvedená na obr. 1. 

 
Obr. 1. Individuálna diagnostika neurotických tendencií u učiteľov ZŠ 1, a ZŠ 2 

 
Z našich výsledkov vyplýva, že veľká časť učiteľov počas výkonu svojej profesie trpí 

určitým druhom neurotických problémov, avšak rôzneho trvania a rôznej intenzity. Až 65 % 
učiteľov sa za posledné 3 mesiace stretli s neurotickými problémami. Miera intenzity sa u 
jednotlivých učiteľov líšila. Najčastejšie zaškrtávanými odpoveďami boli mierne a silné 
neurotické príznaky. Podobné výsledky publikovala Bačíková (2013). Zo sledovaného súboru 
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400 respondentov malo zvýšenú tendenciu k vzniku neurotických príznakov 47 % žien a 37 % 
mužov (12). 

 
Záver 

Na základe skupinového vyhodnotenia Meisterovým dotazníkom podľa pohlaví sme 
zistili, že učiteľky ZŠ 1 a ZŠ 2 pri svojej práci môžu občas pociťovať zmeny subjektívneho 
stavu, ktoré pri dlhodobej expozícii môžu viesť k vzniku závažnejších zdravotných 
problémov.  

U učiteľov ZŠ 1 nie je pravdepodobnosť ovplyvnenia ich zdravia, prípadne subjektívneho 
stavu a výkonnosti. U učiteľov ZŠ 2 bol zistený faktor preťaženie 3. stupeň. Ide o najvyšší 
stupeň, pri ktorom nie je možné vylúčiť zdravotné riziká.  

Z analýzy výsledkov dotazníka N5 sme zistili, že u učiteliek ZŠ 1 a učiteľov ZŠ 2 je 
výskyt miernych neurotických tendencií, čo znamená, že v niektorých prípadoch môže nastať 
zmena subjektívneho stavu. U učiteliek ZŠ 2 a učiteľov ZŠ 1 nebol zistený výskyt 
neurotických tendencií. 
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Dnešná spoločnosť kladie veľmi vysoké požiadavky na každého jednotlivca, či už 
v súkromnom alebo pracovnom živote. Pre psychickú záťaž sa medzi ľuďmi bežne používa 
pojem stres. Ľudia stres subjektívne vnímajú rôzne a vedia sa s ním lepšie či horšie vyrovnať.  

Psychická záťaž je dualitným faktorom, ktorý ovplyvňuje pracovnú spokojnosť, 
subjektívnu pohodu a zdravie jedinca i pracovných skupín. Pracovné rizikové faktory môžu 
prispievať k nešpecifickým zdravotným dôsledkom v somatickej sfére. WHO zavádza v tejto 
súvislosti od roku 1988 pojem ochorenia majúce vzťah k práci (9).  

Prieskum Eurobarometer v roku 2014 ukázal, že až 27 % zamestnancov zažíva pracovný 
stres takmer po celý pracovný čas (2). Existujú dôkazy o vyššom výskyte duševných chorôb, 
predovšetkým depresií, ako aj dokonaných samovrážd medzi lekármi v porovnaní s ostatnou 
populáciou (4). Pri dlhodobo nadmernej psychickej pracovnej záťaži môže dôjsť až 
k syndrómu vyhorenia, najmä tam, kde sú dlhodobo nepriaznivé pracovné podmienky a nie je 
dostatočné sociálne zázemie u jednotlivých pracovníkov. 

Syndróm vyhorenia (burnout syndrome) je stav fyzického, emočného a mentálneho 
vyčerpania, pričom postihuje najčastejšie jedincov pracujúcich v pomáhajúcich profesiách, ku 
ktorým zaraďujeme aj zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú z pohľadu tohto syndrómu 
jednou z najohrozenejších skupín. Syndróm vyhorenia je dynamický proces, ktorý sa vyvíja 
postupne. Syndróm vyhorenia môže zásadne ovplyvňovať pracovnú výkonnosť lekárov 
a iných zdravotníckych pracovníkov, ich prístup k pacientom, ale aj výskyt pracovných chýb 
a omylov (1). 

                                                           
1 Práca je podporovaná grantovým projektom KEGA 007UPJŠ-4/2018. 
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Už takmer polstoročie sa syndrómu vyhorenia venuje výrazná pozornosť. Cieľom 
jednotlivých autorov je čo najjednoduchšia charakteristika syndrómu vyhorenia s vystihnutím 
jeho kľúčových znakov. 

Veľmi výstižne ho prirovnal Myron D. Rush k sviečke: „Pokiaľ zapálite oba konce 
sviečky, získate tým viac svetla. Sviečka však zároveň rýchlejšie vyhorí.“ Zároveň definuje 
syndróm vyhorenia ako „druh stresu a emocionálnej únavy, frustrácie, vyčerpania, ku ktorým 
dochádza v dôsledku toho, že sled alebo súhrn určitých udalostí týkajúcich sa vzťahu, 
poslania, životného štýlu alebo zamestnania dotyčného jedinca, neprinesie očakávané 
výsledky.“ (12). 

Psychologička Kallvas charakterizuje syndróm vyhorenia ako „všeobecne známy jav. Je 
to stav extrémneho vyčerpania, vnútorného odstupu, silného poklesu výkonnosti a rôznych 
psychosomatických problémov.“ (5). 

Ďalšiu definíciu ponúka Slovník sociálnej práce, podľa ktorého je to „súbor príznakov 
vyskytujúci sa u pracovníkov pomáhajúcich profesií, je odvodzovaný od dlhodobej 
nekompenzovanej záťaže, ktorú so sebou prináša práca s ľuďmi. Je to stav psychického, 
niekedy i celkového vyčerpania, sprevádzaný pocitmi beznádeje, obavami, prípadne zlosťou. 
Pracovná motivácia klesá, výkon sa zhoršuje, klesá sebavedomie. V správaní sa ku klientom 
je pozorovateľný odstup, dôraz na pravidlá a disciplínu, na formálne stránky práce, na 
racionalitu, niekedy aj vyslovene odmietavé alebo negatívne postoje.“ (8). 

Syndrómom vyhorenia sú ohrození jedinci s určitými osobnostnými črtami, medzi ktoré 
patria najmä: osobnosť typu A s veľmi silným zameraním sa na výkon, prehnanou 
súťaživosťou, nízkym stupňom asertivity, orientáciou na dosahovanie výkonov a postavenia, 
závislosťou od dosahovania uznania, senzitivita, perfekcionizmus, obetavosť, empatia, 
obsedantnosť, idealizmus, vysoká potreba identifikácie s druhými, nízke sebavedomie a 
sebahodnotenie, počiatočná vysoká angažovanosť, zanietenie, entuziazmus, neschopnosť 
odreagovať sa, snaha riešiť problémy iných, absencia regenerácie vnútorných síl, zlosť, 
nepriateľstvo a agresivita, workoholismus – závislosť od práce (7, 10). 

Prejavy vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov sú totožné s inými pomáhajúcimi 
profesiami. Patrí sem: únava, pokles výkonnosti, depresia, úzkosť, poruchy spánku, pamäti 
a sústredenia, neschopnosť uvoľniť sa, nespokojnosť so sebou, zníženie sebavedomia 
a sebadôvery, narušenie medziľudských vzťahov, tendencia k užívaniu návykových látok, ako 
je alkohol, tabak, drogy. Medzi jeho fyzické dôsledky patria: poruchy trávenia, chuti do jedla, 
pocit dýchavičnosti, znížený záujem o sex, búšenie srdca, zvýšený tlak krvi, arytmie a iné 
vegetatívne prejavy (3). 

Prevencia syndrómu vyhorenia zdravotníckych pracovníkov pozostáva zo systémových 
a individuálnych opatrení (11). Na úrovni jednotlivca ide o účinné využívanie vlastných 
vedomostí, schopností, daností na zabezpečenie dobrého zdravotného stavu. Cielené 
regulovanie a riadenie vlastného životného štýlu s rešpektovaním svojich potrieb bez 
prekračovania svojich vnútorných limitov a pochopenie seba samého sú podstatnými prvkami 
v prevencii syndrómu vyhorenia (6). Syndróm vyhorenia postihuje približne 10 % ľudí 
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v produktívnom veku, u zdravotníckych pracovníkov sa uvádza 12 % prevalencia tohto 
syndrómu (4). 

V praxi sa často využíva metóda hodnotenia psychickej pracovnej záťaže podľa Meistera. 
V našej práci sme sa zamerali na hodnotenie profesionálnej psychickej expozície vo 
vybraných skupinách zdravotníckych pracovníkov a študentov podľa Meistera. Pre spresnenie 
je nutné uviesť, že ide o študentov vysokých škôl. Hoci študenti nie sú v pravom slova zmysle 
pracujúci, ale aj ich ,bežný školský deň a povinnosti kladené na nich súvisiace so štúdiom nie 
sú zanedbateľné.  

Metóda je určená ako základný skríningový nástroj preventívneho pracovného lekárstva 
na hodnotenie psychickej pracovnej záťaže. Hodnotenie podľa tejto metódy má platnosť iba 
pre konkrétnu skúmanú pracovnú skupinu, pretože pracovné skupiny sa aj pri podobnom 
charaktere práce od seba líšia sociálno-psychologickými okolnosťami. Hodnotenie psychickej 
pracovnej záťaže podľa charakteristík práce a pracovného prostredia sa robí skupinovo podľa 
práce alebo profesie v tých istých pracovných podmienkach, nie individuálne pre každého 
zamestnanca. Je vhodná na orientačné skríningové hodnotenie rôznych prác alebo profesií na 
základe desiatich položiek, ktorými sú časová tieseň, malé uspokojenie z práce, vysoká 
zodpovednosť pri práci, otupujúca práca, problémy a konflikty na pracovisku, monotónnosť, 
nervozita, presýtenie, únava, dlhodobé prekračovanie miery únosnosti. Metóda individuálne aj 
skupinovo hodnotí psychickú záťaž pri práci v charakteristikách: psychické preťaženie, 
monotónna záťaž (monotónnosť ) a nešpecifická záťaž. Hodnotí aj individuálne prežívanie 
subjektívne pociťovanej psychickej záťaže pri práci. Súčasťou kritérií zvýšenej psychickej 
pracovnej záťaže je tretí stupeň psychického preťaženia alebo tretí stupeň monotónnej záťaže, 
alebo tretí stupeň nešpecifickej záťaže dosiahnutý v tejto metóde (13).  

V tab. 1 je dotazník podľa Meistera na subjektívne hodnotenie práce, ktorý vypĺňali 
zdravotnícki pracovníci a študenti (13).  

 
Cieľ práce, materiál a metodika 

Cieľom práce bolo vyhodnotiť psychickú pracovnú záťaž v dvoch rôznych skupinách, a to 
medzi zdravotníckymi pracovníkmi a študentmi podľa viacerých kritérií, ktoré sú 
zapracované do troch nasledujúcich formulácii vyhodnotením dotazníkov podľa Meisterových 
záťažových faktorov. 

1. Deskriptívny popis súboru – frekvenčné tabuľky – celkové vyhodnotenie skupiny – 
počet, zastúpenie študentov, rozdelenie na slovenských a zahraničných, počet mužov a žien. 
Celkový počet zdravotníckych pracovníkov, rozdelenie medzi lekárov a zdravotné sestry, 
počet mužov a žien, vyhodnotiť jednotlivé oddelenia (Dermatovenerológia, ARO, Chirurgia, 
Interné oddelenie, Neurológia a Úrazová chirurgia), celkové zastúpenie mužov a žien ktorí 
vyplnili dotazníky. 

2. Porovnanie profesionálnej psychickej expozície medzi slovenskými a zahraničnými 
študentmi. 
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3..Porovnanie profesionálnej psychickej expozície v závislosti od dosiahnutého vzdelania 
zdravotníckych pracovníkov, v závislosti od pohlavia a od dĺžky praxe.  

 
Tab. 1. Subjektívne hodnotenia práce podľa Meistera 

 áno, 
úplne 

skôr 
áno ? skôr 

nie 
nie, 

vôbec 
1 Pri práci sa často dostávam do časovej tiesne      
2 Práca ma neuspokojuje, chodím do nej vlastne nerád / nerada      
3 Moja práca ma psychicky veľmi zaťažuje pre vysokú 

zodpovednosť spojenú so závažnými dôsledkami      

4 Moja práca je málo zaujímavá, málo podnecuje, duševne je 
skôr otupujúca      

5 V mojej práci mám často konflikty či problémy, od ktorých 
sa nemôžem odpútať ani po skončení pracovnej doby      

6 Pri práci udržujem iba s námahou pozornosť a pohotovosť, 
pretože sa často dlhú dobu nedeje nič nové a rozhodujúce      

7 Moja práca je psychicky tak náročná, že po niekoľkých 
hodinách cítim nervozitu a rozochvelosť      

8 Vykonávam prácu, ktorej mám po niekoľkých hodinách 
natoľko dosť, že by chcel/a robiť niečo iné      

9 Moja práca je psychicky tak náročná, že po niekoľkých 
hodinách zreteľne cítim ochabnutosť a únavu      

1
0 

Moja práca je psychicky tak náročná, že ju nemožno robiť 
roky s rovnakou výkonnosťou      

V ý s l e d n ý s t u p e ň   

  
Zber dát prebehol v roku 2017 pomocou štruktúrovaných anonymných dotazníkov podľa 

Meistera. Dotazníky vypĺňali zamestnanci FNsP Prešov a študenti, ktorých výučba prebiehala 
na Ústave verejného zdravotníctva a hygieny, Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

Skupinu zdravotníckych pracovníkov reprezentujú lekári a sestry, ktorí pracujú na 
oddeleniach: Dermatovenerológia, ARO, Chirurgia, Interné oddelenie, Neurológia a Úrazová 
chirurgia. V skupine študentov boli zastúpení slovenskí, ale súčasne aj zahraniční študenti.  

Pre analýzu formulovaných hypotéz sme použili parametrické testy na porovnanie 
priemerov dvoch skupín (Studentov t-test) a viacerých skupín (ANOVA, s post hoc analýzou 
LSD). Porovnania priemerných hodnôt psychickej záťaže sme vykonali na viacerých 
úrovniach stratifikácie výskumného súboru. 

 
Výsledky 

Základné charakteristiky vyšetrovaných súborov sú uvedené v tab. 2 a 3.  
Medzi pracujúcimi je viac žien ako medzi študentmi. Priemerný vek pracujúcich bol 

46,27 roka, u študentov 22,61 roka a celkový priemer bol 32,03 roka. V oblasti rodinnej 
situácie u pracujúcich dominuje život v manželskom zväzku, kým u študentov stav slobodný/-
á. V oblasti dĺžky praxe u pracujúcich dominujú respondenti s praxou v trvaní nad 20 rokov 
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a v trvaní 10 – 20 rokov. U študentov pochopiteľne dominuje kratšia prax v rámci študentskej 
praxe (tab. 2 a tab. 3). 
 
Tab. 2. Základné charakteristiky výskumného súboru 

  Celý súbor Pracujúci Študenti 
  n % n % n % 
Muž 171 34,2 57 28,6 114 37,9 
Žena 329 65,8 142 71,4 187 62,1 
Spolu 500 100,0 199 100,0 301 100,0 
Vek – priemer (SD)  32,03 (13,25) 46,27 (9,91) 22,61 (1,92) 
Stredoškolské s maturitou 33 6,6 33 16,6 0 0,0 
Bakalárske 28 5,6 0 0 28 9,3 
Magisterské 77 15,4 76 38,2 1 ,3 
Lekárske a vyššie 91 18,2 90 45,2 1 ,3 
Študent VŠ 271 54,2 0 0,0 271 90,0 
Slobodný/á 308 61,6 20 10,1 288 95,7 
Vydatá/ženatý 144 28,8 140 70,4 4 1,3 
Rozvedený/á 19 3,8 19 9,5 0 0 
Vdovec/vdova 2 ,4 2 1,0 0 0 
Partnerský zväzok v jednej domác. 27 5,4 18 9,0 9 3,0 
Študent – len študentská prax 300 60,0 0 0,0 300 99,7 
 1 – 5 rokov 9 1,8 9 4,5 1 ,3 
 5 – 10 rokov 28 5,6 27 13,6 0 0 
10 – 20 rokov 79 15,8 79 39,7 0 0 
Viac ako 20 rokov 84 16,8 84 42,2 0 0 

 
Tab. 3. Základné charakteristiky súboru pracujúcich 

 Lekári Zdravotné sestry 
 n % n % 
Muž 57 63,3 0 0 
Žena 33 36,7 109 100,0 
Spolu 90 45,2 109 54,8 
Vek – priemer (SD) 40,53 (10,90) 51,00 (5,65) 
Dermatovenerológia 10 11,1 10 9,2 
ARO 20 22,2 20 18,3 
Chirurgia 20 22,2 29 26,6 
Interné oddelenie 20 22,2 21 19,3 
Neurológia 10 11,1 19 17,4 
Úrazová chirurgia 10 11,1 10 9,2 
Stredoškolské s maturitou 0 0,0 33 30,3 
Magisterské 0 0,0 76 69,7 
Lekárske a vyššie 90 100,0 0 0,0 
Dĺžka praxe      
   1 – 5 rokov 9 10,0 0 0 
   5 – 10 rokov 27 30,0 0 0 
   10 – 20 rokov 36 40,0 43 39,4 
   viac ako 20 rokov 18 20,0 66 60,6 
Rodinný stav      
   slobodný/á 20 22,2 0 0 
   vydatá/ženatý 42 46,7 98 89,9 
   rozvedený/á 12 13,3 7 6,4 
   vdovec/vdova 1 1,1 1 ,9 
   partnerský zväzok v jednej domác. 15 16,7 3 2,8 
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V súbore pracujúcich sme sa sústredili hlavne na lekárov (45,2 % ) a zdravotné sestry 
(54,8 % pracovného podsúboru). U lekárov bolo väčšie zastúpenie mužov ako žien, pričom 
u zdravotných sestier boli zastúpené výhradne ženy. Priemerný vek sestier bol vyšší ako 
priemerný vek lekárov. Istá disproporcionalita sa ukazuje v uvádzanej dĺžke praxe. Zdravotné 
sestry majú prax výlučne dlhšiu ako 10, resp. 20 rokov. U lekárov sa vyskytli aj prípady 
s praxou kratšou ako 10, resp. 5 rokov s dominantným zastúpením uvádzanej praxe 
v rozmedzí 10 – 20 rokov. Prevažná väčšina zdravotných sestier uvádzala život 
v manželskom zväzku, kým u lekárov boli pomerne často zastúpené aj ostatné formy 
spolužitia, aj keď aj tu dominoval život v manželskom zväzku (tab. 3). 

 
Tab. 4. Základné charakteristiky súboru študentov 

 Slovenskí študenti Zahraniční študenti 
 n % n % 
Muž 72 33,0 42 50,6 
Žena 146 67,0 41 49,4 
Spolu 218 72,4 83 27,6 
Vek – priemer (SD) 22,32 (1,47) 23,37 (2,64) 
Vzdelanie     
   bakalárske 28 12,8 0 0 
   magisterské   1 1,2 
   lekárske a vyššie 1 0,5 0 0 
   študent VŠ 189 86,7 82 98,8 
Rodinný stav     
   slobodný/á 207 95 81 97,6 
   vydatá/ženatý 3 1,4 1 1,2 
   rozvedený/á 0 0 0 0 
   vdovec/vdova 0 0 0 0 
   partnerský.zväzok v jednej domácnosti 8 3,7 1 1,2 

 
U slovenských študentov bolo väčšie zastúpenie žien ako mužov, u zahraničných 

študentov boli muži a ženy zastúpení rovnomerne (tab. 4). Priemerný vek slovenských 
študentov sa v zásade nelíšil od priemerného veku zahraničných študentov, aj keď bol o rok 
nižší. V kategórii vzdelania sme narazili na väčšinové uvádzanie prebiehajúceho vzdelávania, 
avšak desatina slovenských študentov uviedla už dosiahnuté bakalárske vzdelanie (dotazníky 
vypĺňali aj slovenskí študenti nelekárskych odborov). Väčšina študentov slovenských aj 
zahraničných uviedla, že sú slobodní. 

 
Tab. 5. Porovnanie dimenzií psychickej záťaže medzi slovenskými a zahraničnými študentmi 

  Študenti n Priemer SD t-test p hodnota 
MSTR Preťaženie slovenskí  218 9,68 2,18 

0,411 0,681 zahraniční  83 9,57 2,30 

MSTR Monotónia slovenskí  218 12,30 2,26 
2,457 0,015 zahraniční  83 11,51 2,59 

MSTR Nešp. faktor slovenskí  218 13,93 3,11 
3,198 0,002  zahraniční  83 12,55 3,85 

MSTR HS slovenskí  218 35,91 5,59 
3,085 0,002 

zahraniční  83 33,63 6,10 
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Porovnanie profesionálnej psychickej expozície medzi študentmi 
Zaujímavé je porovnanie profesionálnej psychickej expozície medzi slovenskými a 

zahraničnými študentmi.  
 
Tab. 6. Porovnanie dimenzií psychickej záťaže medzi slovenskými a zahraničnými študentmi v celom podsúbore 
mužov a žien 

    Študenti n Priemer SD t-test p hodnota 
Muži MSTR Preťaženie slovenskí  72 9,60 2,21 

0,004 0,997 zahraniční  42 9,60 2,57 
MSTR Monotónia slovenskí  72 12,40 1,73 

2,625 0,011  zahraniční  42 11,29 2,42 
MSTR Nešp. faktor slovenskí  72 14,29 3,08 

3,796 0,000  zahraniční  42 12,00 3,16 
MSTR HS slovenskí  72 36,29 5,63 

3,188 0,002  zahraniční  42 32,88 5,31 
Ženy MSTR Preťaženie slovenskí  146 9,73 2,17 

0,501 0,617 zahraniční  41 9,54 2,03 
MSTR Monotónia slovenskí  146 12,25 2,48 

1,146 0,253 zahraniční  41 11,73 2,76 
MSTR Nešp. faktor slovenskí  146 13,75 3,11 

1,028 0,305 zahraniční  41 13,12 4,42 
MSTR HS slovenskí  146 35,72 5,58 

1,281 0,202 zahraniční  41 34,39 6,80 
 

Slovenskí a zahraniční študenti (muži) sa nelíšia štatisticky významne v dimenzii 
preťaženie. Slovenskí študenti majú však signifikantne vyššie hodnoty dimenzie monotónia (p 
< 0,05) a nešpecifický faktor (p < 0,01), ako aj v hrubom skóre Meisterovej škály (p < 0,01). 
Slovenské a zahraničné študentky sa nelíšia štatisticky významne v žiadnej z dimenzií 
psychickej záťaže podľa Meistera. Študenti a študentky sa nelíšia štatisticky významne v 
žiadnej dimenzii psychickej záťaže podľa Meistera. To naznačuje, že muži aj ženy vnímajú 
psychickú záťaž rovnako. Z týchto analýz môžeme usudzovať, že vyššiu psychickú záťaž 
z analyzovaných podskupín vnímajú slovenskí študenti muži v porovnaní s ostatnými 
podskupinami (tab. 5 – 7).  

Porovnanie profesionálnej psychickej expozície v súvislosti s rôznymi faktormi 
Naša štúdia sledovala aj porovnanie profesionálnej psychickej expozície v závislosti od 

vzdelania zdravotníckych pracovníkov, pohlavia a od dĺžky praxe medzi zdravotníckymi 
pracovníkmi. Porovnanie psychickej záťaže u zdravotníckych pracovníkov s rozdielnou 
úrovňou dosiahnutého vzdelania nepotvrdilo žiadne štatisticky významné rozdiely 
v jednotlivých skúmaných dimenziách. Dosiahnuté vzdelanie nesúvisí s úrovňou vnímanej 
psychickej záťaže. 

Porovnanie psychickej záťaže u zdravotníckych pracovníkov s rozdielnou dĺžkou praxe 
(tab. 8) potvrdilo významný rozdiel len v úrovni dimenzie preťaženie. Najvyššiu úroveň 
preťaženia uvádzali zdravotnícky pracovníci s kratšou dĺžkou praxe od 1 – 5 rokov (F = 
2,864; p < 0,05). V následných štatistických analýzach sa ukázalo, že tento rozdiel je 
signifikantný len medzi skupinou s dĺžkou praxe 1 – 5 rokov vs. 5 – 10, 10 – 20 a viac ako 20 
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rokov (p < 0,01). Rozdiely medzi skupinami 5 – 10, 10 – 20 a viac ako 20 rokov neboli 
v testoch štatisticky významné. Analýza ďalej poukázala na významný rozdiel v dimenzii 
monotónia, ale len medzi skupinami s dĺžkou praxe 1 – 5 rokov vs. 5 – 10 rokov (p < 0,01) 
a v dvojici 5 – 10 rokov vs. viac ako 20 rokov (p < 0,01). 
 
Tab. 7. Porovnanie dimenzií psychickej záťaže medzi mužmi a ženami v podsúbore slovenských a zahraničných 
študentov 

    n Priemer SD t-test p hodnota 

Sl
ov

en
sk

í s
tu

de
nt

i 

MSTR Preťaženie muž 72 9,60 2,21 
-0,410 0,682 

žena 146 9,73 2,17 
MSTR Monotónia muž 72 12,40 1,73 

0,480 0,632 
žena 146 12,25 2,48 

MSTR Nešp. faktor muž 72 14,29 3,08 
1,220 0,224 

žena 146 13,75 3,11 
MSTR HS muž 72 36,29 5,63 

0,710 0,478 
žena 146 35,72 5,58 

Za
hr

an
ič

ní
. s

tu
de

nt
i 

MSTR Preťaženie muž 42 9,60 2,57 
0,115 0,908 

žena 41 9,54 2,03 
MSTR Monotónia muž 42 11,29 2,42 

-0,783 0,436 
žena 41 11,73 2,76 

MSTR Nešp. faktor muž 42 12,00 3,16 
-1,333 0,186 

žena 41 13,12 4,42 
MSTR HS muž 42 32,88 5,31 

-1,129 0,262 
žena 41 34,39 6,80 

 
Porovnanie psychickej záťaže u zdravotníckych pracovníkov v závislosti od pohlavia 

nepotvrdilo žiadne štatisticky významné rozdiely. Muži a ženy majú rovnakú vnímanú 
psychickú záťaž. 

 
Tab. 8. Porovnanie dimenzií psychickej záťaže u zdravotníckych pracovníkov v závislosti od dĺžky praxe 

  Dĺžka praxe n Priemer SD ANOVA 
(hodnota.F) 

p 
hodnota 

MSTR Preťaženie 

1 – 5 rokov 9 14,33 1,12 

2,864 0,038 
5 – 10 rokov 27 12,70 1,90 
10 – 20 rokov 79 12,81 1,45 
viac ako 20 rokov 84 12,89 1,51 

MSTR Monotónia 

1 – 5 rokov 9 11,44 2,30 

2,382 0,071 
5 – 10 rokov 27 13,37 1,76 
10 – 20 rokov 79 12,71 1,83 
viac ako 20 rokov 84 12,48 2,28 

MSTR Nešp. faktor 

1 – 5 rokov 9 16,33 2,83 

0,781 0,506 
5 – 10 rokov 27 17,41 1,89 
10 – 20 rokov 79 17,27 1,88 
viac ako 20 rokov 84 17,39 2,09 

MSTR HS 

1 – 5 rokov 9 42,11 5,46 

0,349 0,790 
5 – 10 rokov 27 43,48 3,82 
10 – 20 rokov 79 42,78 3,45 
viac ako 20 rokov 84 42,76 4,33 
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Tab. 9. Porovnanie dimenzií psychickej záťaže u zdravotníckych pracovníkov v závislosti od pohlavia 
stratifikované podľa jednotlivých úrovní dosiahnutého vzdelania 

Vzdelanie   Pohlavie N Priemer SD t-test p hodnota 
st

re
do

šk
ol

sk
é 

 
s m

at
ur

ito
u 

MSTR Preťaženie Muž 0     
Žena 33 12,58 1,46   

MSTR Monotónia Muž 0     
Žena 33 12,45 1,69   

MSTR Nešp. faktor Muž 0     
Žena 33 17,48 2,08   

MSTR HS Muž 0     
Žena 33 42,51 3,48   

m
ag

is
te

rs
ké

 

MSTR Preťaženie Muž 0     
Žena 76 12,88 1,45   

MSTR Monotónia Muž 0     
Žena 76 12,64 2,04   

MSTR Nešp. faktor Muž 0     
Žena 76 16,96 1,93   

MSTR HS Muž 0     
Žena 76 42,49 3,95   

le
ká

rs
ke

 a
 v

yš
ši

e 

MSTR Preťaženie Muž 57 12,88 1,70 
-1,171 0,245 Žena 33 13,30 1,59 

MSTR Monotónia Muž 57 12,74 2,31 
0,143 0,886 Žena 33 12,67 2,10 

MSTR Nešp. faktor Muž 57 17,51 2,11 
-0,014 0,989 Žena 33 17,51 1,95 

MSTR HS Muž 57 43,12 4,41 
-0,397 0,692 Žena 33 43,48 3,68 

 
Pri analýze (tab. 9) psychickej záťaže sme zisťovali rozdiely medzi mužmi a ženami len 

v kategórii lekárskeho vzdelania, keďže v nižších úrovniach vzdelania sa muži nevyskytovali. 
V kategórii lekárskeho vzdelania sa rozdiely v psychickej záťaži medzi mužmi a ženami 
nepotvrdili. Muži a ženy s dosiahnutým lekárskym a vyšším vzdelaním sa nelíšia v úrovni 
vnímanej psychickej záťaže. 

V kategóriách závislosti od pohlavia stratifikovanej podľa dĺžky praxe sa rozdiely 
v psychickej záťaži medzi mužmi a ženami nepotvrdili. Muži a ženy v jednotlivých úrovniach 
podľa dĺžky praxe sa nelíšia v úrovni vnímanej psychickej záťaže. 

 
Diskusia 

Analyzovali sme súbor zozbieraných údajov podľa viacerých kritérií. Zastúpenie žien 
bolo v súbore vyššie ako zastúpenie mužov. Priemerný vek pracujúcich (46,27 roka) bol vyšší 
ako u študentov (22,61 roka) a celkový vekový priemer skupiny bol 32,03 roka. V oblasti 
rodinnej situácie u pracujúcich dominuje život v manželskom zväzku, kým u študentov 
dominuje stav slobodný/-á, čo zrejme súvisí s tým, že ľudia uzatvoria obvykle manželstvo až 
po ukončení vysokej školy, po zaradení sa do pracovného procesu s cieľom mať isté sociálne 
zázemie. 
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V oblasti dĺžky praxe u pracujúcich dominujú respondenti s praxou v trvaní nad 20 rokov 
a v trvaní 10 – 20 rokov, čo odzrkadľuje už priemerný vek pracujúcich. U študentov 
pochopiteľne dominuje kratšia prax v rámci študentskej praxe. V podsúbore pracujúcich 
tvorili lekári 45,2 % a zdravotné sestry 54,8 %. Zaujímavé je, že u lekárov bolo väčšie 
zastúpenie mužov ako žien, hoci v súčasnej dome je medzi absolventmi lekárskych fakúlt 
prevaha žien. U zdravotných sestier boli zastúpené výhradne ženy, čo je podmienené 
špecifickosťou danej profesie. Priemerný vek sestier (51,00 rokov) bol vyšší ako priemerný 
vek lekárov (40,53 rokov), čo môže byť podmienené väčšou ochotou vykonávať úlohy 
nesúvisiace priamo s prácou – vyplnenie dotazníka – u mladších lekárov ako u starších 
lekárov. Vzhľadom na vyšší priemerný vek v skupine zdravotných sestier je aj logické a 
zároveň aj predikovateľné, že to koreluje aj s dlhšie vykonávanou prácou.  

Skupinu študentov tvorili slovenskí (72,4 %) a zahraniční (27,6 %), bez ďalšej 
špecifikácie z ktorých krajín pochádzali. U slovenských študentov bolo väčšie zastúpenie žien 
ako mužov, pričom u zahraničných študentov boli muži a ženy zastúpení rovnomerne. 
Priemerný vek slovenských študentov (22,32 rokov) bol o rok nižší, ako priemerný vek 
zahraničných študentov (23,37 rokov). 

Slovenskí a zahraniční študenti sa nelíšia štatisticky významne v dimenzii preťaženie. 
Slovenskí študenti majú však signifikantne vyššie hodnoty dimenzie monotónnosť a 
„nešpecifický faktor v hodnotení podľa Meistera. Pri porovnaní medzi jednotlivými 
pohlaviami dimenziu ,,monotónnosť s prevahou uvádzajú slovenskí študenti muži. Slovenské 
a zahraničné študentky sa nelíšia významne v žiadnej z dimenzií psychickej záťaže podľa 
Meistera. Môže byť viacero dôvodov, prečo slovenskí študenti – muži takto hodnotia štúdium, 
je možné, že to spôsobuje ich vlastný prístup a pasivita pri výučbovom procese. 

Pri porovnaní psychickej záťaže u zdravotníckych pracovníkov s rozdielnou úrovňou 
dosiahnutého vzdelania sa nepotvrdili významné rozdiely v skúmaných dimenziách. 
Dosiahnuté vzdelanie nesúvisí s úrovňou vnímanej psychickej záťaže. 

Porovnanie psychickej záťaže u zdravotníckych pracovníkov s rozdielnou dĺžkou praxe 
potvrdilo štatisticky významný rozdiel len v úrovni dimenzie preťaženie. Najvyššiu úroveň 
preťaženia uvádzali zdravotnícky pracovníci s dĺžkou praxe od – 5 rokov, toto zistenie je 
možné dať do súvislosti so skutočnosťou, že ľudia po určitej dobe, keď vykonávajú svoju 
prácu dlhodobo, nadobudnú väčšiu istotu pri rozhodovaní sa pri riešení denných úloh a 
zároveň sa lepšie naučia komunikovať s pacientmi, ale zároveň aj s kolegami pri pravidelnej 
expozícii rôznym úlohám. 

V kategórii lekárskeho vzdelania sa rozdiely v psychickej záťaži medzi mužmi a ženami 
nepotvrdili. Porovnanie psychickej záťaže u zdravotníckych pracovníkov v závislosti od 
pohlavia nepotvrdilo žiadne štatisticky významné rozdiely, z čoho vyplýva, že muži a ženy 
majú rovnakú vnímanú psychickú záťaž, čo sa javí ako zaujímavý záver. 
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Záver 

V práci sme podľa aktuálne platnej Vyhlášky MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach 
o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a 
senzorickou záťažou pri práci použili dotazníky podľa Meistera pri vyhodnotení psychickej 
záťaže. Zamerali sme sa aj na vysokoškolských študentov, ktorí v pravom slova zmysle nie sú 
pracujúci, ale samotné štúdium sa dá hodnotiť ako osobitný typ práce, respektíve psychickej 
záťaže.  
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Nie žiť, ale byť zdravý je život. 
Martialis 

 

 Celkový počet obyvateľov na Slovensku, rovnako ako aj vo svete, má stúpajúci trend. 
Kvalita života obyvateľov sa postupne zvyšuje, čím sa predlžuje aj celková dĺžka života. 
Môže to byť ovplyvnené zlepšovaním kvality poskytovaných zdravotníckych služieb, 
zlepšovaním primárnej zdravotníckej starostlivosti, ale i zvyšovaním socio-ekonomického 
statusu obyvateľstva. So stúpajúcim trendom dĺžky života súvisí aj samotné starnutie 
populácie, čo má za následok zvýšený počet dôchodcov. 

Súčasná doba si vyžaduje mnohokrát zvýšené pracovné nasadenie, ktoré je sprevádzané 
rôznymi stresormi. Požadované výkony zamestnancov môžu siahať až za únosné a bezpečné 
hranice, čo výrazne ovplyvňuje ich celkový zdravotný stav. Čoraz častejšie sa stretáme s 
rôznymi prípadmi, zvlášť u mladých ľudí, ktorí práve pre vysoké pracovné nasadenie trpia 
napríklad syndrómom vyhorenia, a to je len špička ľadovca, pod ktorou sa skrýva množstvo 
ochorení, o ktorých samotní ľudia ani nevedia. Ďalšou skupinou ohrozených ľudí sú 
zamestnanci, ktorí pracujú či už manuálne, alebo pracujú v rizikových povolaniach, kde môže 
dôjsť k pracovným úrazom alebo chorobám z povolania. Následkom týchto okolností potom 
môže dôjsť k dlhodobému nepriaznivému zdravotnému stavu a poklesu pracovnej schopnosti. 

Dôchodky môžeme členiť z hľadiska plnenia funkcie na základné dôchodky, do tejto 
kategórie možno zaradiť starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný 
dôchodok a to z dôvodu, že práve tieto dôchodky tvoria základ pre vymeranie niektorých 
ďalších dôchodkov (1). 

 
                                                           
1 Práca je podporovaná grantovým projektom KEGA 007UPJŠ-4/2018 
 

Životné podmienky a zdravie, 2018 
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Osoba so zdravotným postihnutím 
Pojem osoba so zdravotným postihnutím nie je jednoznačne právne kodifikovaný, 

nakoľko sa v rozličných právnych systémoch a subsystémoch využíva rôzne (v závislosti od 
stanoveného účelu). Najnovší Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (OSN, 
december 2006) vymedzuje v článku 1 „osoby so zdravotným postihnutím ako osoby s 
dlhodobými telesnými, duševnými, intelektuálnymi alebo zmyslovými poruchami, ktoré im v 
interakcii s rôznymi prekážkami môžu brániť v efektívnej účasti na živote spoločnosti na 
rovnakom základe s ostatnými“. Podstata teda spočíva vo vyjadrení negatívnej súčinnosti 
funkčného obmedzenia človeka s podmienkami a okolnosťami života, ktoré sú prispôsobené 
plne a štandardne funkčným jednotlivcom (2). 

V rámci sociálnej legislatívy sa na Slovensku používa viacero pojmov. Zákon NR SR č. 
5/2004 Z. z. (3) používa pojem občan so zdravotným postihnutím. Vychádza pritom zo 
zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. (4), ktorý vymedzuje rámec na posudzovanie poklesu 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného 
stavu poistenca. Ak je tento pokles vyšší ako 40 %, poistenec je uznaný za invalidného. Iný 
systém sa využíva v systéme štátnej sociálnej podpory rodín vo vzťahu k nezaopatreným 
deťom s funkčnými poruchami. 

Svetová zdravotnícka organizácia v roku 1981 prijala Medzinárodnú klasifikáciu 
zdravotného postihnutia, z ktorej vychádza aj posudzovanie miery funkčnej poruchy pre 
potreby zákona o sociálnej pomoci. Klasifikácia sa opierala o pojmy ako porucha 
(impairment), zdravotné postihnutie (disability) a sociálne dôsledky (handicap), pričom: 

− v rovine poruchy ide predovšetkým o zmeny funkčného stavu, resp. zmeny stavu 
funkčných systémov následkom chronického ochorenia, 

− v rovine disability ide predovšetkým o následky zmien toho funkčného stavu na 
vykonávanie určitých činností, 

− v rovine handicapu ide o trvalý stav, ktorý nedovoľuje alebo obmedzuje vykonanie 
určitých činností, ale umožňuje účasť na spoločenskom živote postihnutého jedinca. 

V ostatných rokoch sa vo svete presadzuje vo vzťahu k ľuďom so zdravotným 
postihnutím uplatňovanie sociálneho modelu zdravotného postihnutia, ktorý kladie dôraz na 
komplexný prístup k otázkam zdravotného postihnutia, založenom na interdisciplinárnom 
prístupe a maximálne možnom zohľadnení individuálnych potrieb každého občana. Príčiny 
ťažkého postavenia tejto skupiny vidíme aj v sociálnych a kultúrnych bariérach, ktoré vo 
svojich dôsledkoch znásobujú pôsobenie samotnej poruchy telesných alebo duševných 
funkcií. Zdravotné postihnutie chápeme primárne ako sociálny problém (5). 

Invalidita 
Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti 

vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou (4). 



242 

 

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať 
dlhšie ako jeden rok. 

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej 
schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým 
zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej 
fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa 
neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový 
dôchodok podľa zákona NR SR č. 328/2002 Z. z. (6). 

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe: 

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a 
zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho 
vývoja, ďalšej liečby a 

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu 
schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, 
možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie. 

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 zákona 
o sociálnom poistení. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa 
určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo 
nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných 
postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 
sa nesčítavajú. 

Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť možno zvýšiť nad hornú hranicu 
miery poklesu podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo 
nepriaznivého zdravotného stavu, najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných 
postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia 
hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého 
vzdelania, skúseností a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí 
podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Ak v prílohe č. 4 zákona o sociálnom 
poistení nie je uvedené zdravotné postihnutie, ktoré je príčinou dlhodobo nepriaznivého 
zdravotného stavu, určí sa miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v 
percentách podľa takého zdravotného postihnutia uvedeného v tejto prílohe, ktoré je s jeho 
funkčným dopadom najviac porovnateľné. 

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa 
predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť. 
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Potrebný počet rokov dôchodkového poistenia 
Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo 

veku: 
− do 20 rokov je menej ako jeden rok, 
− nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok, 
− nad 24 rokov do 28 rokov je najmenej dva roky, 
− nad 28 rokov do 34 rokov je najmenej päť rokov, 
− nad 34 rokov do 40 rokov je najmenej osem rokov, 
− nad 40 rokov do 45 rokov je najmenej 10 rokov, 
− nad 45 rokov je najmenej 15 rokov. 

Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z 
obdobia pred vznikom invalidity. Osobitný prípad predstavuje: 
− poistenec, ktorý sa stal invalidný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, 

a 
− fyzická osoba, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatrené dieťa alebo 

doktorand v dennej forme štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku, u ktorých sa podmienka 
počtu rokov dôchodkového poistenia považuje vždy za splnenú. 
 
Materiál a metodika 

Na hodnotenie trendov vývoja početnosti novopriznaných invalidných a čiastočne 
invalidných dôchodkov sme použili zdravotnícke ročenky NCZI, ktoré sú dostupné online (7 
– 16). Na štatistické spracovanie dát sme použili Microsoft Excel. Na opis získaných údajov a 
informácií sme použili deskriptívne metódy. Percentami sme popisovali početnosti 
kategorických premenných. 

 
Výsledky 

Vzhľadom na skutočnosť, že Národné centrum zdravotníckych informácií mení obsah a 
štruktúru výročných správ a Sociálna poisťovňa nemá dostupné dáta, ktoré sú pre nás 
podstatné, prispôsobili sme rozsah časového obdobia dostupným dátam. Cieľom bolo zistiť, 
aký bol v minulosti trend vývoja invalidných a čiastočne invalidných dôchodkov na 
Slovensku. 

Presný počet (v absolútnych číslach) invalidných a čiastočne invalidných dôchodkov 
priznaných za jednotlivé roky od 1996 do 2005 uvádza tab. 1. Najvyšší počet novopriznaných 
invalidných dôchodkov (9 692) bol v roku 1996 a najnižší (5 545) bol v roku 2004. Najvyšší 
počet novopriznaných čiastočne invalidných dôchodkov (8 170) bol v roku 1998 a najnižší 
(5 241) bol v roku 2005. 

Počet novopriznaných invalidných dôchodkov mal klesajúcu tendenciu nielen v celkovom 
počte novopriznaných invalidných dôchodkov, ale aj v osobitných kategóriách muži a ženy. 
Je potrebné všimnúť si prudký pokles v celkovom počte novopriznaných invalidných 
dôchodkov v roku 2004 (obr. 1). 
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Tab. 1. Počet novopriznaných invalidných a čiastočne invalidných dôchodkov podľa jednotlivých rokov 

Rok Invalidné dôchodky Čiastočne invalidné dôchodky 
Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 

1996 9 692 5 639 4 053 8 082 4 219 3 863 
1997 9 309 5 449 3 860 7 911 4 160 3 751 
1998 8 823 5 269 3 554 8 170 4 507 3 663 
1999 8 634 5 271 3 363 7 078 4 114 2 964 
2000 8 832 5 516 3 316 7 085 4 119 2 966 
2001 8 216 5 056 3 160 6 711 3 949 2 762 
2002 7 841 4 887 2 954 6 604 3 746 2 858 
2003 8 071 4 931 3 140 6 771 3 865 2 906 
2004 5 549 3 252 2 297 6 047 3 543 2 504 
2005 7 183 4 038 3 145 5 241 3 248 1 993 

 

 
 

Obr. 1. Počet novopriznaných invalidných dôchodkov podľa jednotlivých rokov 
 

 
 

Obr. 2. Počet novopriznaných čiastočne invalidných dôchodkov podľa jednotlivých rokov 
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Klesajúci trend v incidencii čiastočne invalidných dôchodkov priznaných podľa 
jednotlivých rokov 1996 až 2005 (obr. 2) potvrdil, že medzi rokmi 1996 – 1998 sa celkový 
počet čiastočne invalidných dôchodkov držal okolo 8 000 za rok. Od roku 1996 nastáva 
prudký a jasný klesajúci trend v incidencii novopriznaných čiastočne invalidných dôchodkov 
na Slovensku. 

Porovnanie medzi incidenciou novopriznaných invalidných dôchodkov a incidenciou 
novopriznaných čiastočne invalidných dôchodkov v rokoch 1996 až 2005 (obr. 3) poukazuje 
na fakt, že obe časovo ohraničené úsečky majú klesajúcu tendenciu. Je potrebné zdôrazniť 
prudký pokles novopriznaných invalidných dôchodkov v roku 2004. 

 

 
 

Obr. 3. Trend vývoja počtu novopriznaných invalidných a čiastočne invalidných dôchodkov  
podľa jednotlivých rokov 

 

  
 

Obr. 4. Vývoj počtu vyplácaných invalidných dôchodkov v rokoch 2006 – 2017 (17) 
 
Tab. 2. Aktuálny stav počtu vyplácania invalidných dôchodkov (17) 

Počet vyplácaných dôchodkov 2014 2015 2016 2017 
Invalidný  231 424 233 200 234 115 236 056 
Invalidný z mladosti (hradené štátom) 9 180 10 533 11 757 13 141 
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Obr. 5. Vývoj vyplácaných priemerných dávok invalidného dôchodku za roky 2009 – 2017 (17) 
 

Diskusia 

V minulosti sa význam invalidného dôchodku zvyčajne spájal s vojakmi, ktorí sa vrátili z 
vojny s dlhodobými následkami, ktoré znemožňovali ich uplatnenie sa na pracovnom trhu. 
Avšak súčasný svet prináša aj problémy plynúce zo životného štýlu, ktoré značným spôsobom 
prispievajú k vzniku nároku na invalidný dôchodok. Základnými dôvodmi vzniku nároku na 
invalidný dôchodok v rámci súčasného vývoja sú najmä vyššia chorobnosť, nezdravý životný 
štýl, stresové faktory, vyššie nároky na duševný výkon v niektorých povolaniach a podobne. 
Vzhľadom na to je význam invalidného dôchodku v súčasnosti veľký (18). 

Mnohí odborníci zdôrazňujú osobitnú podstatu služieb zameraných na uspokojovanie 
sociálnych potrieb ľudí. Ako sme uviedli vyššie, ide o služby so špecifickými ekonomickými 
vlastnosťami, povahy kolektívnych a zmiešaných kolektívnych statkov, keď sú procesy a 
záujmy voľnej trhovej liberalizácie sprevádzané, resp. dopĺňané rozličnými podpornými 
opatreniami a mechanizmami. Samotná neviditeľná ruka trhu nemôže totiž v uvedených 
prípadoch nahrádzať garanciu štátu, nakoľko ide o služby vykonávané vo verejnom záujme 
(19). 
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Potrebné je vyzdvihnúť, že uznanie invalidity je dynamické. Dynamika sa prejavuje v 
rámci legislatívneho hľadiska tým, že invalidným môže byť poistenec uznaný, ale poistenec 
na základe posúdenia zdravotného stavu už nebude označený za invalidného vzhľadom na to, 
že sa jeho zdravotný stav zlepší natoľko, že miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť bude vyššia ako 40 %. Ďalšími možnosťami, ako sa priznanie invalidity môže 
vyvíjať, je na základe zvyšovania alebo znižovania miery schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť. Pri prehodnocovaní sa opätovne berie do úvahy závažnosť všetkých ochorení 
sumárne a následne vedľajšie choroby môžu percento ovplyvniť maximálne do výšky 10 % 
podobne ako pri prvotnom posúdení. Ďalšie dôvody, pre ktoré sa priznanie invalidity 
označuje ako dynamické, sú najmä nasledovné skutočnosti: 

− Zdravotný stav priamo závisí od liečby. Vzhľadom na súčasný vývoj medicíny sa liečebné 
postupy postupne zefektívňujú a nachádzajú nové možnosti liečby. Aj na základe toho je 
celkom možné, že stav pacienta, na základe ktorého bol uznaný v jednom období 
invalidným, sa zmení natoľko, že v ďalšom období bude pokladaný buď za zníženého 
invalida alebo mu bude dávka odobratá, teda nastane dôvod zániku nároku na invalidný 
dôchodok.  

− Druhý dôvod je tiež viazaný na lekársky stav a jeho zmenu. Okrem samotného vyliečenia 
sa môže dôjsť aj k zlepšeniu stavu vplyvom rehabilitácií a vhodne zvolených metód na 
zvyšovanie funkčnosti tela (18). 

 
Záver 

Na základe zákona o sociálnom poistení platí, že poistencovi musí byť priznaná miera 
zníženia schopnosti zárobkovej činnosti aspoň o 40 %. Ak je poistencovi priznaná miera 
zníženia schopnosti zárobkovej činnosti od 40 % do 70 %, je poberateľom invalidného 
dôchodku do 70%. Ak mu je priznaná miera zníženia schopnosti zárobkovej činnosti nad 
70 %, je poberateľom invalidného dôchodku nad 70 %. 
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Nanočastice (NČ) sú definované ako častice, ktoré majú aspoň jeden rozmer o veľkosti < 
100 nm. Častice, ktoré sú menšie než 100 nm vo všetkých rozmeroch, sa nazývajú ultrajemné. 
Pod pojmom nanomateriál sa rozumie prírodný alebo priemyselne vyrobený materiál 
pozostávajúci z nanočastíc:  

a) v neviazanom stave,  
b) ako agregáty,  
c) alebo zoskupenie – konglomeráty – keď sa v ňom najmenej 50 % častíc nachádza 

s rozmerom od 1 nm do 100 nm.  

Látky pozostávajúce z nanočastíc sa momentálne považujú za technologický „vrchol“ a 
pre svoje vlastnosti sa používajú v mnohých oblastiach (1). Nanočastice môžu vznikať:  

a) prirodzene – vznikajú napr. po výbuchu sopky, pri požiaroch a spaľovaní najmä 
fosílnych palív (palivo do automobilov, uhlie), pri priemyselných činnostiach (smog), pri 
erózii a chemickej degradácii živých a neživých materiálov, pri fajčení (pevné častice z dymu 
cigariet, ktoré dýchajú fajčiari i pasívny fajčiari atď.),  

b) alebo môžu byť špeciálne priemyselne vyrobené – predovšetkým prostredníctvom 
riadenej chemickej reakcie – pre spotrebiteľské výrobky a vyspelé technológie (2). 

Podľa odhadov množstvo výrobkov využívajúcich nanotechnológie predstavuje hodnotu 
cca 2 bilióny EUR. V súčasnosti sa priama zamestnanosť v nanotechnológiách odhaduje na 
300 000 až 400 000 pracovných miest v EÚ a vykazuje narastajúci trend (3).  

Životné podmienky a zdravie, 2018 
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Hlavnými predstaviteľmi v praxi používaných nanočastíc sú: nanočastice striebra, železa, 
uhlíka – (carbon black), oxid titaničitý, oxid hlinitý, oxid kremičitý, polystyrény, dendriméry 
a mnoho ďalších umelo vytvorených nanočastíc, prichádzajúcich denne na spotrebiteľský trh.  

Nanočastice sa vyznačujú unikátnymi fyzikálno-chemickými vlastnosťami (magnetické, 
optické, elektronické, tepelné, mechanické a iné). 

− Toxické účinky vyrábaných nanočastíc závisia od ich veľkosti, povrchovej plochy 
a reaktivity, dávky, chemického zloženia, tvaru, rozpustnosti, schopnosť tvoriť agregáty 
alebo aglomeráty, povrchovej úpravy a štruktúry.  

− Nanorozmery častíc spôsobujú, že majú odlišné fyzikálne, chemické a biologické 
vlastnosti než tie isté materiály väčších rozmerov.  

− Výroba umelých nanomateriálov s novými chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami 
napreduje, ale ich toxicita v mnohých prípadoch zostáva neznáma. 

− Z hľadiska biologických účinkov môžu nanočastice predstavovať nové zdravotné riziká 
pre človeka. V skutočnosti sa môže stať, že normálne ľudské obranné mechanizmy 
nebudú schopné adekvátne reagovať na tieto novo vytvorené častice, ktoré môžu mať 
vlastnosti, s ktorými sa organizmus nikdy nestretol (4).  

Vďaka svojim nano- rozmerom môžu NČ prenikať do buniek (prednostne sa hromadia 
v mitochondriách, ale aj v cytoplazme, jadre, lipozómoch a bunkovej stene); prestupujú 
membránami; zúčastňujú sa metabolických pochodov a celého radu procesov. Chýbajú však 
informácie o mechanizmoch preniknutia NČ cez membrány buniek, o cieľových molekulách, 
s ktorými NČ interagujú v bunke, o kinetike ich eliminácie, perzistencii v tkanivách, 
transporte do tkanív a orgánov atď. (tab. 1). Z tohto dôvodu stúpa záujem o komplexné 
posúdenie rizika/bezpečnosti používania NČ, z čoho vyplýva dôležitá požiadavka aj pre 
výskum – cielene sledovať účinky najmä novo vyvíjaných nanočastíc, a to experimentálnymi 
štúdiami in vitro, in vivo, ako aj štúdiami klinicko-epidemiologickými (5, 6).  

 
Tab. 1. Ochorenia vzniknuté po dlhodobej inhalácii nanočastíc (6) 

Mozog  Parkinsonova, Alzheimerova choroba 

Pľúca  astma, bronchitída, emfyzém pľúc, pľúcna rakovina 

Obehový systém  ateroskleróza, zúženie ciev, trombus, vysoký krvný tlak 

Srdce  arytmie a iné ochorenia srdca 

Lymfatický systém  Kaposiho sarkóm  

Ďalšie orgány  choroby pečene a obličiek neznámeho pôvodu 

 
Použitie nanočastíc v medicíne 
Mnohé experimentálne výskumy týkajúce sa nanočastíc sa vyvíjajú tak, aby slúžili 

potenciálnym klinickým aplikáciám. Predložka nano sa voľne používa v súvislosti 
s nanorozmermi v existujúcich vedeckých a medicínskych disciplínach. Hlavné zložky 
nanomedicíny sú nanodiagnostika a nanofarmácia. 
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Nanomedicína je aplikácia nanobiotechnológie do klinickej medicíny. 
Nanobiotechnológie sa začínajú používať vo výskume patomechanizmov mnohých chorôb, 
vylepšujú molekulovú diagnostiku a pomáhajú pri nových postupoch, objavoch, vývoji a pri 
doručeniach liekov. V niektorých prípadoch nanočastice sú zároveň aj nanomedicínou. 
Nanomedicína nezahŕňa iba lieky ale aj lekárske (chirurgické) procedúry, ktoré sú pomocou 
nanobiotechnológie prepracovávané a „zjemňované“ – ako je napr. nanochirurgia. V biológii 
a medicíne sa nanomateriály používajú za účelom vylepšenia dizajnu liečiv a zacielenia do 
potrebného miesta. Iné NČ sa vyvíjajú pre analytické a inštrumentálne aplikácie (2, 7). 

Cieľom nanomedicíny môže byť komplexné sledovanie, kontrola, rast, opravy, obrana a 
zlepšovanie všetkých ľudských biologických systémov a práca na molekulovej úrovni 
pomocou zariadení z nanoštruktúr. V tejto súvislosti je potrebné, aby NČ zahŕňali aktívne 
zložky v rozmedzí veľkosti od jedného po stovku nanometra. Môžu byť zahrnuté do mikro-
zariadenia (ktoré by mohlo mať makro-rozhranie) alebo do biologického prostredia. 
Zameranie je však vždy na interakciu nanočastíc v rámci väčšieho zariadenia alebo biologicky 
v sub-bunkovom systéme (8). 

V priebehu rokov sa rozširujú znalosti v oblasti nanočastíc, lekárska oblasť je v 
posledných niekoľkých rokoch svedkom, ako rastie počet pokusov o využitie nových 
možností, ktoré nanotechnológie ponúkajú v lekárskej diagnostike a analýze rovnako, ako 
hľadanie náhrad za x-lúče. Niektoré nanotechnologické nástroje sú už na trhu, alebo k 
dispozícii, ale mnohé z nich stále potrebujú značné vylepšenie. To predovšetkým platí pre 
magnetické NČ a luminiscenčné druhy, ktoré sa používajú na detekciu patogénnych buniek 
alebo tkanív. Princíp je založený na špecifickom zameraní týchto nanovektorov na cieľové 
tkanivá alebo bunky, ktoré sa môžu potom sledovať buď pomocou magnetickej rezonancie 
(MRI), ultrazvuku, alebo optickými skríningovými postupmi, ako fluorescencia molekulovej 
tomografie. Vzhľadom na obrovský know-how nahromadený v oblasti vedy v posledných 
desaťročiach sa vyvinulo široké spektrum rôznych nanonosičov, ktoré sú schopné splniť 
požiadavky v zdravotníctve (9, 10). 

Jedným z kľúčových cieľov v modernej diagnostike je bezpochyby zlepšenie citlivosti 
detekcie, čo vedie v konečnom dôsledku k detekcii nádorových zmien u nádorových ochorení 
v čo najskoršej fáze. Tento aspekt predstavuje hlavné zameranie súčasného výskumu a 
vývoja. Magnetické vlastnosti nanočastíc sa primárne využívajú ako kontrastné látky pri MRI 
(9). 

Cieľom nanočastíc používaných ako nosiče liečiv je dodať väčšie dávky k cieľovým 
bunkám a znížiť tak škodlivé účinky lieku samotného a poškodenie orgánov a okolitého 
tkaniva. Niekedy je však ťažké rozlíšiť toxicitu lieku od toxicity nanočastíc. Informácie o 
správaní nanočastíc v ľudskom tele sú stále minimálne. Pri posúdení zdravotných dopadov 
nanočastíc by sa mala brať do úvahy skutočnosť, že tam môže pôsobiť viacero faktorov, ako 
napr. vek, samotné ochorenie a prítomnosť ďalších látok, ktoré môžu modifikovať 
(upravovať) niektoré účinky nanočastíc na zdravie (2).  
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Výber biomarkerov pri konjugácii s nanočasticami pre správne cielenie nádoru je jednou z 
najdôležitejších požiadaviek pre tvorbu nových nanoprípravkov. Niektoré nanočastice tvoria 
vysoko efektívny systém dodávania liekov a poskytujú celý rad výhod, ako je:  

− riadené uvoľňovanie liečiv,  
− ich zacielenie do tkanív alebo buniek pomocou povrchovej úpravy, 
− špecificky vyššiu enzymatickú stabilitu proteínových a peptidových liečiv v biologickom 

prostredí,  
− zlepšenie medikamentózneho zaťaženia a interakcií s biologickými membránami (11). 

Chemoterapia nádorových ochorení je často komplikovaná vedľajšími toxickými 
účinkami cytostatík na zdravé tkanivá. Novo navrhované „chytré“ liekové transportné 
systémy by mali ochrániť zdravé bunky pred pôsobením liečiva a po dosiahnutí svojho cieľa – 
chorého orgánu alebo tkaniva – obsiahnuté liečivo uvoľniť ako odpoveď na špecifický 
podnet. Spúšťací mechanizmus môže byť vo vnútri bunky (napr. miestna zmena pH) alebo 
môže byť externý (napr. vonkajšia aplikácia zvýšenej teploty, magnetického alebo 
elektromagnetického poľa alebo ultrazvuku). 

 Účinok a terapeutická použiteľnosť mnohých cytostatík používaných vo farmakoterapii 
rakoviny je obmedzená ich nežiaducimi účinkami na zdravé tkanivo a orgány, napr. 
limitovanou dávkou liečivej látky, ktorú je možné pacientovi podať. Vhodným riešením sú 
liekové transportné systémy, ktoré by doručili liečivo len do chorého miesta, maximalizovali 
by účinok liečivej látky v tomto mieste a znížili by na minimum množstvo liečiva 
zasahujúceho zdravé časti organizmu (11). 

Miestne špecifické liekové transportné systémy, napr. systémy pre doručenie liečiva do 
požadovaného miesta pôsobenia, majú mnoho výhod v porovnaní s voľným liečivom, ale aj 
so systémom zabezpečujúcim iba jeho postupné alebo predĺžené uvoľňovanie. 

Jedným zo zásadných charakteristických rysov transportných systémov je malý rozmer 
ich častíc (nanočastíc 1 – 100 nm), ktorý im umožňuje dostať sa do orgánov, tkanív a buniek, 
ktoré sú iným liekovým formám nedostupné. 

− Nanočasticové systémy je možné v medicíne využiť v mnohých aplikáciách, napr. okrem 
ich použitia v klinickej terapii a diagnostike, pre kontrastné látky v zobrazovacích 
metódach,  

− aj v toxikológii, pri výskume kmeňových buniek, v bioanalytickom výskume a  
− bioseparáciách alebo v bunkových biosenzoroch a biočipoch (12, 13).  

Najväčší záujem sa však venuje systémom pre cielené uvoľňovanie liečiv. Existujú 
približne tri základné stratégie cieleného transportu liečiv  

a) priame doručenie liečiva do určeného miesta (napr. priamou injekciou) a lokálne 
uvoľnenie liečiva, 

b) pasívne cielený transport (targeting), pri ktorom sa transportným systémom dostane 
liek do určeného orgánu alebo miesta pôsobenia vďaka svojim vlastnostiam, napr. veľkosti 
častíc alebo lipofilite, 
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c) aktívny cielený transport, keď je liekový transportný systém vybavený smerovacím 
riadením, ktoré ho doručí do požadovaného miesta pôsobenia (13). 

Na aktívnom transporte liečiv sa môže podieľať lieková forma, smerovacia časť – riadenie 
alebo obe stratégie dohromady. Popisujú sa tri typy smerovacích častí: monoklonálne 
protilátky, externé a interné spúšťacie jednotky. Monoklonálne protilátky sú zamerané proti 
určitým bunkovým typom alebo tkanivám, najmä nádorom. Je možné použiť aj ďalšie 
molekuly vykazujúce väzbovú špecificitu k niektorým bunkovým receptorom, napr. lektíny 
alebo aptaméry. Druhou možnosťou je zvonku riadený transport častíc, napr. magnetickým 
poľom. Treťou možnosťou je navrhnutie častíc tak, aby sa rozpustili alebo rozložili 
špecifickým enzýmom alebo pri zmene pH, a tak doručili svoj obsah do určitého miesta v tele, 
napr. do tenkého alebo hrubého čreva alebo dovnútra nádoru s nižším pH ako je pH krvi. 

Najväčším všeobecným problémom cieleného transportu časticových systémov krvi je 
vlastný obranný systém organizmu, napr. filtrácia častíc pľúcami a pohltenie častíc 
makrofágmi retikuloendoteliálneho systému. Ďalším dôležitým znakom pri návrhu nano- a 
mikročasticových systémov je zabezpečenie dvoch protichodných požiadaviek, napr. 
pripojenie liečiva k častici a jej opätovné uvoľnenie v požadovanom mieste. Liečivo sa tak 
stáva najprv farmakologicky neaktívne; účinok sa prejaví až po jej odpojení z nosiča. Dôležitá 
je aj rýchlosť uvoľňovania liečiva, ktorá by mala zabezpečiť jeho optimálny účinok. Pri 
makromolekulárnych liečivách, napr. oligonukleotidoch, nukleových kyselinách alebo 
protilátkach, sa požaduje ich transport dovnútra bunky, alebo dokonca do bunkového jadra; ak 
sa liečivo uvoľní inde, potom nemá požadovaný účinok (13). 

 
Tab. 2. Výhody „chytrých“ nanočastíc s liečivom (11) 

Enkapsulácia citlivých alebo vo vode zle rozpustných liečivých látok. Liečivá látka môže byť včlenená do 
matrice alebo hydrofóbneho jadra častíc, a tak môžu byť lipofilné liečivá citlivé k hydrolýze, napr. estery 
a anhydridy – chránené pri uchovávaní. 

Tienenie liečiva znižuje interakciu so zdravými tkanivami. 

Rozmer väčšiny nanočastíc je malý pre extravazáciu z nádoru, ale dosť veľký na to, aby sa vyhli obličkovému 
vylučovaniu. 

Veľmi malé nanočastice sa prednostne akumulujú (spolu nimi obaleným liečivom) v jednotlivých nádoroch 
zvýšenou penetráciou a retenciou. 

Príjem enkapsulovaných liečivých látok prostredníctvom endocytózy fluidnej fázy skôr než pasívnou difúziou 
je dôležitý pre prekonanie rezistencie na liečivo. 

„Chytré“ nanočastice majú tendenciu uvoľňovať liečivú látku riadeným spôsobom prostredníctvom rôznych 
spúšťacích mechanizmov, napr. magnetizmu, zmeny teploty, pH, UV žiarením, ultrazvukom, biodegradáciou 
alebo často ich kombináciami. 

 
Dôvod, prečo sú nanočastice atraktívne pre tieto účely je, že majú jedinečné vlastnosti, 

pomer povrchu k hmotnosti je oveľa väčší než pri iných časticiach, majú schopnosť 
absorbovať a vytvárať ďalšie zlúčeniny (tab. 2). Nanočastice majú veľkú povrchovú plochu, 
ktorá je schopná viazať, adsorbovať a niesť ďalšie zlúčeniny, ako sú liečivá, snímače a 
bielkoviny. 
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Záver 

Nanomedicína používa nástroje nano-veľkosti pre diagnostiku, prevenciu a liečbu 
ochorení a pre objasnenie základných komplexných patofyziologických mechanizmov. Široká 
škála nanočastíc bola vyvinutá ako terapeutické alebo diagnostické nástroje s preukázanou 
účinnosťou. Asi najzásadnejšou vlastnosťou nanočastíc je ich malý rozmer (< 100 nm), čo im 
umožňuje dosiahnuť ich cielené oblasti a ľahšie dodať lieky do cieľových buniek. Z toho však 
aj vyplýva, že bez prísneho zacielenia nádoru, nanočastice môžu vstúpiť aj do normálnych 
buniek a spôsobiť ich poškodenie (14). 

V posledných rokoch zaznamenávame nebývalý rast nových aplikácií a výskumu v oblasti 
nanovied a nanotechnológií. Konečným cieľom ich použitia je zlepšiť kvalitu života. 
Nanotechnológie aplikované v medicíne by mali priniesť výrazné pokroky v diagnostike, 
liečbe chorôb, výžive a výrobe biokompatibilných materiálov. Preto nanočastice alebo 
materiály s nanoštruktúrou sú dôležitým nástrojom na realizáciu týchto aplikácií. Musí sa 
však odstrániť ešte veľa problémov, aby sa nanotechnológie aplikovali a realizovali pri širšom 
rozsahu chorôb, a aby prinášali viac sofistikované diagnostické možnosti a lepšie výsledky 
terapie.  
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PROBLEMATIKA HLUKU V PRACOVNOM PROSTREDÍ – MOŽNOSTI 
PREVENCIE1 

 
 

P. Košická1, K. Rimárová2, L. Legáth1 

1Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UNLP, Košice  
2Ústav verejného zdravotníctva a hygieny LF UPJŠ, Košice  

 
 
 

Počas života je človek každodenne atakovaný rôznymi negatívnymi faktormi. Tie sa 
vyskytujú nielen v životnom ale vo veľkej miere práve v pracovnom prostredí. K jedným 
z najvýznamnejších nežiaducich pracovných faktorov patrí aj hluk (1).  

Problematike hluku v pracovnom prostredí sa venuje náležitá pozornosť už niekoľko 
rokov. Hluk sa v súčasnosti považuje za najčastejšie sa vyskytujúci rizikový faktor 
pracovného prostredia, ktorý poškodzuje ľudské zdravie. Strata sluchu spôsobená 
dlhotrvajúcim nadmerným zaťažením hlukom pri práci je v Európe najfrekventovanejšou 
chorobou z povolania a predstavuje vážny medicínsky i sociálny problém. Na Slovensku je 
poškodenie sluchu z hluku na piatom mieste hlásených chorôb z povolania (2, 3). 

Produkcia hluku sa paralelne zvyšuje s rozvojom priemyslu a technologickým pokrokom, 
ktoré úzko súvisia so vznikom nových zdrojov hluku. V súčasnosti je priamo vystavených 
rizikovej úrovni hluku veľké množstvo pracovníkov výrobných aj nevýrobných odvetví. 
Podľa odhadov je jeho nepriaznivými účinkami v Európe postihnutých 30 miliónov ľudí, vo 
svete je jeho pôsobeniu s následkom straty sluchu vystavených až 10 % populácie. Z 
evidencie rizikových prác na Slovensku vyplýva, že v riziku hluku pracuje viac ako 87 000 
zamestnancov. Pri porovnaní s celkovým počtom 170 000 osôb vykonávajúcich rizikové 
práce to znamená, že takmer každý druhý zamestnanec pracuje v nadmernom hluku (2, 4).  

V dôsledku týchto alarmujúcich hodnôt je dôležité vyvinúť maximálne úsilie na 
odstránenie alebo aspoň zníženie negatívneho pôsobenia hluku na zdravie pracovníkov, čo 
podnecuje k zavádzaniu preventívnych opatrení s cieľom minimalizovať hluk v pracovnom 
prostredí (4).  

 
 
 

                                                           
1
 Práca podporovaná grantovým projektom KEGA 007UPJŠ-4/2018. 

Životné podmienky a zdravie, 2018 
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Charakteristika hluku 
Z medicínskeho hľadiska je hluk definovaný ako akýkoľvek nežiaduci zvuk, ktorý pôsobí 

na človeka rušivo, nepríjemne a v niektorých prípadoch dokonca poškodzuje jeho zdravie (5). 
Podľa odborníkov začína hluk obťažovať človeka nad hladinou 60 dB, za rizikový hluk sa 
považuje hodnota 85 dB (obr. 1). Táto hodnota sa považuje za hranicu, keď by pri 8-
hodinovej zmene u zdravého jedinca ešte nemalo dôjsť k poškodeniu sluchu, no každý 
vzostup o 3 dB túto „bezpečnú“ hranicu skracuje o polovicu prípustného času expozície (2, 
3). 

 

 
Obr. 1 Hladina hluku a prípustná doba expozície  

(Zdroj: http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/prirucka_ochrana_pred_hlukom_v_hud_priemysle.pdf) 
 

Nadmerný hluk je charakterizovaný prekročením najvyššej prípustnej hladiny hluku 
označovanej ako normalizovaná hladina hlukovej expozície. Tieto hodnoty sú špecifikované 
podľa druhu práce (činnosti a skupiny práce) a určené nariadením vlády SR č. 115/2006 Z. z. 
(5, 6) (tab. 1).  

Riziko expozície hluku v pracovnom prostredí 
Hluk v pracovnom prostredí sa všeobecne spája s priemyselnými odvetviami, no 

v súčasnosti sa s profesionálnou expozíciou hluku stretávame aj v profesiách iných 
nevýrobných oblastí ako sú služby, vzdelávanie a zábava. Nadmerne hlučné pracovné 
prostredie sa nachádza v baniach, v textilnej výrobe, drevospracujúcom priemysle, doprave, 
poľnohospodárstve, či stavebníctve. Expozícia nadmerným hlukom však bola pozorovaná aj u 
profesionálnych hudobníkov, zamestnancov hudobných klubov, barov a pracovníkov call 
centier. Vysoké hladiny hluku boli rovnako namerané aj v školách (1). Napríklad pri hre 
symfonického orchestra sa nameria hluk okolo 100 dB, v školskej telocvični môžu byť učiteľ 
i žiaci exponovaní dokonca až 115 dB, počas rockového koncertu a diskotéky sú hudobníci 
vystavení hladine hluku okolo 100 až 115 dB (4) (obr. 2).  
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Tab. 1. Najvyššie prípustné hodnoty normalizovanej hladiny hlukovej expozície pre jednotlivé skupiny prác 
(Zdroj: Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku) 

Skupina 
prác Činnosť hluk 

LAEX,8h (dB) Príklady činností 

I. Činnosť vyžadujúca nepretržité sústredenie alebo 
nerušené dorozumievanie; tvorivá činnosť. 40 práca v kancelárskych 

priestoroch 

II. 

Činnosť, pri ktorej dorozumievanie predstavuje 
dôležitú súčasť vykonávanej práce; činnosť, pri ktorej 
sú veľké nároky na presnosť, rýchlosť alebo 
pozornosť. 

50 

kontrola alebo riadenie 
výroby a diaľkové 
ovládanie, výskumné 
pracoviská 

III. 
Činnosť rutinnej povahy, pri ktorej je dorozumievanie 
súčasťou vykonávanej práce; činnosť vykonávaná na 
základe čiastkových sluchových informácií. 

65 
triedenie, balenie, práca 
v sklade, práca v 
reštauráciách 

IV. 

Činnosť, pri ktorej sa používajú hlučné stroje 
a nástroje alebo ktorá je vykonávaná v hlučnom 
prostredí a ktorá nespĺňa podmienky zaradenia do 
skupín I, II alebo III. 

80 
poľnohospodárstvo a 
lesníctvo, stavebníctvo a 
ťažký priemysel 

 

 
Obr. 2. Zdroje hluku a účinky rôznych hladín zvuku na človeka (Zdroj: Janoušek M. Obmedzte Hluk!  

Zásady BOZP pri práci v hluku. Košice: Typopress, 2005. ISBN 80-968834-7-X) 
 

Dôsledky pôsobenia hluku na organizmus 
Expozícia hluku sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi a v rôznych oblastiach. Pri nízkych 

hladinách do 70 dB je hluk pre sluch neškodný, avšak v prípade dlhodobej expozície 
prekračujúcej hodnotu 85 dB alebo náhlej expozície hluku nad 140 dB, môže byť príčinou 
trvalého poškodenia sluchového aparátu (5).  
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Špecifické účinky 
Ak dôjde k poškodeniu sluchu v dôsledku priameho pôsobenia hluku na sluchový orgán, 

hovoríme o špecifických účinkoch hluku na organizmus (7). Pri krátkotrvajúcom intenzívnom 
pôsobení extrémne vysokých hladín hluku (explózia, výstrel) vzniká akútna akustická trauma, 
ktorá predstavuje mechanické poškodenie vnútorných štruktúr sluchového aparátu (napr. 
prasknutie ušného bubienka). Takéto akútne poškodenie sluchu môže trvať niekoľko hodín 
alebo dní, dokonca môže mať za následok trvalé ireverzibilné poškodenie sluchu, ktoré sa 
však hodnotí ako úraz (3, 4, 5).  

Chronická expozícia hluku vedie k zmenám počutia, ktoré sa prejavujú spočiatku 
dočasným posunom prahu počutia. Za normálnych okolností sa niekoľko hodín, prípadne dní 
po skončení expozície obnoví činnosť vláskových buniek vnútorného ucha, sluch sa tak vráti 
do pôvodného stavu. Ak je nadmerné pôsobenie hluku opakované, dlhotrvajúce a sluch nemá 
dostatok času na zotavenie, dočasné poškodenie sluchu sa môže stať trvalým a nevratným (1, 
3). V niektorých prípadoch môže expozícia vysokým hladinám hluku trvajúca časové obdobie 
niekoľkých rokov spôsobiť až stratu sluchu (5).  

Nešpecifické účinky 
Negatívne pôsobenie hluku na organizmus sa prejavuje aj nešpecificky nesluchovými 

účinkami ako sú rôzne neurózy, poruchy vegetatívneho a srdcovo-cievneho systému.  

Hluk vplýva na rovnovážny orgán uložený vo vnútornom uchu, ktorý slúži na vnímanie 
polohy a rovnováhy tela a spôsobuje nevoľnosť, pocity závratu spojené s nutkaním na 
zvracanie. Rovnako pôsobí aj na centrálny nervový systém. Psychické účinky hluku sa 
prejavujú mrzutosťou, nepokojom, úzkosťou, únavou, strachom a depresiami. 
K psychomotorickým vplyvom hluku patrí zhoršenie koordinácie pohybov, zníženie presnosti 
v práci, zhoršenie kvality a zmenšenie rýchlosti psychomotorických výkonov. Je dokázané, že 
expozícia hluku vyvoláva zvýšenie srdcovej frekvencie a krvného tlaku. Dlhodobá expozícia 
nadmerným hlukom je spojená s rizikom kardiovaskulárnych ochorení. Hluk tiež spomaľuje 
činnosť tráviaceho systému a peristaltické pohyby žalúdka a čriev, čo vedie k poruchám 
trávenia. Pri expozícii hluku sa objavujú aj bolesti hlavy, poruchy spánku, znížená odolnosť 
voči infekciám, zrýchlené dýchanie, či rozšírené zreničky a iné poruchy zraku. Hluk môže 
zvyšovať produkciu stresových hormónov, čo prispieva k vzniku pracovných nehôd a úrazov 
(7). 

Preventívne opatrenia 
Za účelom implementácie opatrení na ochranu zamestnancov pred hlukom a 

predchádzania rizikám, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s jeho expozíciou, je 
nevyhnutné, aby zamestnávatelia poznali aktuálne právne predpisy a mali dostatočné znalosti 
o hluku ako rizikovom faktore pracovného prostredia a jeho nebezpečenstvách. Nariadenie 
vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku, resp. 
jeho novelizované znenie nariadenie vlády SR č. 555/2006, stanovuje požiadavky na zaistenie 
ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov pred rušivými alebo obťažujúcimi účinkami 
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hluku na pracovisku (6). Účinku hluku na zdravie zamestnancov je možné zabrániť rôznymi 
preventívnymi opatreniami.  

Kolektívne opatrenia  
Kolektívne opatrenia (technické, technologické, organizačné) sú zamerané na celkové 

odstránenie alebo zníženie úrovne hluku v pracovnom prostredí na najnižšiu možnú mieru (3). 
Medzi takéto opatrenia patrí v prvom rade odstránenie potenciálneho zdroja hluku. V 
priemysle spôsobujú hluk najčastejšie rozličné stroje, zariadenia či manipulácia s predmetmi 
a rôznym materiálom. Ak je možné tento krok uskutočniť, predstavuje nielen najvýhodnejšie 
ale zároveň aj najekonomickejšie riešenie (4, 8).  

Súčasťou cieleného znižovania hluku na pracovisku je aj zmena technológie práce 
nahradením hlučného stroja alebo náradia novším menej hlučným s lepšími parametrami a aj 
rôzne technické úpravy strojov a zariadení, ktoré zahŕňajú tlmenie, izoláciu, upevnenie 
uvoľnených častí, náhradu kovových častí plastickými a pod. (4, 8). Odstránenie zdroja hluku, 
zmena technológie práce a technické úpravy strojov predstavujú najefektívnejšie prostriedky 
eliminácie hluku v pracovnom prostredí, pretože neznižujú produktivitu práce (7). 

Ďalšou dôležitou skupinou preventívnych opatrení sú stavebné úpravy a priestorové 
riešenia na pracovisku, ktoré zabezpečujú zachytávanie hluku na jeho ceste od zdroja k 
pracovníkom. To je možné docieliť použitím materiálov pohlcujúcich hluk a zvukovo-
izolačnými prvkami, ako sú akustické obloženia a steny či protihlukové bariéry. Účinnosť 
týchto opatrení je vysoká, no nedajú sa využiť vo všetkých prevádzkach a navyše bývajú 
veľmi drahé. Priestorové zmeny na pracovisku sa môžu zabezpečiť presunutím pracovných 
miest a strojov do väčšej vzdialenosti od zdroja hluku (8).  

K ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s účinkami hluku môže výrazne 
prispieť zmena organizácie práce. V tomto prípade je potrebné zabezpečiť obmedzenie trvania 
a úrovne expozície hluku striedaním pracovníkov obsluhy hlučných strojov, zmenu 
harmonogramu prác stanovením prípustného počtu pracovných zmien a zaraďovanie 
povinných prestávok spojených s prácou alebo pobytom v tichých priestoroch (4, 8).  

V rámci ochrany zdravia zamestnancov pred negatívnymi vplyvmi pracovného prostredia 
je úlohou zamestnávateľa určiť pracoviská s rizikom expozície hluku, vymedziť ich, označiť 
bezpečnostnými a zdravotnými označeniami a ak je to možné a riziko expozície k tomu 
odôvodňuje, prístup na pracoviská obmedziť (4).  

Najdôležitejším prostriedkom prevencie pred nadmernou expozíciou hluku je 
informovanosť zamestnancov. Je nevyhnutné, aby zamestnanci poznali povahu rizika, 
výsledky merania hluku na pracovisku, vykonané opatrenia na odstránenie alebo zníženie 
expozície, či príznaky možného poškodenia sluchu. Rovnako by mali mať všetci zamestnanci 
vedomosti o správnom používaní pracovných zariadení a nástrojov (4).  

Individuálne opatrenia  
V prípade, že nie je možné riziko hluku eliminovať technickými a organizačnými 

opatreniami, je možné uplatniť individuálne opatrenia zamerané na ochranu jednotlivca, ktoré 
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sú prezentované v podobe osobných ochranných pracovných prostriedkov. V súlade s našou, 
ale aj európskou legislatívou, je zamestnávateľ povinný pri prekročení expozície hluku 85 dB 
poskytnúť zamestnancovi chrániče sluchu a kontrolovať ich používanie. Zamestnanci sú 
naopak povinní tieto chrániče používať (4, 8).  

Široké spektrum ponúkaných chráničov sluchu zaručuje, že každá profesia, ako aj každý 
zamestnanec, si môže nájsť vyhovujúce a funkčné ochranné prostriedky. Pri výbere chráničov 
sluchu je potrebné vziať do úvahy predovšetkým vhodnosť zvolených chráničov sluchu pre 
daný typ hluku a druh práce, zlučiteľnosť zvolených chráničov sluchu s inými ochrannými 
pracovným prostriedkami ako aj možnosti ich skladovania a ošetrovania. Vo všeobecnosti 
poznáme tri základné skupiny chráničov sluchu, a to zátkové (penové, plastové), slúchadlové 
(pasívne, aktívne) a protihlukovú prilbu s rôznym stupňom a charakteristikou tlmenia. Pri 
prekročení expozície hluku do 10 dB nad stanovenú bezpečnú hodnotu sa odporúčajú zátkové 
chrániče vkladané do zvukovodu. Pri expozícii nad hladinou 95 dB sa navrhujú slúchadlové 
chrániče a nad 100 dB sa spravidla nasadzujú protihlukové prilby, ktoré obmedzujú rovnako 
kostné vedenie zvuku (4, 5).  

Chrániče sluchu by mali predstavovať poslednú možnosť ochrany zdravia zamestnancov a 
mali by sa používať až vtedy, ak nie je možné odstrániť alebo znížiť riziko expozície hluku 
inými opatreniami. Nosením chráničov sa totiž neodstraňuje samotný hluk, len sa redukuje 
jeho negatívny vplyv. Používanie chráničov sluchu môže viesť k zníženiu bezpečnosti práce a 
obmedziť produktivitu zamestnancov. Ich využívanie predstavuje zároveň určité obmedzenie 
a nepohodlie, čo v kombinácii s inými faktormi pracovného prostredia (napr. vlhkosť alebo 
teplo) môže byť dokonca zdrojom zdravotných ťažkostí (kožné zápaly a ekzémy). Chrániče 
sluchu môžu znížiť možnosť komunikácie na pracovisku, počutie varovných signálov, 
odpútavať pozornosť a stať sa tak zdrojom pracovných úrazov. V neposlednom rade nie vždy 
sú prideľované chrániče sluchu vhodné a ich používanie zamestnancami správne (4).  

Zdravotný dohľad  
Dôležitou súčasťou opatrení na ochranu zdravia zamestnancov vystavených zvýšenému 

riziku expozície hluku je sledovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca. Zamestnávateľ je 
povinný pre svojich zamestnancov zabezpečiť vo vzťahu k práci lekárske preventívne 
prehliadky – vstupnú, periodickú a výstupnú. Vstupná prehliadka sa vykonáva pred nástupom 
do práce alebo pred preradením na inú pracovnú činnosť. Periodická prehliadka je opakované 
vyšetrenie, ktoré sa vykonáva v stanovených intervaloch a výstupná prehliadka sa vykonáva 
po ukončení práce, resp. pracovnej činnosti spojenej s hlukom. Cieľom vstupných a 
periodických lekárskych preventívnych prehliadok je jednak včasne zachytiť začínajúce sa 
poškodenie sluchu a zároveň odhalením týchto sluchových zmien predchádzať nevhodnému 
zaradeniu zamestnanca na rizikovú prácu (3, 4).  

V rámci preventívnych prehliadok zamestnanci absolvujú audiometrické vyšetrenie 
sluchu pomocou tónovej audiometrie. Toto vyšetrenie hodnotí pokles počutia na jednotlivých 
sledovaných frekvenciách. Pre poškodenie sluchu profesionálneho pôvodu je typický 
predovšetkým pokles počutia v oblasti 4 000 Hz. V prípade výskytu poškodenia sluchu, keď 
je dokázaná príčinná súvislosť s pracovnou činnosťou, sa priznáva choroba z povolania (4, 7). 
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Na výkon preventívnej starostlivosti sú určené pracovné zdravotné služby. Úlohou 
pracovných zdravotných služieb je primárna, sekundárna, terciárna prevencia a podpora 
zdravia v súvislosti s pôsobením faktorov pracovného prostredia. Ich úloha pozostáva aj zo 
zisťovania a analýzy rizík v práci a pracovnom prostredí, návrhov na odstránenie negatívnych 
účinkov na zdravie, vypracovania podkladov na optimálne riešenia pracovného zaradenia 
zamestnancov z hľadiska možných zdravotných rizík a požadovaného pracovného výkonu, 
ako aj hodnotenia pracoviska a jeho zaradenia do stupňa rizikovosti (2).  

Jednotlivé pracoviská sa podľa úrovne a charakteru faktorov pracovného prostredia, ktoré 
môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov, zaraďujú do štyroch kategórií. Do prvej kategórie 
sa zaraďujú pracovné činnosti, v ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca 
vplyvom práce a pracovného prostredia. Do druhej kategórie patria práce, pri ktorých 
vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia. Tretiu kategóriu tvoria pracovné 
činnosti, pri ktorých expozícia faktorom práce a pracovného prostredia môže u zamestnanca 
spôsobiť poškodenie zdravia. Do štvrtej kategórie sa len výnimočne na obmedzený čas 
(najviac na jeden rok) zaraďujú práce, pri ktorých nie je možné znížiť technickými alebo 
organizačnými opatreniami expozíciu faktorov pracovného prostredia na úroveň, ktorá je 
stanovená limitom (9). Rizikovou prácou sa označuje práca zaradená do tretej a štvrtej 
kategórie. Zamestnávateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o každom zamestnancovi, 
ktorý vykonáva rizikovú prácu.  

 
Záver 

Hluk je akýkoľvek nepríjemný, nežiaduci a zdravie poškodzujúci zvuk. Každý deň sú jeho 
pôsobeniu – vo väčšej, či v menšej miere – vystavené milióny zamestnancov po celom svete, 
ktorí pôsobia v najrôznejších sférach priemyslu, ale aj iných nevýrobných odvetví (4). Hluk 
patrí k jedným z najzávažnejších rizikových faktorov pracovného prostredia, preto je 
nevyhnutné poznať prostriedky eliminácie jeho pôsobenia.  

Pri nízkych hladinách je hluk pre sluch neškodný. Jeho dlhodobá expozícia nad hodnotou 
85 dB bez možnosti regenerácie sluchu alebo náhla expozícia hluku nad 140 dB môže byť 
príčinou trvalého poškodenia sluchu. Hluk nepôsobí len priamo na sluchový orgán, ale s jeho 
expozíciou sú spojené aj rovnako závažné nešpecifické nesluchové účinky. V oblasti 
centrálnej nervovej sústavy sa vplyv hluku prejavuje psychickými a psychomotorickými 
účinkami ako sú mrzutosť, úzkosť, depresie, zhoršenie presnosti a koordinácie pohybov. 
Vplyv hluku bol potvrdený aj v oblasti srdcovo-cievneho, tráviaceho systému a endokrinných 
funkcií. Hluk je rovnako príčinným faktorom porúch spánku, zraku a bolesti hlavy. 

Možností ochrany zamestnancov pred negatívnymi vplyvmi hluku je viacero. 
Zamestnávateľ je povinný vykonať potrebné kroky na posúdenie úrovne hluku na pracovisku 
a na základe toho vykonať príslušné opatrenia na elimináciu jeho účinkov. Izoláciu zvuku, 
zabránenie šírenia hluku konštrukciou a jeho vyžarovania do okolitého prostredia možno 
zabezpečiť odstránením zdroja hluku, zmenou technológie práce ale aj technickými úpravami 
strojov, stavebnými úpravami a priestorovými riešeniami na pracovisku či organizačnými 
zmenami. Tieto kolektívne opatrenia sú najefektívnejšie, pretože sú zamerané na celkové 
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odstránenie alebo zníženie úrovne hluku v pracovnom prostredí. V rámci prevencie dôležitú 
úlohu zohráva aj informovanosť zamestnancov o hluku ako rizikovom faktore pracovného 
prostredia, jeho nebezpečenstvách a možnostiach prevencie. 

Ak riziko poškodenia sluchu v dôsledku nadmerného hluku nie je možné odstrániť 
technickými a organizačnými opatreniami, zamestnávateľ poskytne zamestnancom primerané 
osobné ochranné pracovné prostriedky, chrániče sluchu. Pri ich výbere je dôležité vziať do 
úvahy typ hluku, druh práce, zlučiteľnosť zvolených chráničov sluchu s inými ochrannými 
pracovným prostriedkami a pod.  

Pravidelné lekárske prehliadky sú v prípade prevencie rozhodujúce, pretože ich hlavným 
cieľom je včasne zachytiť začínajúce poškodenie sluchu a tak predchádzať nevhodnému 
zaradeniu zamestnanca na rizikovú prácu.  
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ÚROVEŇ PREVENCE ERGONOMICKÝCH RIZIK V PRAXI 
 
 

A. Šplíchalová 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, oddělení pracovního lékařství, Česká republika 
 
 
 

Učebnice epidemiologie Světové zdravotnické organizace obecně rozeznává čtyři 
základní úrovně prevence: primordiální, primární, sekundární a terciární (1). V pracovní 
medicíně však hrají zásadní roli zejména první dvě, tedy primordiální prevence, která je 
podmíněná platnými právními předpisy a prevence primární, která se zaměřuje na redukci 
rizik při práci na přijatelnou úroveň. Sekundární úroveň spočívající ve včasné diagnostice 
poškození zdraví z práce a terciární prevence, zaměřená na uznávání a dispenzarizaci 
ohrožení nemocí z povolání a nemocí z povolání, jsou jen výsledkem neefektivní aplikace 
opatření v rámci předchozích dvou úrovní prevence. 

Primordiální prevence 
V rámci primordiální prevence nutno konstatovat, že Česká republika má celou řadu 

kvalitních právních předpisů týkající se ochrany zdraví při práci, jakými jsou např. zákon o 
ochraně veřejného zdraví (2), zákoník práce (3), zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (4), nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci (5) apod. Z ekonomických důvodů je však vymáhání jejich 
dodržování ze strany státu poněkud málo účinné. Překračování limitů pro rizikové faktory a 
podmínky práce je v praxi tolerováno a rozhodnutím orgánů ochrany veřejného zdraví i 
legalizováno. V oblasti primordiální prevence chybí zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, 
který by ekonomicky motivoval zaměstnavatele v procesu snižování ergonomických 
pracovních rizik a tím i prevenci nemoci z povolání a obecných onemocnění pohybového 
aparátu z práce. V ČR sice byl přijat zákon č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců 
s účinností od 1. ledna 2007, avšak tato účinnost byla opakovaně odkládána, až novela č. 
205/2015 Sb. zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, zcela zrušila, aniž by kdy nabyl 
účinnosti (6). 

Primární prevence v praxi 
Primární prevence je nejúčinnější a spočívá v neustálém uplatňování efektivních 

preventivních opatření směřujících ke snižování ergonomických rizik při práci na přijatelnou 
úroveň. Důsledná aplikace opatření v rámci primární prevence tak minimalizuje výskyt 

Životné podmienky a zdravie, 2018 
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závažných poškození zdraví z práce, které by musely být řešeny v rámci sekundární a 
terciární prevence.  

Bohužel, v praxi má uplatňování principů primární prevence ergonomických rizik značné 
rezervy. Poměrně často se setkáváme se situací, která je charakterizována trvalou přítomností 
nadlimitních ergonomických rizik při práci, aniž by v průběhu času došlo k pozitivnímu 
posunu. Pokud vůbec byly přijaté preventivní opatření, tak jen menší organizační, které 
neměly významný vliv na snížení intenzity rizik. Rozhodnutím příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví tak byly rizikové práce legalizovány, a výsledky případných dalších měření 
nadlimitní riziko v průběhu let jen opětovně potvrdily. Uvedený stav se obvykle vyskytuje 
v menších firmách s častou změnou intenzity výroby a vysokou variabilitou výrobního 
sortimentu, které se odvíjí od aktuálních nárazových zakázek. Také nedostatek finančních 
prostředků v malých firmách značně limituje zavedení efektivních technických opatření ve 
formě částečné nebo úplné automatizace výroby, které by ergonomické riziko snížili na 
minimum. 

Snaha podniků s častým výskytem nemocí z povolání (NzP) z přetěžování je logicky 
zaměřena na jejich snížení, nejlépe úplnou eliminaci NzP. Efektním krokem bývá snížení 
zátěže na těsně podlimitní úroveň, přičemž dojde ke změně kategorie prací z třetí rizikové na 
druhou nerizikovou kategorii. V případě, že předtím bylo riziko těsně nadlimitní, v 
absolutním srovnání přestavuje jeho snížení těsně pod limit pouze malý rozdíl. Takovou 
významnou změnu kategorie práce u ergonomických rizik je často možno dosáhnout pomocí 
ekonomicky nenáročných organizačních opatření, jako např. snížení počtu opracovaných 
výrobků. Z obecného i právního hlediska tomuto řešení nelze nic vytknout a pro zaměstnance 
i zaměstnavatele přináší celou řadu výhod. Nespornou výhodou je, že práce v podlimitní 
expozici tak mohou vykonávat i osoby s profesionálními i obecnými onemocněními 
pohybového aparátu z přetěžování, které by pro práci v riziku 3. kategorie představovaly 
absolutní kontraindikaci. Další výhodou je zamezení výskytu nemocí z povolání 
z přetěžování, protože práce nesplňuje podmínku nadlimitní expozici přetěžování. Na druhé 
straně nelze přehlédnou i nevýhody tohoto řešení, zejména pokud k redukci přetěžování 
nedojde na všech pracovištích ve firmě, ale jen u vybraných prací, na které jsou obvykle 
přeřazováni pracovníci z nadlimitního rizika, kteří již trpí lehkou formou poškození 
pohybového aparátu z přetěžování. Při těsně podlimitní úrovni zátěže však u těchto osob 
velmi často dochází k další progresi onemocnění, což pro zaměstnavatele představuje nemalé 
ekonomické ztráty spojené s vysokou nemocností a fluktuací zaměstnanců.  

Ideálním řešením je zavedení účinných technických a technologických opatření, která 
nadlimitní ergonomická rizika při práci minimalizují na co nejmenší míru, tedy hluboko pod 
limit. Tato nejefektivnější cesta ochrany zdraví při práci však vyžaduje značné ekonomické 
prostředky, proto se tímto řešením obvykle setkáváme ve velkých firmách a nadnárodních 
koncernech, a obvykle jen na vybraných pracovištích.  

NzP z přetěžování 
Profesionální onemocnění pohybového aparátu z přetěžování jsou dlouhodobě 

nejčastějšími chorobami z povolání v ČR a představují závažný zdravotně-sociální problém. 
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V roce 2016 počet nemocí z povolání v důsledku přetěžování končetin tvořilo 36 % (445 
případů) všech hlášených NzP u nás (7). Ve srovnání s rokem 2015 jde o 20 %, ve srovnání 
s rokem 2014 dokonce o 30 % nárůst (7). NzP z přetěžování jsou jednoznačně nejčastěji 
hlášeny u montážních dělníků, pro které je typické opakování jednostranně zaměřených 
pohybů rukou. Uvedená situace je nepříznivým důsledkem ekonomicky výhodných pobídek, 
které do ČR nalákaly zahraniční investory, díky kterým se stalo Česko montovnou a sklady 
Evropy. Současný český průmysl naráží na bariéru nedostatku vhodné pracovní síly. Podle 
ekonomů však nepotřebujeme další desetitisíce pracovníků, jejichž činnost vykazuje nízkou 
přidanou hodnotu. Je třeba dostat českou ekonomiku na vyšší vývojový stupeň, který 
představuje kvalifikovaná pracovní síla obsluhující robota.  

V tab. 1 je uveden přehled počtu průmyslových robotů ve světě i Evropě přepočtený na 
10 000 pracovníků v roce 2015. Česká republika s počtem 93 robotů na 10 tisíc zaměstnanců 
zaujímá 19. místo na světe a 12. místo v Evropě. Ve srovnání s vyspělými státy tedy máme co 
dohánět.  

 
   Tab. 1. Počet průmyslových robotů na 10 000 pracovníků v roce 2015  
    (zdroj: Mezinárodní federace pro robotiku) 

1. Jižní Korea 531 
2. Singapore 398 
3. Japonsko 305 
4. Německo 301 
5. Švédsko 212 
6. Taiwan 190 
7 Dánsko 188 
8. USA 176 
9. Belgie 169 
10. Itálie 160 
… … … 
19.  ČR 93 
20.  Austrálie 86 
21.  Slovensko 79 
22. Velká Británie 71 

 
Závěr 

Z uvedeného vyplývá, že ochrana zdraví při práci z hlediska ergonomických rizik se 
odvíjí od dodržování hygienických limitů pro jednotlivé složky fyzické zátěže. Z forenzního 
hlediska jsou tyto limity pro praxi nepostradatelné. Z medicínského hlediska vyjadřují pouze 
míru společensky přijatelného rizika, takže dodržení těchto limitů ještě neznamená 
spolehlivou ochranu zdraví exponovaných osob. Navíc, některé hygienické limity pro faktory 
fyzické zátěže jsou individuální (% Fmax., pracovní polohy) a generují tak problémové 
situace jak při hodnocení rizika v rámci kategorizace prací, tak i při šetření podmínek vzniku 
nemoci z povolání. Jedinou správnou cestou před negativními dopady ergonomických rizik na 
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zdraví jsou razantní technická a technologická opatření (mechanizace a automatizace 
provozů), která efektivně sníží riziko poškození zdraví na minimální úroveň. Proces 
automatizace průmyslové výroby má v naší zemi značné rezervy a přiblížení k vyspělými 
státům Evropy i světa bude vyžadovat dlouhodobou a intenzivní ekonomickou motivaci 
zaměstnavatelů.  
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NETRADIČNÉ DRUHY OBILNÍN VO VÝŽIVE 
 
 

I. Bertková 
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Obilniny patria k najstarším plodinám pestovaným pre ľudskú obživu. Sú primárnym 
zdrojom sacharidov, ale aj bielkovín, vitamínov a minerálov. Okrem štyroch najznámejších 
druhov obilnín, ako pšenica, raž, jačmeň a ovos, sa do popredia v poslednej dobe dostávajú aj 
prastaré obilniny, ktoré sa v minulosti pestovali, ale neskôr takmer vymizli, najmä kvôli 
nízkym výnosom. Patrí k nim napríklad špaldová pšenica, pohánka, pšeno, amarant, kamut, 
alebo quinoa. Obsahom živín vysoko prevyšujú mnohé iné bežne konzumované obilniny a sú 
zdrojom cenných látok, ktoré majú významný pozitívny vplyv na zdravie človeka.  

Obilniny (cereálie) sú kultúrne rastliny z čeľade lipnicovitých (Poaceae; starší názov 
trávy – Graminae) a rozdeľujú sa do dvoch hlavných skupín: 

 1. skupina: pšenica, jačmeň, raž, ovos, 

 2. skupina: kukurica, proso, ryža, cirok. 

K obilninám sa pre rovnaké obilninárske využitie priraďujú i takzvané pseudoobilniny, 
ako napríklad pohánka, amarant, quinoa. Nie sú to pravé obilniny, ale ich zásobná látka je tiež 
škrob a ich spracovanie a príprava sú rovnaké ako pri obilninách. Na rozdiel od obilnín 
neobsahujú lepok, preto sú vhodné pre výživu ľudí trpiacich na celiakiu (1). 

Netradičné druhy obilnín 
Pšenica špaldová (Triticum spelta) je druh rozpadávajúcej sa pšenice. Prvé zmienky o 

špalde sú známe už z obdobia staroveku (8 tisíc rokov p.n.l.). V tom čase ešte klasická 
pšenica neexistovala. Pestovala sa najmä v Európe, ako aj v Egypte, na Blízkom východe, 
v Ríme a Grécku. Neskôr ustúpila vyšľachtenej pšenici, ktorá prinášala väčšie výnosy. 
V súčasnosti sa špalda považuje za najzdravšiu alternatívu vyšľachtenej pšenice, pretože v 
porovnaní so pšenicou siatou sa vyznačuje vyšším obsahom bielkovín (až 24 %), minerálnych 
látok (draslík, horčík, železo, vápnik, fosfor a zinok), tukov, vlákniny, vitamínov skupiny B 
(B1, B2, B3) a priaznivejším zastúpením aminokyselín. Vyšší obsah železa a medi napomáha 
zlepšeniu cirkulácie krvi a produkcii červených krviniek. Zaujímavý je obsah draslíka 

Životné podmienky a zdravie, 2018 
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potrebného pre reguláciu osmotického tlaku v bunkách a aj ß-karoténu a tiokyanátu, ktoré 
regenerujú bunky tela a chránia ho pred infekciami (2).  

Špalda má pozitívne účinky na stimuláciu imunitného systému a je veľmi dobrým 
zdrojom niacínu, ktorý pomáha regulovať produkciu hormónov v tele. Konzumácia špaldy 
môže pomôcť regulovať hladinu cukru v krvi, pretože obsahuje komplexné sacharidy, ktoré 
na rozdiel od jednoduchých sacharidov prítomných v rafinovanej múke nespôsobujú náhle 
výkyvy hladiny krvného cukru. Vysoký obsah vlákniny napomáha tráveniu a zabraňuje 
tráviacim problémom, ako je zápcha a nadúvanie, ako aj rozvoju vážnejších porúch, napr. 
žalúdočných vredov.  

Špalda je vhodnou a navyše zdravou alternatívou pšenice pre alergikov, pretože 
nespôsobuje u nich intoleranciu. To sa však netýka celiatikov, pretože špalda nie je 
bezlepková. Avšak glutén (lepok), ktorý obsahuje, má iné zloženie ako glutén, ktorý sa 
nachádza v pšenici, a preto ju dobre znášajú aj niektorí ľudia, ktorí musia dodržiavať 
bezlepkovú diétu. 

Pšeno pochádza z Číny a je to vlastne proso bez semenných šupiek. Sú to malé guličky 
žltej farby, ktoré majú mierne sladkú chuť. Obsahuje 12 % bielkovín, 4 % tukov, 68 % 
sacharidov, veľké množstvo vitamínov skupiny B vrátane niacínu, tiamínu a riboflavínu. 
Z minerálnych látok sa v ňom nachádza najmä horčík, fosfor, zinok, vápnik, draslík 
a mangán. Pšeno pomáha málokrvným ľuďom, pretože obsahuje veľa železa. Je bohaté aj na 
antioxidanty fenoly, ktoré pomáhajú chrániť telo pred oxidačným stresom a poškodením 
buniek škodlivými voľnými radikálmi.  

Pšeno je veľmi dobre stráviteľné, výživné, chutné a sýte. Pokrmy z neho sú vhodné pre 
rekonvalescentov a ťažko pracujúce osoby. Je výborným doplnkom stravy pre ľudí, ktorí 
mávajú problémy s trávením.  

Na rozdiel od špaldy pšeno neobsahuje lepok, takže je vhodné i pre celiatikov 
s bezlepkovou diétou, zlepšuje metabolizmus a má blahodarný vplyv na žalúdok, pankreas 
a slezinu (3). 

Kamut pochádza z divoko rastúcej pšenice a patrí k najstarším druhom obilia. Jeho zrná 
majú v porovnaní s normálnym pšeničným zrnom dvojnásobnú veľkosť, obsahujú o 20 – 
40 % viac bielkovín a majú vyšší obsah nenasýtených mastných kyselín, vitamínov 
a minerálnych látok než bežná pšenica. Okrem toho sa kamut vyznačuje obzvlášť vysokým 
obsahom horčíka a zinku (o 30 – 35 % viac než iné druhy obilia) a stopového prvku selénu 
(asi 900 µg/kg). Tieto prvky prispievajú k udržiavaniu normálneho krvného tlaku, k ochrane 
pred oxidačným stresom a podpore imunitného systému. Kamut má vysoký podiel 
fenolických látok, ktoré chránia pred rozvojom degeneratívnych chorôb a karotenoidov, látok 
s výraznými antioxidačnými vlastnosťami (4).  

Okrem uvedených benefitov kamutu sa preukázalo, že má aj prebiotický účinok na črevnú 
mikroflóru a podporuje rast Lactobacillus plantarum L12 a Bifidobacterium 
pseudocatenulatum B7003 (5). Pozitívne účinky na kardiovaskulárny systém potvrdzujú aj 
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ďalšie klinické štúdie (6, 7). Konzumácia produktov vyrobených z pšenice kamut u zdravých 
dobrovoľníkov signifikantne znížila hladiny celkového cholesterolu, LDL cholesterolu 
a glukózy a zlepšila parametre antioxidačnej ochrany v porovnaní s kontrolnou skupinou 
jedincov so stravou pozostávajúcou z výrobkov z tvrdej pšenice. Pozorovalo sa aj 
signifikantné zníženie hladín inzulínu, reaktívnych foriem kyslíka, cirkulujúcich monocytov, 
lymfocytov a zníženie hladín TNF-α, interleukínu-6 a antagonistu receptora interleukínu-1 
(IL1Ra). Tieto výsledky potvrdzujú, že strava obohatená o pšenicu kamut by mohla byť 
prínosom pre diabetických pacientov a pre pacientov so syndrómom dráždivého čreva (IBS) 
(8).  

Pestovanie tejto obilniny je proti modifikácii alebo možnému kríženiu s inými druhmi 
obilia chránené registrovanou značkou KAMUT® khorasan. 

Pseudoobilniny 
Pohánka (Fagopyrum esculentum) pochádza zo strednej a juhovýchodnej Ázie a zaraďuje 

sa medzi pseudoobilniny. Zrno pohánky sa vyznačuje vysokým obsahom škrobu, nízkym 
obsahom α-gliadínu a vysokým obsahom vlákniny (9). Odporúča sa pacientom s ochoreniami 
pečene a pre ľudí, ktorí trpia neznášanlivosťou lepku. Pohánka okrem toho na rozdiel od 
väčšiny bezlepkových potravín má vysoký obsah bielkovín a priaznivé zastúpenie 
aminokyselín. Množstvo lyzínu je v porovnaní s ostatnými obilninami až štvornásobne vyššie. 
Esenciálna aminokyselina lyzín má kľúčovú úlohu pri produkcii kolagénu, preto je pohánka 
vhodná aj pre ľudí s kožnými problémami. Vyššie hladiny lyzínu a glycínu prispievajú 
k regulácii hepatálnych LDL receptorov a k zníženiu hladiny cholesterolu. Pohánka má 
vysoký podiel vlákniny, je dôležitým zdrojom zinku, medi, selénu a iných stopových prvkov. 
Horčík a mangán v pohánke sú zase nevyhnutné pri tvorbe zdravých kostí a zubov. 
Z vitamínov sú v jej plodoch zastúpené najmä vitamíny B1 (tiamín), B2 (riboflavín), E a C. 
Zo zdravotného hľadiska je dôležitý vysoký obsah nenasýtených mastných kyselín. Najväčší 
podiel pripadá na esenciálnu kyselinu linolovú (37 – 38 %), ktorá sa spoločne s kyselinou 
linolénovou (1,9 – 2,8 %) podieľa na znižovaní hladiny cholesterolu v krvi a na prevencii 
aterosklerózy (10). 

Pohánka je bohatá na polyfenoly, vrátane šiestich flavonoidov: rutín, orientín, vitexín, 
kvercetín, izovitexín a izoorientín (11). Najdominantnejší z flavonoidových zlúčenín je 
v pohánke prítomný rutín (kvercetín-3-0-β-rutinosid). Ide o glykozid odvodený od flavonolu 
kvercetínu. Rutín má relaxačné účinky na hladké svaly a je účinný v prevencii retinálneho 
krvácania, pri znížení vysokého krvného tlaku a je významným antioxidantom kyseliny 
askorbovej. Účinný je aj pri znižovaní obsahu plazmatického a pečeňového cholesterolu (12). 

 Rutín má protizápalové, antimutagénne a antikarcinogénne účinky, ovplyvňuje pružnosť 
ciev a znižuje riziko trombózy. Najväčšia koncentrácia tohto bioflavonoidu je v kvetoch, 
stonkách, horných listoch, a preto sa zo zelených častí rastlín pripravuje čajová zmes. Listy 
pohánky obsahujú skvalén, ktorý chráni bunky pred pôsobením radikálov, posilňuje imunitný 
systém a znižuje riziko vzniku rakoviny, ako aj lecitín a d-chiro-inozitol. D-chiro-inozitol 
(DCI), prirodzene sa vyskytujúci izomér inozitolu, je dôležitým sekundárnym mediátorom pri 
transdukcii signálu inzulínu. Znamená to, že zlepšuje bunkové reakcie organizmu na inzulín, 
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čo je užitočné pre inzulínové rezistentné stavy, ako je metabolický syndróm a diabetes (13). 
DCI má tiež veľký potenciál pri liečbe syndrómu polycystických ovarií u žien, ale môže 
podporovať aj úbytok hmotnosti a zvýšiť energetické hladiny u jedincov, ktorí sú odolní voči 
úbytku hmotnosti spôsobenej inzulínovou rezistenciou (14). 

Amarant (Láskavec – Amaranthus sp.) poznali už Aztékovia, ktorí verili v jeho 
nadprirodzené sily a bol súčasťou ich náboženských obradov. Po španielskej kolonizácii bolo 
preto jeho pestovanie zakázané. Neskôr sa jeho pestovanie rozšírilo do Mexika a aj do Európy 
a Číny. U nás je ešte pomerne neznámy, ale pretože neobsahuje lepok, využívajú ho 
hlavne celiatici. Má vysokú nutričnú hodnotu semien aj listov a v porovnaní s ostatnými 
obilninami (pšenica, kukurica, ryža, cirok) má oveľa vyšší obsah bielkovín a priaznivé 
zastúpenie aminokyselín. Z esenciálnych aminokyselín sú relatívne vo vysokom množstve 
zastúpené lyzín (trojnásobne viac ako v pšeničnej hladkej múke) a tryptofán. Lyzín zohráva 
dôležitú úlohu v absorpcii vápnika a budovaní svalových bielkovín, posilňuje vlasové folikuly 
a je dôležitý aj počas zotavovania sa z chirurgických zákrokov a športových zranení. 
Amarantové semená obsahujú relatívne vysoké hladiny minerálnych látok, najmä železa, 
fosforu, vápnika, horčíka a vitamíny A a E (15).  

Amarantové zrná obsahujú 6 – 9 % oleja, viac než väčšina ostatných obilnín. Amarantový 
olej obsahuje približne 77 % nenasýtených mastných kyselín, hlavne kyselinu linolovú, ktorá 
je nevyhnutná pre ľudskú výživu, kyselinu olejovú a jednu z najcennejších látok – skvalén, 
ktorý má významné antioxidačné účinky. Amarantový olej výrazne znižuje množstvo 
celkového cholesterolu, triacylglycerolov, LDL a VLDL cholesterolu a hladiny glukózy v 
krvi. Diéta s amarantovým olejom môže pomôcť znížiť krvný tlak a je vhodná ako 
alternatívna liečba hypertenzie a ďalších kardiovaskulárnych ochorení (16). Zo zdravotného 
hľadiska je v rode Amaranthus zaujímavý obsah flavonoidu rutínu. Pri hodnotení obsahu 
flavonoidov v jednotlivých orgánoch rastliny sa zistilo, že ich najvyšší obsah je v listoch, 
menej v kvetoch a stonkách, a v koreňoch sa nachádzajú flavonoidy len v stopových 
množstvách. Vysoký obsah vlákniny láskavca napomáha stimulácii tráviaceho systému 
a regulácii vylučovania odpadových látok z tela.  

Láskavec sa využíva na priamu konzumáciu, alebo je súčasťou mnohých potravinárskych 
výrobkov. Konzumujú sa mladé rastliny a listy láskavca buď v čerstvom stave, alebo ako 
varené. Najbežnejší spôsob úpravy semien je ich opraženie, varenie alebo sa z nich vymieľa 
amarantová múka.  

Quinoa (Mrlík čílsky – Chenopodium quinoa) má mnohostranné využitie. Zelené časti 
rastlín sa využívajú ako zelenina a konzumujú sa v podobe rôznych šalátov, zeleninových 
príloh a pod. Má dobrú stráviteľnosť, vysokú nutričnú hodnotu a príjemnú orieškovú chuť. 

V porovnaní s obilninami (ryža, pšenica, jačmeň) má vyšší obsah bielkovín, a to 8 – 22 % 
a priaznivé zloženie aminokyselín. Vyšší je hlavne obsah lyzínu, histidínu, metionínu 
a cysteínu. Quinoa obsahuje viac vápnika, železa, horčíka, zinku, a z vitamínov 
riboflavínu, α-tokoferolu a β-karoténu než ostatné cereálie a je aj dobrým zdrojom vitamínu 
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B1, E a C (17). Prospešný je aj vysoký obsah vlákniny, esenciálnych mastných kyselín, 
fytosterolov a flavonoidov (18). 

Quinoa je bohatým zdrojom fytoekdysteroidov. Sú to polyhydroxylované steroidy, ktoré 
sú štrukturálne príbuzné látkam, ktoré produkuje hmyz, a ktoré sa podieľajú na ochrane rastlín 
a u cicavcov zapríčiňujú rastové a fyzické zmeny, vrátane anabolických účinkov (19).  

Fytoekdysteroidy:  
 zvyšujú syntézu proteínov u živočíchov bez cvičenia, alebo počas cvičenia, 
 inhibujú rast niektorých nádorov, 
 ovplyvňujú energetickú homeostázu a absorpciu črevného tuku u myší s vysokotukovou 

diétou,  
 najdominantnejší fytoekdysteroid – 20hydroxyekdyson (20HE, známy aj ako ekdysterón) 

môže zohrávať úlohu v prevencii a liečbe cukrovky a obezity (19). 

Štúdia autorov Gullón et al. (20) bola zameraná na testovanie možného prebiotického 
účinku mrlíka a láskavca. V in vitro experimente boli významne hodnotené ich účinky na 
kompozíciu mikrobiálnych látok a ich metabolické produkty, produkciu mastných kyselín s 
krátkym reťazcom, vrátane zmien v dynamických bakteriálnych populáciách (Bifidobacterium 
spp., Lactobacillus-Enterococcus, Atopobium, Bacteroides-Prevotella, Clostridium coccoides 
– Eubacterium rectale, Faecalibacterium prausnitzii a Roseburia intestinalis) a na zníženie 
pH. Výsledky naznačili, že tieto pseudocereálie môžu mať prebiotický potenciál a že ich 
príjem môže zlepšiť dysbiózu, alebo udržať gastrointestinálne zdravie prostredníctvom 
vyváženej intestinálnej mikroflóry. 

Zo semien mrlíka sa melie múka, ktorá sa mieša s kukuričnou, alebo s pšeničnou 
a používa sa na pečenie chleba a sušienok. Z celých semien sa vyrábajú cereálie, pripravujú sa 
prílohy a kaše, môže sa využiť na zahustenie polievok a omáčok. Celé semená sa upravujú 
varením podobne ako ryža. 

 
Záver 

Klasická pšenica a ryža boli mnoho rokov dominantou nášho stravovania. Na základe 
najnovších poznatkov má pšenica v dnešnej dobe odlišné vlastnosti než prapôvodne pestovaná 
pšenica. Zmenili sa aj techniky spracovania obilia, ktoré koncom 19. storočia umožnili 
vytvoriť masívne množstvo rafinovanej pšenice za nízke náklady. Počas procesu mletia sú 
oddelené výživné zložky zrna (otruby a zárodky) od endospermu, kde je obsiahnutá väčšina 
škrobových sacharidov. Dochádza k zníženiu množstva minerálnych látok, vitamínov 
a ďalších látok s prospešnými účinkami. V súčasnosti je snaha nájsť zdravšiu alternatívu ku 
klasickým potravinám a rozšíriť aj rozmanitosť v stravovaní. Vhodnou voľbou môžu byť 
netradičné druhy obilnín, ako špaldová pšenica, pšeno, pohánka, kamut, amarant, alebo 
quinoa, bohaté na množstvo biologicky aktívnych látok. Navyše niektoré z nich sú vhodné 
ako súčasť bezlepkovej stravy pre pacientov s celiakiou. 
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VLÁKNINA A PREBIOTIKÁ: ZDRAVOTNÉ BENEFITY1 
 
 

E. Hijová 

Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice 
 
 
 

Výživa, ktorej sa venuje neustála pozornosť, ako jeden z faktorov vonkajšieho prostredia 
ovplyvňujúcich zdravotný stav človeka, sa dá pomerne ľahko ovplyvniť u jedinca aj v celých 
populáciách, v negatívnom aj pozitívnom zmysle. V poslednom období sa kladie väčší dôraz 
na funkčné potraviny nielen v kruhu odborníkov, ale aj v laickej verejnosti, ktorá sa pod 
vplyvom osvety snaží žiť zdravšie. Funkčné potraviny môžeme definovať ako potraviny, 
ktoré obsahujú okrem bežných zložiek aj ďalšie prospešné zložky, ktorých výživné hodnoty 
majú priaznivý účinok na zdravie konzumenta, jeho fyzický a duševný stav. Účinnými 
zložkami funkčných potravín sú najmä vitamíny, minerálne látky, probiotiká a prebiotiká. 
Koncepcia probiotík a prebiotík sa považuje za potenciálne najvýznamnejší pokrok v oblasti 
výživy a podpory črevnej mikroflóry. Ide o názor, že zložením potravy človeka je možné 
cielene a selektívne ovplyvňovať zloženie črevnej mikroflóry a tým aj zdravotný stav 
organizmu.  

Prebiotiká, mikrobióm  
Termín prebiotikum koncipovali profesor M. B. Roberfroid a profesor G. R Gibson v roku 

1995 (7). Obaja boli zainteresovaní do prípravy konceptu funkčné potraviny, medzi ktoré 
patria aj prebiotiká.  

Prebiotiká sú vo všeobecnosti definované ako nestráviteľné potravinové zložky, ktoré sú 
rezistentné na účinok hydrolytických enzýmov v hornej časti GIT, prechádzajú do kolónu v 
nezmenenom stave a priaznivo ovplyvňujú mikroflóru hostiteľského organizmus selektívnou 
stimuláciou rastu, alebo aktivitu jedného alebo niekoľkých druhov zdraviu prospešných 
mikroorganizmov v hrubom čreve, a súčasne potláčajú patogénne baktérie prítomné v 
mikroflóre. 

V roku 2004 bola táto definícia upravená a dnes sú prebiotiká definované ako selektívne 
fermentované ingrediencie (zložky potravín), ktoré umožňujú špecifické zmeny v zložení a/ 
                                                 
1 Práca bola podporená Výskumnou agentúrou SR projektom s kódom ITMS 26220220104, ITMS 
26220120058 a grantom VEGA 1/0309/16 a VEGA 1/0240/18. 
 

Životné podmienky a zdravie, 2018 
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alebo aktivite mikroorganizmov v GIT, ktoré majú priaznivý vplyv na zdravie hostiteľa (8).  

Najnovšia charakterizácia ľudského mikrobiómu a jeho vplyv na zdravie viedli k 
dramatickým koncepčným posunom vo výskume úlohy bioaktívnych látok v potrave. 
Prebiotické potraviny – prebiotiká, ktoré zahŕňajú predovšetkým potravinovú vlákninu 
a rezistentné škroby, sa vnímajú ako prospešné pre udržanie zdravej črevnej mikroflóry. 
Koncept ľudského mikrobiómu a jeho rozhodujúca úloha v ľudskom zdraví a chorobách je 
však novší, objavujúci sa v 21. storočí po príchode ďalšej generácie sekvenovania 
mikrobiómu. Mapovanie rozmanitosti mikrobiómu má odomknúť veľa záhad, ale vyvoláva aj 
nové otázky. Odpovede na mnoho takých otázok nám stále uniká vrátane základnej, ale 
naliehavej otázky: Aká je ideálna diéta pre zdravý črevný mikrobióm? Zatiaľ nie je známe, či 
existuje ideálny črevný mikrobióm, ktorý by bolo možné považovať za „zdravý“, nepoznáme 
ani ideálnu diétu, ktorá môže pozitívne modifikovať mikrobióm ľudí rôzneho veku. Okrem 
toho je nepreberné množstvo protichodných výsledkov výskumu o diétnej zložke – či je 
zdravá alebo nie, čo často môže pomýliť verejnosť (3). Výskum v oblasti ľudskej črevnej 
mikroflóry, niekedy označovanej ako zabudnutý orgán, sa exponenciálne zvýšil v posledných 
rokoch s nedávnymi pokrokmi v technológii (13). Pribúdajú dôkazy, že mikroflóra produkuje 
nielen metabolity, ktoré môžu ovplyvniť fyziológiu hostiteľa, ale že tieto metabolity môžu 
mať dôležitú úlohu aj v imunitnom systéme hostiteľa a metabolizme prostredníctvom 
komplexného súbor chemických interakcií a signálnych dráh (1, 9, 12). Tieto interakcie môžu 
značne ovplyvniť zdravie hostiteľa a riziko ochorenia (6), pretože zloženie mikroflóry je 
spojené s početnými ochoreniami, ako sú syndróm dráždivého čreva (IBS), astma, alergie, 
metabolický syndróm, cukrovka, obezita, kardiovaskulárne ochorenia a kolorektálny 
karcinóm. 

V posledných niekoľkých desaťročiach došlo k nárastu prevalencie metabolických 
chorôb, ktoré ovplyvňujú kvalitu života a predstavujú značnú zdravotnú a ekonomickú záťaž 
pre spoločnosť. Rastie záujem o preventívne opatrenia na úpravu rizika metabolických 
chorôb, navrhuje sa, že diéta je hlavný aktér v oblasti podpory verejného zdravia. Desaťročia 
zovšeobecnené výživové odporúčania sa nezdajú, že by viedli k zmierneniu metabolických 
zdravotných kríz, aj keď v súčasnej dobe neexistuje alternatívna úplne zdravá diéta 
a odporúčania na pravidelnú fyzickú aktivitu pre dlhodobé udržanie zdravia. Zosumarizované 
dôkazy nasvedčujú tomu, že je potrebný viac individuálny prístup pre podporu zdravia 
prostredníctvom prevencie choroby, a že takáto personalizácia sa nemôže úplne spoliehať na 
ľudské genómové variácie v prípade komplexného metabolického ochorenia. Aj keď 
vezmeme do úvahy uvedené skutočnosti, súčasne poznatky o mikrobióme naznačujú, že 
profilovanie mikrobiómu pacienta umožní rýchlejšie, presnejšie a menej invazívne klinické 
rozhodovacie procesy. V tomto kontexte prebiotiká budú komponentom pre individuálne 
prispôsobenie diétnych intervencií s cieľom zmeniť mikrobióm na viac efektívnu 
konfiguráciu pre prevenciu chorôb. Rozsiahla charakterizácia osi výživa-mikrobióm-
metabolizmus hostiteľa pomôže určiť integráciu prebiotík a individuálnej diéty v prevencii 
multifaktoriálnych metabolických chorôb. Hodnotenie rizika ochorenia vo vnímavej populácii 
zostáva jedným z hlavných cieľov personalizovanej alebo presnej výživy, čo umožňuje 
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stratifikovať podskupiny, a to spôsobom, ktorý zlepší presnosť a nákladovú efektívnosť 
zásahov a sledovaní (vyšetrení). Okrem toho, včasná prognóza a/alebo diagnóza môže uľahčiť 
profylaktickú liečbu, ktorá by inak bola nevhodná pre väčšiu časť populácie. Z podobných 
dôvodov profilovanie personalizovaného (osobného) mikrobiómu sa považuje za sľubný 
nástroj pre stratifikáciu rizika ochorenia, nie je však ešte pripravené na využitie v klinickej 
praxi. Je to len predpoklad, že systém prediktívneho modelovania mikrobiómu sofistikovane 
integruje viaceré aspekty črevnej mikroflóry, ako sú zloženie mikroflóry, množstvo, 
metagenomika, metatranskriptomika, metabolomika (16). Okrem toho, biomarkery na 
hodnotenie mikrobiómu pre personalizovanú prognostiku, diagnostiku a liečbu môžu závisieť 
od geografickej lokalizácie, životného štýlu a mnohých iných faktorov. Preto pokiaľ 
personalizované profilovanie mikrobiómu môže byť užitočné pre predikovanie a zmiernenie 
ochorenia, bude to obrovská vedecká udalosť a záväzok predtým, než bude pripravené na 
klinické nastavenia. 

Vláknina 
Záujem o úlohu ľudskej črevnej mikroflóry v súčinnosti s blahodarnými zdravotnými 

účinkami spojenými s konzumáciou vlákniny postupne narastá. Termín vláknina bol zavedený 
v roku 1953, ale zdravotné výhody potravín s vysokým obsahom vlákniny sa oceňovali už 
predtým, keď v roku 430 pred n. l. Hippokrates opísal laxatívne účinky hrubšej pšenice v 
porovnaní s rafinovanou pšenicou. V dvadsiatych rokoch 20. storočia J. H. Kellogg 
publikoval rozsiahle informácie o pozitívnych atribútoch otrúb, tvrdiac, že zvyšujú hmotnosť 
stolice, podporujú laxáciu a chránia pred chorobami.  

Denis Burkitt je írsky chirurg a lekár, ktorému sa od sedemdesiatych rokoch minulého 
storočia zvyčajne pripisuje opätovná popularizácia myšlienky, že potravinová vláknina chráni 
pred rozvojom západných chorôb vrátane cukrovky, kardiovaskulárnych ochorení, rakoviny 
hrubého čreva a obezity (2). Odvtedy výskum pokračuje v definovaní vlákniny a určovaní 
zdravotných prínosov konzumácie vlákniny (15). Zatiaľ čo benefity vlákniny, z ktorých 
mnohé majú prebiotické vlastnosti, sú dobre známe, ich mechanizmus účinku väčšinou 
zostáva záhadou. Bez znalosti vzťahov štruktúry a funkcie medzi rôznymi prebiotikami a 
mikrobiálnymi druhmi, ako aj ďalšie úvahy o vzťahoch mikrobióm a hostiteľ, 
personalizované a efektívne využívanie prebiotík pre prevenciu chorôb bude ťažké. Zmenu 
zloženia črevnej mikroflóry môže spôsobiť celý rad faktorov, vrátane zmien v stravovaní. 
Spotreba vlákniny ovplyvňuje črevnú mikrobiálnu flóru tým, že zmení bakteriálnu 
fermentáciu, veľkosť kolónií a druhové zloženie (5). 

Výskumná činnosť v tejto oblasti obsahujúca údaje získané z humánnych intervenčných 
štúdií o vláknine a humánnej črevnej mikroflóre, ktoré boli zverejnené v literatúre v intervale 
od roku 1946 do roku 2016, boli podkladom pre vytvorenie novej databázy registrovanej 
v systéme (Systematic Review Data Repository, SRDR), (10, 11). Štúdie skúmali vplyv 
vlákniny na minimálne jeden z deviatich vopred definovaných oblastí fyziologického zdravia 
a to: 

1. Celkový cholesterol a LDL cholesterol (lipidový status)  
2. Post-prandiálna glukóza a inzulín (glykémia a inzulinémia) 
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3. Krvný tlak 
4. Formovanie stolica a vyprázdňovanie  
5. Čas prechodu stolice črevným traktom 
6. Črevná fermentácia a koncentrácia SCFA (funkcie gastrointestinálneho traktu) 
7. Modulácia črevnej mikroflóry 
8. Hmotnosť 
9. Zvýšenie sýtosti (apetít a sýtosť) 

Výsledky databázy získané z intervenčných štúdií v zmysle osi vláknina-mikrobiota-
fyziológia/zdravie uvádza obr. 1.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Výsledky databázy získané z intervenčných štúdií 
 
Výsledky mikrobiológie identifikované databázou boli podrobnejšie preskúmané a 

zaradené do troch kategórií: (a) fermentácia, ktorá zahŕňa stanovenie mastných kyselín 
s krátkym reťazcom (SCFA), markery dychu (ako je vodík a metán), bakteriálna enzýmová 
aktivita a metabolity, metabolizmus žlčových kyselín a stráviteľnosť vlákniny; (b) bakteriálna 
kompozícia, ktorá zahŕňala relatívny alebo absolútny počet baktérií; a (c) pH obsahu hrubého 
čreva a stolice. Najčastejšie používané prebiotiká / vláknina v humánnych štúdiách sú opísané 
v tab. 1 (14).  

Prebiotikami označujeme nestráviteľné časti potravín sacharidovej povahy, ktoré sa 
správajú ako nerozpustná vláknina. V nezmenenej podobe prechádzajú až do hrubého čreva, 
kde sú utilizované mikroorganizmami črevnej mikroflóry, stávajú sa potravou pre „dobré“ 
črevné baktérie a podporujú ich rast, osídľovanie a udržateľnosť v tráviacom trakte. Spomedzi 
prebiotík sú najvýznamnejšie galaktooligosacharidy a oligosacharidy, ktoré sa označujú ako 
bifidogénne látky (bifidofaktory) s odkazom na ich schopnosti selektívne podporovať rast 
Bifidobacterium spp. (B. longum, B. breve, B. pseudolongum, B. infantis, B. lactis) a 
Lactobacillus spp. (L. acidophilus, L. casei, L. reuteri, L. plantarum). Keďže v čreve prebieha 
boj o nutričné zložky, produkcia antimikrobiálnych látok, zaistenie dostatočného množstva 
bifidobaktérií a mliečnych baktérií má zásadný význam pre vyváženú črevnú mikroflóru. 

  
  
  

 
Markery fermentácie 
-SCFA koncentrácia 
-Exkrécia 
vydychovaných plynov 
-Aktivita bakteriálnych 
enzýmov 
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Bakteriálne zastúpenie 
Colonic/Fekal pH 
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Glykémia a inzulinémia 
Lipidy a cholesterol 
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Kombinácie 
Vysoko vlákninová diéta 
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Mikrobiota Fyziológia/Zdravie  
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Tab. 1. Najčastejšie používané prebiotiká / vláknina v humánnych štúdiach  
Skupina  Typ vlákniny 

Oligosacharidy 

Fruktooligosacharidy (FOS) 
Galaktooligosacharidy (GOS) 
Arabinoxylan-oligosacharidy 
Xylo-oligosacharidy 
Sójové oligosacharidy 

Rezistentný škrob 

Rezistentný škrob typ 1 
Rezistentný škrob typ 2 
Rezistentný škrob typ 3 
Rezistentný škrob, zmes 

Chemicky syntetizované 

Polydextróza 
Dextrín 
Rozpustná kukuričná vláknina 
PolyGlykopleX (PGX) 
Rezistentný škrob typ 4 
Mikrokryštalická celulóza 

Inulín Inulín 
Inulín obohatený o oligofruktózu 

Otruby 

Pšeničné otruby 
Ovsené otruby 
Kukuričné otruby 
Jačmenné otruby 
Ryžové otruby 

Cereálna (obilninová) vláknina 

Cereálna vláknina, pšeničná 
Cereálna vláknina, jačmenná 
Cereálna vláknina, ovsená 
Cereálna vláknina, ryžová 

Ovocie/zelenina/rastliny 

Vláknina v zelenine 
Vláknina z ďateliny 
Vláknina z cukrovej trstiny, repy 
Vláknina z fazule 
Vláknina z citrusov 
Vláknina z ovocia 

Kombinácie Kombinácie vlákniny 
Gumy a sliz Gumy – guárová guma, arabská guma 

Bezškrobové polysacharidy 

Pektín 
Celulóza 
Hemicelulóza 
Beta-glukán 
Polysacharidy bezškrobové 

Vysoko vlákninová diéta Dietetická vláknina 
 
V hrubom čreve sa fermentujú zložky potravy, ktoré neboli rozložené v tenkom čreve. To 

môžu byť už spomenuté uhľovodíky – sacharidy (vláknina, oligosacharidy, odolný škrob 
a pod.). Do hrubého čreva prechádzajú aj zvyšky bielkovinovej povahy, ktoré môžu byť ďalej 
rozkladané patogénnou mikroflórou na toxické látky, dusíkaté zlúčeniny (amíny), fenolové 
látky a kyseliny s rozvetvenými reťazcami, v dôsledku čoho je potrebné stimulovať vývoj 
a kolonizáciu probiotických kultúr s cieľom potlačiť aktivitu proteolytických mikróbov. Bez 
prítomnosti prebiotík v strave by nemal význam ani príjem a užívanie vysokých dávok 
komerčných probiotík. V procese fermentácie prebiotických uhľovodíkov v hrubom čreve 
dochádza k tvorbe SCFA, ako sú kyselina octová, propiónová, maslová (butyrát), produkujú 
sa esenciálne vitamíny najmä zo skupiny B absorbované črevnou sliznicou a sú distribuované 
cievnym a lymfatickým systémom, vstupujú do buniek a prispievajú k energetickým 
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požiadavkám hostiteľa. Vznikajúci acetát sa metabolizuje prevažne v svalových bunkách, 
obličkách, srdci a mozgu. Propionát sa využíva v pečeni a je zároveň prekurzorom pre 
potlačenie syntézy cholesterolu. Butyrát sa metabolizuje priamo v črevnom epiteli, kde slúži 
ako regulátor rastu a delenia buniek. Produkciou mastných kyselín dochádza k zníženiu 
hodnoty pH prostredia a tým je podporený rast a bunková diferenciácia črevných epitelových 
buniek a opätovne je podporená mikroflóra. Pri fermentácii v čreve vznikajú aj konečné 
formy rozkladu látok ako sú jednoduché plyny: H2, CO2, H2S a CH4. 

Oligosacharidy sú definované ako glykozidy s rôznym stupňom polymerizácie, ktoré 
môžu byť syntetizované chemicky alebo enzymaticky. Do skupiny oligosacharidov patria 
galaktooligosacharidy (GOS), fruktooligosacharidy (FOS), laktulóza, deriváty rafinózy – 
sójové oligosacharidy, xylo- a chito-oligosacharidy a inulín. Galaktooligosacharidy vyrábané 
z laktózy pomocou transgalaktozylázovej aktivity ß-galaktozidázy sa nazývajú 
transgalaktozylované oligosacharidy alebo transgalaktooligosacharidy (trans GOS=TOS). 
Oligosacharidy sa prirodzene vyskytujú v materskom mlieku (z čoho 90 % tvoria GOS 
a zvyšných 10 % FOS). Najviac komerčne využívanými sú priemyselne vyrábané prebiotiká – 
galaktooligosacharidy (GOS), ktoré sa najviac svojou štruktúrou približujú prebiotikám, 
bežne sa vyskytujúcim v prírode. Ich zdravotné benefity možno popísať v dvoch možných 
mechanizmoch – prvým krokom je podpora selektívnej proliferácie a uchytenia probiotických 
baktérií na črevný epitel (predovšetkým druhy Bifidobacterium spp. a Lactobacillus spp.), 
pričom sa zmenšuje priestor pre kolonizáciu patogénov a tým redukujú exo- a endogénne 
intestinálne infekcie. Druhým krokom je, že metabolická aktivita probiotických baktérií 
spúšťa kaskádu syntézy priaznivých látok a enzýmov, dochádza k ovplyvňovaniu 
metabolických procesov a k prevencii nástupu patologických procesov v organizme. 
Prebiotické FOS a GOS sa prirodzene vyskytujú v obilných zrnách, cibuli, póre, cesnaku, 
špargli, banánoch, hrozienkach, čakankovom korení, sójových bôboch, akáciovej gume, 
psylliu a v ďalších konzumných rastlinách.  

Referenčné hodnoty pre sacharidy a vlákninu u dospelých a detí sú zhrnuté v tab. 2 (4). 
Keďže energetická bilancia je konečným cieľom, referenčné hodnoty potravín pre príjem 
sacharidov nemôžu byť stanovené bez zohľadnenia ostatných makroživín dodávajúcich 
energiu a sú uvedené ako percento celkového energetického príjmu (E%). 

 
Tab. 2. Referenčné hodnoty pre sacharidy a vlákninu (dospelí a deti)  

 USA WHO Európa Deti 
Sacharidy, celková E (%)  45 – 65 55 – 75 > 55 45 – 60 od 1. roka 

Vláknina (g/deň) ženy: 25 
muži: 38 > 25 > 25 

10 (od 1 – 3 roka) 
14 (od 4 – 6 roka) 
16 (od 7 – 10 rokov) 
19 (od 11 – 14 rokov) 
21 (od 15 – 17 rokov) 

 
Záver 

Prebiotiká, vrátane vlákniny, sú významnou potravinovou zložkou. Rozsiahla 
charakterizácia a získanie nových poznatkov o účinnosti vlákniny na črevnú mikroflóru pri 



279 
 

chronických ochoreniach je dôležitá z dôvodu možného profilovania personalizovaného 
mikrobiómu, čo predstavuje sľubný nástroj pre predikovanie a zmiernenie ochorenia 
v klinickej praxi. Využitie personalizovaného mikrobiómu v klinickej praxi z rôznych hľadísk 
preverí budúcnosť. 
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REKOMBINANTNÉ PROBIOTIKÁ – NOVÉ MOŽNOSTI ALEBO RIZIKÁ1 
 
 

J. Štofilová 

Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ, Košice 
 
 
 

V posledných rokoch sa čoraz viac pozornosti zameriava na úlohu mikrobioty v zdraví 
a chorobe. Súčasné poznatky poukazujú na skutočnosť, že mikrobiota zásadným spôsobom 
ovplyvňuje imunitný systém, trávenie, metabolizmus a ďalšie fyziologické funkcie. Mnohé 
vedecky podložené poznatky sú dôkazom toho, že manipulácia črevného mikrobiómu môže 
predstavovať účinnú formu prevencie a terapie rôznych ochorení. Modulácia črevnej 
mikrobioty predstavuje efektívnu stratégiu profylaxie a/alebo liečby infekčných a zápalových 
ochorení tráviaceho traktu, metabolických chorôb a rakoviny. Probiotiká sú v súčasnosti 
akceptovanou formou postantibiotickej terapie zacielenej na obnovu črevnej mikroflóry. 
S nástupom moderných metód génového inžinierstva sa do popredia dostáva možnosť 
geneticky upravovať probiotiká s cieľom podporiť ich pozitívne vlastnosti a účinky na 
hostiteľa.  

Konvenčné probiotiká 
Probiotiká sú súčasťou ľudstva od tej doby, keď sa v našej potrave objavili fermentované 

mliečne výrobky, ale až Mečnikov na začiatku 20. storočia dal do pozornosti, že príjem 
fermentovaného mlieka zmierňuje nepriaznivé účinky črevnej mikroflóry a je zodpovedný za 
dlhovekosť populácií, v ktorých strave prevažujú najmä mliečne výrobky (Bulhari, Arméni). 
Dnes jednoznačné vedecké dôkazy poukazujú na fakt, že fyziologická črevná mikroflóra 
predstavuje dôležitú súčasť intestinálnej bariéry sliznice, čoho následkom je preventívne a 
terapeutické využitie potenciálne zdraviu prospešných mikroorganizmov. 

Ako probiotikum sa teda označujú živé baktérie, ktoré, ak sú prijímané v dostatočných 
množstvách, majú preukázateľné pozitívne účinky na zdravotný status príjemcu a v súčasnosti 
ich môžeme prijímať vo forme výživových doplnkov alebo ako súčasť funkčných potravín. V 
súčasnosti sa probiotiká bežne využívajú ako adjuvantná post-antibiotická terapia, ktorej 
cieľom je reparácia dysbiózy. Zdá sa, že okrem tohto efektu majú probiotiká potenciál 

                                                           
1 Táto práca bola finančne podporená grantovou agentúrou MŠ SR VEGA 1/0896/15, VEGA 1/0309/16 a 
Slovenskou agentúrou pre výskum a vývoj na základe zmluvy č. APVV 16-0176. 
 

Životné podmienky a zdravie, 2018 
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potláčať symptómy ochorení, ako sú hnačky, gastroenteritídy, črevné zápalové choroby, 
nádorové ochorenia, stimulujú zložky imunitného systému, zmierňujú laktózovú intoleranciu, 
príznaky alergie najmä u detí, hyperlipidémiu alebo infekcie vyvolané Helicobacter pylori 
(1). Podľa množstva ochorení, ktoré probiotické kmene ovplyvňujú, sa dá predpokladať, že 
majú vplyv na viaceré fyziologické a metabolické procesy a ich pôsobenie na organizmus je 
komplexné. Najčastejšie využívané probiotiká v humánnej medicíne sú kmene rodu 
Lactobacillus (L.) a Bifidobacterium, ale požívajú sa aj iné baktériálne rody ako 
Enterococcus, Lactoccoccus (Lc.), Escherichia, Streptococcus, Bacillus, Propionobacterium a 
kvasinky Saccaromyces boulardii. 

Napriek množstvu benefitov, ktorými probiotiká disponujú, ich pôsobenie nie je 
špecifické a u niektorých hostiteľov dokonca neúčinné. Dôvodom je predovšetkým variabilita 
medzi jednotlivými kmeňmi probiotík a zároveň účinok toho istého kmeňa môže 
u jednotlivých príjemcov varírovať. Okrem použitého kmeňa je účinnosť samotného 
probiotika závislá aj na dávke, spôsobe podania, zložení probiotického prípravku a spôsobe 
výrobného procesu probiotika. Nedávne štúdie poukázali na fakt, že účinnosť probiotík môže 
závisieť aj od zloženia pôvodnej mikrobioty jedinca (2). Uvedené limitácie sú dôkazom toho, 
že konvenčné probiotiká nemusia byť dostatočne efektívne pri niektorých infekciách. Z tohto 
dôvodu narastá snaha zvýšiť, respektíve podporiť ich účinok, a to využitím metód génového 
inžinierstva vytváraním tzv. rekombinantných probiotík (RP) alebo chimérických probiotík.  

Rekombinantné probiotiká 
Génové manipulácie umožňujú cielenú úpravu genómu probiotických mikroorganizmov 

s cieľom zlepšiť ich toleranciu voči technologickému stresu, vrátane extrémnych teplotných 
zmien, oxidačnému stresu a acidifikácii počas produkcie potravín a/alebo podporiť ich 
prežívanie v tráviacom trakte a zvýšiť ich pozitívne účinky na zdravie príjemcu (3). Génové 
manipulácie sa pôvodne využívali pre priemyselné potreby spojené so zabezpečením lepšej 
stability, viability alebo rezistencie baktérií voči externým faktorom, ktorým sú 
mikroorganizmy vystavené počas produkcie potravín. V súčasnosti môžeme v odbornej 
literatúre nájsť čoraz viac informácií o úspešnom testovaní RP v prevencii a terapii rôznych 
ochorení, vrátane črevných zápalových chorôb (IBD, inflammatory bowel disease) alebo 
infekčných ochorení tráviaceho traktu (4). RP môžu predstavovať účinnú formu terapie 
infekcií vyvolaných multirezistetnými kmeňmi alebo sa môžu uplatniť ako živé vektory 
vakcín. Génové manipulácie umožňujú vytváranie nových RP produkujúcich špecifické anti-
mikrobiálne substancie alebo cytokíny, ktoré sú produkované lokálne na zápalom poškodenej 
sliznici. V nasledujúcej stati uvádzame štúdie dokumentujúce úspešné aplikácie vybraných 
RP, ktoré boli zamerané na zlepšenie vlastností konvenčného probiotického kmeňa. 

Potenciálne aplikácie rekombinantných probiotík 
Génové manipulácie umožňujú kreovanie probiotických kmeňov, ktorých vlastnosti 

ponúkajú široké možnosti ich využitia predovšetkým v prevencii alebo terapii rôznych 
ochorení. Tab. 1. uvádza najčastejšie aplikácie RP aj s niektorými príkladmi ich úspešnej 
aplikácie. 
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Tab. 1. Využitie rekombinantných probiotík  
Aplikácia Probiotický kmeň Inkorporovaný gén  Účinok 

Zvýšená odolnosť voči 
stresu 

L. paracasei GroES, GroEL (proteíny 
teplotného šoku z E. coli) 

↑ termotolerancia (5) 

L. salivarius BetL (systém 
inkorporácie betaínu 
z L. monocytogenes) 

↑ osmo-, kryo- 
a barotolerancia (6) 

Produkcia 
antimikrobiálnych 
peptidov 

L. lactis A3APO a alyteserin inhibícia rastu patogénnych 
E. coli a salmonel (7) 

L. casei ľudský laktoferín inhibícia rastu črevných 
patogénov (8) 

Stimulácia proti-
zápalovej odpovede 

L. lactis elafin  signifikantná inhibícia 
kolitídy u myší (15) 

L. lactis IL-10 zmiernenie kolitídy u myší 
(14) 

L. lactis anti-TNF-α nanočastice redukcia chronického zápalu 
hrubého čreva (16) 

Systém mimikry 
a neutralizácia toxínov 

E. coli Nissle 1917; 
L. lactis 

gény pre galaktozyl-
transferázy; 
 
fragment C tetanového 
toxínu 

neutralizácia shiga toxínov 
Stx1 a Stx2 (9) 
 
stimulácia produkcie IgA 
spojená so ↑ obranou 
sliznice voči infekcii (9) 

E. coli Nissle 1917  receptor GM1 ochrana myší infikovaných 
virulentným Vibrio cholerae 
(10) 

Kompetitívna exklúzia 

L. paracasei Listeria adhezívny 
proteín (LAP) 

inhibícia adherencie 
L. monocytogenes na 
enterocyty (11) 

L. lactis  povrchový flagelín inhibícia adherencie 
patogénnej E. coli a S. 
enterica (19) 

L. acidophilus fimbriálny proteín K99 ↓ väzba ETEC na kefkovitý 
lem u prasiat (12) 

Vakcinácia  

L. lactis vírusový proteín VP8 100% ochrana voči 
rotavírusovej infekcii (18) 

L. casei proteíny fimbrií K99, 
K88 

viac než 80% ochrana myší 
voči infekcii ETEC (17) 

 
Prvé génové manipulácie probiotík boli odrazom snahy zvýšiť toleranciu baktérií voči 

externým stresovým faktorom počas ich inkorporácie do potravín alebo pri prechode 
tráviacim traktom človeka. Desmond et al. (5) dokázali inkorporovaním génov pre proteíny 
teplotného šoku GroEs a GroEL do probiotika L. paracassei NFBC338 zvýšiť jeho 
termotoleranciu. Gény, ktoré sú najčastejšie inkorporované do probiotík, pochádzajú 
z patogénnych baktérií a kódujú proteíny, ktoré pomáhajú patogénom prežívať 
v nehostinných podmienkach gastrointestinálneho traktu. Takýmto príkladom sú gény 
kódujúce transportné proteíny pre betain a karnitín, zabepečujúce Listerii monocytogenes 
toleranciu voči soliam. Heterológna expresia týchto génov v probiotickej baktérii L. 
sallivarius UCC118 podporila osmo-, kryo- a barotoleranciu tohto probiotika (6).  

Nárast zvýšenej rezistencie patogénnych baktérií voči antibiotikám a vznik 
multirezistentných kmeňov vyvolal potrebu hľadania nových alternatívnych prístupov 
v liečbe bakteriálnych infekcií. Jednu z možností môžu predstavovať antimikrobiálne peptidy 
(AMP) produkované samotnými probiotikami, avšak problémom zostáva ich nešpecifickosť 



283 
 

voči konkrétnym patogénom. V súčasnosti používané synteticky pripravené AMP majú 
niekoľko nevýhod. Okrem finančnej a časovej náročnosti ich prípravy hlavný problém 
predstavuje ich podávanie pacientom. Pri perorálnom, ako aj intravenóznom podaní často 
dochádza k ich degradácii a rozpoznávaniu imunitným systémom a teda v konečnom 
dôsledku nie sú schopné pôsobiť v mieste infekcie. Alternatívu v tomto prípade predstavujú 
RP kmene, ktoré môžu svojmu príjemcovi poskytnúť dvojaký účinok, a to jednak spojený 
s probiotickými vlastnosťami samotného kmeňa a v druhom rade produkciou špecifických 
AMP. Napríklad Volzig et al. (7) génovými manipuláciami pripravili rekombinantný Lc. 
lactis, ktorý produkoval syntetické peptidy A3APO a alyteserin. Uvedené probiotikum 
signifikantne inhibovalo rast patogénnych E. coli, pričom samotná produkcia týchto 
syntetických AMP nemala vplyv na rast a viabilitu L. lactis. Podobne bol v inej práci 
potvrdený inhibičný účinok rekombinantného L. cassei exprimujúceho ľudský laktoferín na 
rast enteropatogénnych E. coli in vitro, ako aj in vivo. Navyše tento kmeň zmierňoval 
poškodenie tkaniva tenkého čreva myší infikovaných patogénnym E. coli (8). 

Produkcia toxínov a adhezínov, ktoré sa viažu na povrchové glykolipidy alebo 
glykoproteíny hostiteľských buniek, zabezpečuje patogénom schopnosť virulencie. Samotná 
interakcia medzi uvoľňovanými toxínmi a špecifickými oligosacharidovými receptormi na 
povrchu hostiteľských buniek je prvotným a nevyhnutným krokom iniciácie infekcie (9). 
Práve tento poznatok sa využíva pri navrhovaní RP s cieľom ich terapeutického využitia 
predovšetkým pri liečbe alimentárnych nákaz. RP je geneticky upravené tak, aby na svojom 
povrchu exprimovalo receptor pre konkrétny toxín, ktorý sa naň viaže vysokou aviditou a tým 
zabraňuje väzbe toxínov na bunky hostiteľa a následnej iniciácii infekcie. Samotné komplexy 
RP a toxínu sa následne spontánne odstraňujú z tráviaceho traktu (9). Efektívnosť využívania 
systému mimikry a neutralizácie toxínov rekombinantnými probiotikami bola experimentálne 
potvrdená pri potláčaní infekcií vyvolanými viacerými druhmi patogénov, ktorých virulencia 
je spätá s produkciou toxínov, ako napr. Vibrio cholerae, shiga toxigénne E. coli, 
enterotoxigénne E. coli (ETEC) alebo Clostridium difficile (9, 10).  

Kompetitívna exklúzia je pojem označujúci schopnosť probiotických baktérií priľnúť na 
stenu črevnej sliznice a obsadiť väzobné miesta na povrchu enterocytov, pričom týmto 
spôsobom zabraňujú adherencii a kolonizácii čreva patogénnymi alebo potenciálne 
patogénnymi baktériami. Táto vlastnosť probiotík sa využíva pri kreovaní efektívnejších RP 
a to internalizáciou génov, ktoré podporia adherenčné vlastnosti konvenčného probiotického 
kmeňa. Koo et al. (11) navrhli rekombinantný kmeň L. paracasei, ktorý niesol gén pre 
Listeria adhézny proteín, ktorý zabezpečuje adherenciu tohto patogéna na bunky hostiteľa. 
Následne autori potvrdili protektívny účinok RP voči adherencii L. monocytogenes na 
epitelové bunky in vitro. V uvedenej práci autori poukázali aj na fakt, že konvenčný kmeň L. 
paracasei v porovnaní s rekombinantným kmeňom, nemá vplyv na adherenciu L. 
monocytogenes. Iným príkladom je práca Chu et al. (12), ktorí vytvorili rekombinantný L. 
acidophilus exprimujúci gén pre fimbriálny proteín K99 z ETEC. Proteín K99 zabezpečuje 
ETEC schopnosť adherencie a virulencie. Podávanie RP viedlo k zabráneniu väzby ETEC na 
črevnú sliznicu prasiat.  
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Testovanie RP pri liečbe IBD vychádza z poznatkov, že niektoré konvenčné probiotiká sú 
schopné zmierňovať priebeh IBD, predovšetkým moduláciou imunitného systému, a to buď 
stimuláciou protizápalových cytokínov (IL-10, TGF-β) alebo inhibíciou prozápalových 
mediátorov (NF-κB, TNF-α, myeloperoxidáza a pod.) (13). Viacerí autori poukázali na 
vysokú efektivitu RP s inkorporovaným génom pre IL-10 zmierňovať priebeh kolitídy alebo 
Crohnovej choroby u myší alebo potkanov (14, 15). Vanderbroucke et al. (16) vytvorili 
rekombinantný Lc. lactis, ktorý bol schopný produkovať anti-TNF-α nanočastice. Denné 
podávanie tohto RP myšiam s chemicky vyvolanou kolitídou, ako aj IL-10 deficientným 
myšiam signifikantne zmiernilo zápal hrubého čreva, ako aj priebeh samotného ochorenia. 
Elafín predstavuje dôležitý protizápalový mediátor, ktorý je produkovaný črevnými 
epitelovými bunkami a je súčasťou mechanizmov vrodenej imunity. Expresia elafínu RP Lc. 
lactis u myší s chemicky vyvolanou kolitídou nielen že signifikantne potláčala produkciu 
zápalových markerov, ale došlo aj k zmierneniu poškodenia črevnej steny. Autori uvádzajú, 
že Lc. lactis exprimujúci elafin je účinnejší v liečbe kolitídy v porovnaní s rekombinantným 
Lc. lactis s inkorporovaným génom pre IL-10 alebo TGF-β (15).  

Schopnosť konvenčných probiotík ovplyvňovať jednotlivé zložky imunitného systému sa 
využíva aj pri navrhovaní vakcín, pri ktorých probiotiká slúžia ako vektory pre imunogénne 
molekuly, ktoré dopravia na povrch črevnej sliznice, kde prichádzajú do tesného kontaktu so 
slizničným imunitným systémom. Vakcinácia myší s L. casei exprimujúcim adhezíny K99 
a K88 z ETEC mala protektívny účinok u viac než 80 % zvierat, ktoré boli následne 
vystavené letálnej dávke ETEC (17). Podobne vakcinácia rekombinantným L. lactis nesúcim 
gén pre vírusový proteín VP8 poskytla myšiam 100 % ochranu pred rotavírusovou infekciou 
(18).  

Terapeutické využitie rekombinantných probiotík 
Keďže v súčasnosti pretrváva odmietavý postoj ku geneticky modifikovaným 

organizmom (GMO), uplatnenie RP by mohlo byť viac akceptované v medicíne, kde by sa 
využívali na zmiernenie priebehu alebo ako prevencia ťažko liečiteľných chorôb 
s minimálnymi (zatiaľ však nezistenými) vedľajšími účinkami. V súčasnosti sa overuje 
terapeutický účinok RP nielen pri infekčných, ale aj pri metabolických ochoreniach, 
ochoreniach asociovaných s poruchami imunitného systému, ako aj pri rôznych typoch 
rakoviny.  

Terapeutické podávanie RP v liečbe infekčných ochorení má veľký potenciál. Z tohto 
pohľadu RP ponúkajú viaceré výhody, a to vysokú špecificitu, regulované uvoľňovanie AMP 
a znížené riziko vzniku antibiotickej rezistencie (4).  

Sľubné výsledky aplikáciou RP sa dosiahli už aj pri liečbe obezity a diabetes melitus 1. 
a 2. typu, kde po aplikácii geneticky upravených probiotík došlo u experimentálnych zvierat k 
značnému zlepšeniu glukózovej intolerancie, zvýšenej sekrécií inzulínu v β bunkách, 
zmierneniu inzulitídy alebo konverzii enterocytov na inzulín sekretujúce bunky (20). Yang et 
al. (21) navrhli RP L. plantarum NC8, ktoré nieslo gény pre peptidy inhibujúce angiotenzín-
konvertujúci enzým a aplikovali ho potkanom s vysokým krvným tlakom. Toto RP nielen že 
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efektívne znížilo systolický tlak krvi, hladinu endotelínu a angiotenzínu II, ale tento efekt 
pretrvával ešte 10 dní po poslednom podaní RP bez žiadnych viditeľných vedľajších efektov.  

Okrem IBD sa RP v celku úspešne testujú aj pri liečbe alergií alebo autoimunitných 
ochorení, ako je artritída (22). Napríklad Ai et al. (22) pripravili rekombinantný Lc. Lactis 
exprimujúci gén pre Der p2, čo je jeden z najčastejších alergénov prachových roztočov 
v ľudských príbytkoch a viac než 80 % astmatikov reaguje na tento alergén pozitívne. 
Perorálna imunizácia myší uvedeným RP viedla po následnom vystavení zvierat prachovým 
roztočom k zníženej produkcii IgE protilátok, ako aj reaktivite T buniek.  

Zásadnú oblasť využitia rekombinantných probiotík by mohla predstavovať onkológia. 
V posledných rokoch výskumy poukazujú na fakt, že množstvo anaeróbnych baktérií 
preferenčne proliferuje v solídnych nádoroch, čo podporuje výskum v oblasti využitia 
mikroorganizmov ako vektorov pre protinádorové liečivá (23). Nedávno 2 štúdie poukázali na 
protektívny účinok RP voči humánnym xenotransplantátom rakoviny hrubého čreva, pečene, 
žalúdka a prsníka u myší, ktoré boli liečené rekombinantným Bidobacterium longum 
exprimujúcim gén pre herpes simplex virusovú tymidín kinázu v kombinácii s ganciclovirom 
(24, 25). 

Zdá sa, že metódy génového inžinierstva v oblasti liečby rôznych civilizačných chorôb 
spolu s využitím prospešných mikroorganizmov ponúkajú nekonečné možnosti, avšak 
výskum v tejto oblasti je zatiaľ na začiatku a preto je nevyhnutné riešiť otázky súvisiace 
predovšetkým s bezpečnosťou využívania týchto GMO u ľudí.  

Bezpečnosť a možné riziká rekombinantných probiotík 
Napriek uvedeným výhodám RP otázkou stále zostáva ich bezpečnosť pre ľudský 

organizmus. Zatiaľ sú interakcie komenzálnej mikrobioty a RP len veľmi málo preštudované 
a objasnené. Zároveň doterajšie štúdie sú do značnej miery obmedzené len na in vivo 
experimenty na zvieratách a takto získané výsledky nemusia korelovať s výsledkami u ľudí, 
keďže črevný mikrobióm človeka je komplexnejší a zatiaľ nie úplne preštudovaný.  

Hlavným problémom RP je, že spadajú do kategórie GMO, čo predstavuje hlavný 
limitujúci faktor ich aplikácie v klinickej praxi. V tomto prípade je teda nevyhnutné 
zabezpečenie tzv. biocontainment, teda systému opatrení zabraňujúcich diseminácii 
genetického materiálu na iné baktérie, ako aj zamedzenie nekontrolovaného šírenia RP do 
prostredia. Jednou z možnosti je navrhnutie nových RP tak, aby boli schopné rásť len 
v závislosti na určitom suplemente v prostredí a bez jeho nedostatku RP odumiera. 
V súčasnosti sa najčastejšie navrhujú kmene, ktoré majú porušenú syntézu tymínu, a teda ich 
rast je závislý na externej suplementácii tohto esenciálneho rastového faktora. Obsah tymínu 
je v in vivo podmienkach minimálny, čo zaručuje, že baktéria bez jeho kontinuálneho 
dodávania v prirodzenom prostredí hynie. Okrem toho je dôležité, aby samotné probiotiká 
nezískali schopnosť virulencie po inkorporovaní cieleného génu a následne boli otestované na 
citlivosť voči klinicky relevantným antibiotikám. Biologická bezpečnosť RP predstavuje 
kľúčový faktor ich terapeutickej aplikácie, pretože cieľom ich aplikácie sú osoby s už 
prebiehajúcou infekciou alebo iným závažným ťažko liečiteľným ochorením. 
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Geneticky modifikované organizmy na Slovensku 
Slovenská republika má prijatý systém právnej ochrany v oblasti používania genetických 

technológií a GMO, plne kompatibilný s predpismi Európskej smernice. Používanie 
genetických technológií a GMO podlieha prísnemu procesu posúdenia a schválenia a v 
podmienkach SR je upravené: 

− zákonom č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky 
modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov, ktorý bol v roku 2012 
novelizovaný zákonom č. 448/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o 
používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení 
neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

− vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 399/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných 
organizmov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia SR č. 312/2008 Z. z. a č. 86/2013 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva životného prostredia č. 399/2005 Z. z.  

Podľa uvedeného zákona je možné používať genetické technológie a geneticky 
modifikované organizmy nasledovnými spôsobmi: 1. v uzavretých priestoroch, 2. zámerným 
uvoľnením, a to zavádzaním do životného prostredia alebo uvedením na trh. Správa 
Ministerstva ŽP SR z roku 2015 (26) uvádza, že na Slovensku sa GMO používajú 
predovšetkým na pokusné účely v uzavretých priestoroch, ktoré použitím ochranných opatrení 
znemožňujú únik GMO a tým zabraňujú kontaktu s obyvateľstvom a životným prostredím. 
Povolenie na prácu s GMO v uzavretých priestoroch (laboratóriá, skleníky, pestovateľské 
miestnosti a pod.) má na Slovensku niekoľko desiatok výskumných inštitúcií. V prípade 
zámerného uvoľňovania GMO, a to ich zavádzaním do životného prostredia, SR povolila 
doposiaľ len pokusné pestovanie GM plodín, a to kukurice a cukrovej repy. Aj keď petícia za 
zdravé potraviny a Slovensko bez GMO z októbra 2016 bola vyhodnotená Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako neopodstatnená, skupiny odporcov GMO 
neustále vyvíjajú tlak na vládu SR, ako aj na verejnosť v oblasti riešenia otázok GMO. Na 
základe týchto okolností sa zdá, že obyvateľstvo SR je v oblasti využívania GMO a techník 
génového inžinierstva príliš konzervatívne a zaujíma k tejto problematike značne odmietavý 
postoj.  

 
Záver 

Z doterajších výsledkov je zrejmé, že rekombinatné probiotiká majú široké spektrum 
medicínskych aplikácií. Avšak väčšina štúdií venujúcich sa výskumu rekombinantných 
probiotík bola zameraná na sledovanie interakcií týchto baktérií s patogénnymi druhmi. Zatiaľ 
nie sú objasnené interakcie týchto geneticky modifikovaných probiotík s komenzálnou 
mikroflórou, resp. celkovou mikrobiotou osídľujúcou ľudské telo a počet klinických štúdií 
overujúcich účinok RP u ľudí je minimálny. Z tohto dôvodu rekombinantné probiotiká aj 
napriek pozitívnym vlastnostiam predstavujú zatiaľ pre človeka možné riziko. 
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Predpokladáme, že neustály rozvoj a zdokonaľovanie metód génového inžinierstva, ako aj 
potreba hľadania alternatívnych, ale predovšetkým efektívnych terapeutických postupov 
infekčných a civilizačných ochorení bude hnacou silou neustáleho výskumu v tejto oblasti. 
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BISFENOL A A UHĽOVODÍKY Z MINERÁLNYCH OLEJOV – KONTAMINANTY 
POTRAVÍN Z OBALOVÝCH MATERIÁLOV 

 
 

M. Syčová  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade  
 

 
 

Bezpečnosť potravín a krmív sa zaraďuje medzi strategické záujmy verejnosti. Európska 
Únia má jednu z najvyšších úrovní bezpečnosti potravín v celosvetovom meradle, práve kvôli 
zavedenej kvalitnej európskej legislatíve, ktorá zaisťuje, že potraviny a krmivá sú bezpečné. 
Politika EÚ zaručuje, že sa aspekty ochrany zdravia zohľadňujú v celom potravinovom 
reťazci (vo všetkých fázach výroby potravín, od farmy až po konečného spotrebiteľa). 
Zameriava sa na prevenciu kontaminácie potravín, hygienickú bezpečnosť, informácie o 
potravinách, zdravie rastlín, ako aj zdravie zvierat a ich dobré životné podmienky. Pozornosť 
odbornej ale aj laickej verejnosti sa posledné roky sústreďuje na materiály a predmety určené 
na styk s potravinami v súvislosti s rizikom možnej migrácie (prechodu) látok do potravín. 
Otázka prenikania chemických zlúčenín z obalových materiálov potravín do samotných 
potravín je veľmi závažná. Už v minulosti sa preukázalo, že plastové polyméry, kovy a 
papier/kartón sú nezanedbateľným zdrojom chemických látok, ktoré sú v potravinách 
nežiaduce. Podmienkou zaručenia bezpečnosti potravín je aj výber obalových materiálov, 
ktoré môžu byť zdrojom kontaminujúcich látok.  

Bisfenol A je najsledovanejší endokrinný rozrušovač, ktorý sa používa na výrobu 
polykarbonátových obalov, povrchových úprav potravinárskych plechoviek a túb, ako aj pri 
výrobe papiera. Jeho použitie je momentálne legislatívne upravené iba pri výrobe plastov so 
špecifickým migračným limitom 0,6 mg/kg potraviny. Vedecké stanovisko EFSA definovalo 
TDI pre bisfenol A na úroveň 4 µg/kg/bw. Z tohto dôvodu pristúpila EK k vypracovaniu 
nariadenia, ktoré znižuje limit pre výskyt bisfenolu A v plastoch a ustanoví aj limit pre 
povrchové úpravy. Uhľovodíky z minerálnych olejov (MOH) majú rôznorodý potenciálny 
vplyv na ľudské zdravie: aromatické minerálne uhľovodíky (MOAH) sú genotoxické 
karcinogény a nasýtené minerálne uhľovodíky (MOSH) sú možné mutagény a karcinogény. 
Pod MOH patrí enormné množstvo individuálnych zlúčenín, ktorých monitoring je nutný na 
hodnotenie rizika a ustanovenie limitov pre výskyt v potravinách. 

 

Životné podmienky a zdravie, 2018 
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Uhľovodíky z minerálnych olejov 
V zmysle Odporúčania Komisie (EÚ) 2017/84 zo 16. januára 2017 o monitorovaní 

uhľovodíkov z minerálnych olejov v potravinách, ako aj materiáloch a výrobkoch 
prichádzajúcich do styku s potravinami (1), sa odporúča členským štátom monitorovať 
uhľovodíky z minerálnych olejov v rokoch 2017 – 2018 z dôvodu zistenia expozície 
a následného toxikologického hodnotenia.  

Uhľovodíky z minerálnych olejov sú chemické zlúčeniny získavané predovšetkým z ropy, 
ale takisto vyrábané synteticky z uhlia, zemného plynu a biomasy. Môžu sa vyskytovať v 
potravinách v dôsledku znečistenia životného prostredia, vniknutia do potravín z mazív v 
strojoch používaných pri zbere a výrobe potravín, z technologických pomocných látok a 
materiálov prichádzajúci do styku s potravinami. Produkty obsahujúce MOH na potravinárske 
účely sa ošetrujú takým spôsobom, aby sa obsah aromatických uhľovodíkov z minerálnych 
olejov (MOAH) v nich minimalizoval.  

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) dospel k záveru, že skupiny látok z 
kategórie MOH majú veľmi rôznorodý potenciálny vplyv na zdravie ľudí. MOAH môžu 
pôsobiť ako genotoxické karcinogény, nasýtené MOH (MOSH) sa zas môžu akumulovať v 
ľudskom tkanive a mať nepriaznivé účinky na pečeň. Niektoré MOAH sa považujú za 
mutagény a karcinogény, a preto je dôležité zorganizovať monitorovanie MOH v záujme 
lepšieho porozumenia relatívnemu výskytu MOSH a MOAH v potravinových komoditách, 
ktoré sú hlavným faktorom pri expozícií prostredníctvom potravy.  

Z hľadiska chemického nasýtené uhľovodíky v minerálnych olejoch (MOSH) pozostávajú 
z lineárnych a rozvetvených alkánov a alkyl-substituovaných cykloalkánov, zatiaľ čo 
aromatické uhľovodíky minerálnych olejov (MOAH) zahŕňajú najmä alkyl-substituované 
polyaromatické uhľovodíky. Produkty špecifikované podľa ich fyzikálno-chemických 
vlastností sa môžu chemicky líšiť v závislosti od zdroja oleja.  

Vzhľadom na zložitosť materiálu nie je možné rozdeliť zmesi MOH na jednotlivé zložky. 
Je však možné kvantifikovať koncentráciu celkových frakcií MOSH a MOAH, ako aj 
niektorých podtried, s použitím metód založených na plynovej chromatografii (GC). V 
súčasnej dobe najúčinnejšie metódy analýzy MOSH a MOAH v potravinách a krmivách 
zahŕňajú extrakciu, po ktorej nasleduje predbežná separácia vysokoúčinnou kvapalinovou 
chromatografiou (HPLC) on-line spojenou s GC s detekciou plameňovej ionizácie (FID). 
Detekčné limity závisia od rozloženia hmotnosti, matice vzoriek a akéhokoľvek 
predchádzajúceho obohatenia a môžu byť až 0,1 mg/kg. Kombinácia dvojrozmernej GCxGC s 
detektorom FID a TOF detektorom umožňuje hrubú separáciu a kvantifikáciu parafínov a 
nafténov vo frakcii MOSH, ale pre rutinnú analýzu nie je praktická. Kontaminácia 
polyolefínovými oligomérnymi nasýtenými uhľovodíkmi (POSH), napr. z plastových 
vrecúšok, tepelne zataviteľných vrstiev alebo lepidiel, môže interferovať s analýzou MOSH. 
Analytická schopnosť rozlišovať rôzne podtriedy MOAH v potravinách je obmedzená aj 
vzhľadom na to, že nie sú k dispozícii CRM a RM. Na tento účel sa zdá, že GCxGC je 
najúčinnejšou metódou. 
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Bisfenol A 
Bisfenol A sa používa pri výrobe určitých druhov materiálov a predmetov, ako napr. 

polykarbonátové plastové fľaše, povrchové úpravy lakov a náterov. Použitie bisfenolu A je 
obmedzené nariadením Komisie (EU) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch 
určených na styk s potravinami, ktoré ustanovuje špecifický migračný limit (SML) na úrovni 
0,6 mg/kg potraviny alebo potravinového simulátora. Tento špecifický migračný limit bol 
definovaný na základe hodnotenia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) (2). 
V rokoch 2006, 2008, 2010 a 2011 (3) boli prehodnotené nové vedecké informácie – 
toxikologické informácie a úroveň expozície pre rôzne kategórie ľudí a aktualizované 
vedecké stanoviská. Po poslednom prehodnotení vedeckého stanoviska EFSA v roku 2011 
bolo používanie bisfenolu A zakázané pri výrobe polykarbonátových dojčenských fliaš pre 
deti do 1 roku života. V roku 2012 bolo na žiadosť Európskej komisie začaté nové 
prehodnotenie doterajšieho vedeckého stanoviska a v roku 2016 bolo publikované nové 
vedecké stanovisko (4), pri príprave ktorého sa vzali do úvahy nové toxikologické údaje 
umožňujúce presnejšiu špecifickú extrapoláciu údajov zo zvierat na ľudí. Definovaný bol 
nový prijateľný denný príjem (TDI) na úrovni 4 µg/kg/bw (telesná hmotnosť). V stanovisku je 
uvedené, že najviac rizikové skupiny obyvateľov, ktorými sú dojčatá, deti a mladiství, sú 
exponované bisfenolom A zo stravy pod úrovňou TDI. Ďalšími zdrojmi bisfenolu A sú 
vzduch, kozmetika a termo papier. Skonštatovalo sa, že expozícia ľudského tela zo všetkých 
zdrojov je nižšia ako TDI. 

Niektoré skupiny obyvateľov však môžu byť exponované zdrojmi ako sú nekonzervované 
mäso a mäsové výrobky, pričom sa tieto zdroje expozície pri predchádzajúcich stanoviskách 
EFSA nebrali do úvahy. Z týchto nových skutočností vyplynula potreba revidovať doterajší 
SML berúc do úvahy konvenčný expozičný predpoklad, že človek vážiaci 60 kg skonzumuje 
denne 1 kg potravín balených v plastových obalových materiáloch. Použitím neistoty 150 na 
deriváciu TDI a alokačného faktora 20 % sa došlo k záveru, že SML je potrebné znížiť na 
0,05 mg/kg potraviny alebo potravinového simulátora.  

Zdrojom expozície bisfenolu A sú aj povrchové úpravy a nátery kovových obalových 
materiálov, ktorých použitie sa zvyšuje. V súčasnosti sa povrchové úpravy a nátery 
legislatívne neriešia na úrovni EÚ a preto Komisia navrhuje ustanoviť platnosť tohto SML aj 
na túto komoditu výrobkov. Obmedzenie pre použitie bisfenolu A bude pre plastové výrobky 
určené pred deti do 36 mesiacov. Navrhovaný nový SML platný pre plasty a aj pre povrchové 
úpravy bol odhlasovaný na pôde Európskej komisie dňa 25. 09. 2017. Nové nariadenie 
definujúce tieto obmedzenia bude publikované začiatkom roku 2018. Zároveň sú v návrhu 
nariadenia definované aj podmienky pre verifikáciu zhody so SML. V návrhu nariadenia sú 
ustanovené definície pre povrchové úpravy a nátery, ako aj výrobky, pri ktorých výrobe sa 
používa BPA. Podnikateľské subjekty (výrobcovia plastov, spracovatelia plastov, ako aj 
výrobcovia konzerv a túb, na ktorých povrchovú úpravu ako používa látka bisfenol A) budú 
povinné prehlasovať zhodu ich výrobkov s novo definovaným špecifickým migračným 
limitom 0,05 mg/kg potraviny alebo potravinového simulátora, pričom dodržiavanie tohto 
limitu bude predmetom úradných kontrol v roku 2018 a v ďalších rokoch. 
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Je potrebné zdôrazniť, že bisfenol A sa môže uvoľňovať iba z plastov typu polykarbonát, 
ktorý je označený symbolom PC alebo číselným symbolom 7 a bude platiť prísnejší limit, 
ktorým sa chráni ľudské zdravie. 

Značenie plastových obalových materiálov alebo výrobkov číselným údajom neposkytuje 
pre spotrebiteľa žiadne informácie o bezpečnosti plastového obalu alebo výrobku. Číselné 
označenie 7 zahŕňa iné typy plastov nie PETE/PET – polyetyléntereftalát (číselné označenie 
1), HDPE – polyetylén vysokej hustoty (číselné označenie 2), V – polyvinylchlorid (číselné 
označenie 3), LDPE – polyetylén nízkej hustoty (číselné označenie 4), PP – polypropylén 
(číselné označenie 5), PS – polystyrén (číselné označenie 6). 

Spotrebitelia sa však mylne domnievajú, že akýkoľvek obalový materiál označený 
číselným údajom 7 je nebezpečný. Pod číselným označením 7 sa rozumie široká škála iných 
typov plastov alebo kombinácia rôznych materiálov (napr. kašírované obalové materiály 
zložené z dvoch alebo viacerých typov plastov alebo napr. papier/plast), pre ktoré nie sú 
legislatívne definované číselné označenia.  

Pod číselné označenie 7 patrí aj plast nazývaný polykarbonát (označený aj skratkou PC), 
ktorý sa používa na výrobu plastových fliaš, formičiek alebo nádob do watercoolerov. Na 
výrobu polykarbonátu sa používa bisfenol A, ktorý sa považuje za potenciálne nebezpečný 
vzhľadom na to, že z toxikologického hľadiska pôsobí na ľudský organizmus ako endokrinný 
rozrušovač a od roku 2011 je zakázaný na výrobu dojčenských fliaš pre deti do 1 roku života. 

Je potrebné zdôrazniť, že bisfenol A sa používa ako monomér iba na výrobu 
polykarbonátových plastových obalov (žiadnych iných) a môže sa používať v lakoch 
a náteroch na vnútornej strane hliníkových túb alebo potravinových konzerv. 

Po takmer 8-ročnom hodnotení rizika tejto látky boli na základe zásady preventívnosti 
(predbežnej opatrnosti uvedenej v článku 7 nariadenia (ES) č. 178/2002, ktoré povoľuje 
prijatie dočasných opatrení na základe dostupných informácií, kým nebudú k dispozícii 
výsledky týkajúce sa pretrvávajúcej neistoty a nevykoná sa ďalšie posúdenie rizika, pričom 
tieto opatrenia sa prehodnotia v primeranom časovom období) prijaté nové reštrikcie pre 
používanie tejto látky pri výrobe polykarbonátových obalov a epoxidových živíc určených do 
lakov a náterov, ktoré sa aplikujú najmä na vnútornú časť potravinových konzerv.  

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/213 (5) definuje špecifický migračný limit pre bisfenol 
A v plastových výrobkoch na úrovni 0,05 mg/kg potraviny, pričom bisfenol A sa nesmie 
používať na výrobu PC pohárov a fliaš pre dojčatá a malé deti. 

Migrácia bisfenolu A do potravín alebo na potraviny z lakov alebo náterov aplikovaných 
na materiály a predmety nesmie presiahnuť špecifický migračný limit 0,05 mg/kg potravín. 
Nepovoľuje sa migrácia BPA z lakov a náterov aplikovaných na materiály alebo predmety 
špecificky určené na styk s počiatočnou dojčenskou výživou, následnou dojčenskou výživou, 
potravinami spracovanými na báze obilnín, detskými potravinami, potravinami na osobitné 
lekárske účely vyvinutými na uspokojenie výživových potrieb dojčiat a malých detí alebo 
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mliečnymi nápojmi a podobnými výrobkami určenými pre malé deti, ako sa uvádza 
v nariadení (EÚ) č. 609/2013. 

 
Záver  

Pokiaľ ide o MOH, je potrebné zabezpečiť prístrojové vybavenie, ktoré vyžaduje cielené, 
presné a konkrétne tandemové usporiadanie. Veľmi vhodné je uvažovať a vybavení jedného 
pracoviska na Slovensku tak, aby bolo schopné analyzovať uhľovodíky minerálnych olejov 
MOSH a MOAH v potravinách a v obalových materiáloch. 

Nové limity pre bisfenol A budú predmetom úradných kontrol v roku 2018 a v ďalších 
rokoch. 
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Pojem alkohol pochádza z arabčiny – al koh΄l a znamená jemne rozptýlenú látku. Tento 

názov si osvojili stredovekí alchymisti a používali ho pre jemne rozptýlené pary z tekutín. Po 
stránke chemickej je alkohol, chemicky etanol (C2H5OH), bezfarebná kvapalina príjemnej 
vône a štipľavej chuti, ktorá vzniká kvasením cukrov. Patrí medzi látky ovplyvňujúce 
predovšetkým látkovú premenu a nervový systém. Najviac alkoholu obsahujú destiláty 30 – 
50 %, víno 8 – 15 %, červené viac ako biele a pivo 3 – 10 %.  

Alkohol sa získava z prírodných zdrojov (ovocie, obilie) kvasením, pálením, varením 
a kombináciou týchto spôsobov. Podľa údajov WHO až 1/3 celej spotreby alkoholu je 
produkovaná nelegálnymi domácimi výrobcami (21). Existujú štúdie zdôrazňujúce 
protektívny charakter alkoholu v malom množstve, najmä v oblasti kardiológie. Aké sú teda 
hranice medzi bezpečnou a rizikovou dávkou? Muža ohrozuje viac ako 40 g čistého alkoholu 
denne, ženu polovičná dávka. Za bezpečnú dávku alkoholu sa považuje polovica uvedeného 
množstva (17, 18, 19). Škodlivé užívanie alkoholu má závažný vplyv na verejné zdravie a v 
celosvetovom meradle sa považuje za jeden z hlavných rizikových faktorov poškodenia 
zdravia a chorobných stavov. Svetová zdravotnícka organizácia venuje už viac než dvadsať 
rokov zvýšenú pozornosť znižovaniu škôd spôsobených alkoholom (14).  

Alkohol spôsobuje v spoločnosti škody na mnohých úrovniach. Najzávažnejšie sú 
poškodenia zdravia – psychické škody spôsobujúce ťažkú závislosť a telesné poškodenia 
spojené s cirhózou pečene a mnohými ďalšími ochoreniami. Nadužívanie alkoholu má aj 
sociálne dôsledky – spojené často s rozvodom manželstva a stratou zamestnania. Pribúdajú aj 
ekonomické a ďalšie škody vyplývajúce z konfliktov pri opíjaní sa, vrátane úrazov a trestných 
činov (20).  

Alkohol zaujíma v rebríčku preventabilných rizikových faktorov zdravia 3. miesto 
v Európe i vo svete. Je hlavnou príčinou viac než 200 ochorení a poškodení zdravia, 
predčasnej pracovnej neschopnosti a úmrtnosti (19). Abúzus alkoholu sprevádza ľudstvo 

                                                      
1 Práca podporovaná grantovým projektom KEGA 007UPJŠ-4/2018 
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oddávna. Dôvodom je jeho príjemné ovplyvnenie centrálneho nervového systému. Označuje 
sa ako legálna droga a pôsobí nielen ako život uľahčujúci a spríjemňujúci prostriedok, ale aj 
ako látka, ktorej široké používanie vedie k obrovským ekonomickým a sociálnym stratám. 
Najväčší nárast alkoholizmu bol zaznamenaný v minulom storočí po 2. svetovej vojne, keď sa 
spotreba alkoholu zvýšila 2- až 4-krát (11). Európa je kontinentom s najvyššou spotrebou 
alkoholu vo svete a až 2-násobne prevyšuje celosvetový priemer. Takmer 15 % Európanov 
(25 % mužov a 10 % žien) konzumuje alkohol v nadmernej dávke (13). Kým vo svete je 
alkohol zodpovedný za 3,8 % úmrtí a 4,6 % predčasných úmrtí, v Európe má na svedomí 
6,5 % úmrtí a 11,6 % predčasných úmrtí (21). Z hľadiska pohlavia zomiera na alkohol viac 
mužov v porovnaní s európskymi ženami (11 % mužov a 1,8 % žien) (13). Svetová priemerná 
spotreba alkoholu predstavuje 6,2 l čistého alkoholu/osobu nad 15 rokov, kým v Slovenskej 
republike je to 13 l čistého alkoholu/osobu a 20,5 l čistého alkoholu/muža. Každý siedmy muž 
a každá trinásta žena v Európe zomiera následkom alkoholu. Najvyššia spotreba sa týka ľudí 
v produktívnom veku. Najvyššie riziko vzniku závislosti je u mladých a adolescentov. 
Slovenská republika patrí ku krajinám so stabilnou spotrebou za posledné roky. Podľa druhu 
konzumovaných nápojov 46 % podiel predstavujú liehoviny, 30 % pivo, 18 % víno (6, 7). 
Obsah alkoholu vo vybraných alkoholických nápojoch je nasledovný: pivo 5 – 8 %, víno 10 – 
20 %, rum 40 – 50 %, whisky 40 – 50 %, slivovica 40 – 52 % (1, 2, 6, 10). 

Metabolizmus alkoholu  
Farmakologické vlastnosti alkoholu sú tlmivé, euforizačné a analgetické. Alkoholický 

nápoj sa po požití veľmi rýchlo vstrebáva už v dutine ústnej do krvi. Metabolizuje sa v pečeni 
pomocou alkoholdehydrogenázového enzymatického systému ADH.  

Alkohol sa takmer kompletne zmetabolizuje, takže je minimálne vylučovaný obličkami 
a pľúcami. Alkohol sa z tráviaceho traktu veľmi rýchlo distribuuje do všetkých orgánov 
vrátane mozgu. ADH nemá človek k dispozícii od narodenia, ale až asi od 5 rokov. Pečeň, 
v ktorej vzniká enzým ADH sa vyznačuje veľkou regeneračnou schopnosťou, čím sa 
vysvetľuje jej ochrana pred alkoholom. Alkoholizmus je chorobný stav vznikajúci po 
systematickom konzume alkoholu približne 3 – 15 rokov. Rýchlejší rozvoj je u mladých 
jedincov a žien (6).  

Keď sa alkohol dostane do žalúdka, zvyšuje tvorenie žalúdočných štiav (nápoje 
s obsahom nad 10 % alkoholu sekréciu štiav skôr tlmia). Asi 20 % požitého alkoholu sa 
vstrebáva sliznicou žalúdka, 80 % sliznicou tenkého čreva. Vstrebávajú sa v nezmenenom 
stave, pričom sa rýchlejšie vstrebáva alkohol z koncentrovaných liehovín a nápojov vypitých 
nalačno. Rýchlosť vstrebávania alkoholu môžu ovplyvniť aj iné látky obsiahnuté 
v alkoholickom nápoji. Oxid uhličitý vyvoláva v stene žalúdka rozšírenie ciev sliznice. 
Aromatické látky zvyšujú prekrvenie sliznice, čím urýchľujú resorbciu alkoholu, cukry ju 
spomaľujú. Účinok alkoholu v ľudskom tele závisí od jeho koncentrácie. Čím 
koncentrovanejší je alkoholický nápoj, tým skôr etanol preniká do krvi a rýchlejšie sa 
likviduje (6).  
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Účinky alkoholu na ľudský organizmus  
Nadužívanie alkoholu škodlivo pôsobí na mozog a psychiku s následným rozvojom 

neuropsychiatrických prejavov. Aj pri krátkodobom užívaní alkoholu môže dôjsť k intoxikácii 
alkoholom pri nárazovom pití. Etylalkohol je centrálne účinkujúca tlmivá látka, ktorá 
selektívne spôsobuje depresiu retikulárneho aktivačného systému. Porucha glukoneogenézy 
vedie k hypoglykémii. Potenciálne letálna dávka je 5 – 6 ml/kg hmotnosti 100 % alkoholu 
alebo koncentrácia v krvi > 450 mg/dl (4,5 ‰). Je popísané prežitie aj pri extrémnej 
koncentrácii 15 ‰ (10). Účinok alkoholu sa prejaví veľmi skoro po jeho požití. Príčinou je 
jeho rýchla absorpcia v hornej časti tráviaceho traktu, predovšetkým v žalúdku. Maximálnu 
koncentráciu alkoholu v krvi je možné dokázať asi za 30 až 90 minút po jeho požití (3). 
Rýchlejší a vyšší vzostup hodnôt etanolu v krvi je u žien, chronických alkoholikov, pacientov 
po resekcii žalúdka, pacientov užívajúcich H2 blokátory, a to v dôsledku nedostatku alebo 
zníženia koncentrácie alkoholdehydrogenázy v žalúdku. Naopak, pomalší vzostup a nižšie 
koncentrácie etanolu v krvi nachádzame vtedy, keď sa žalúdok pomalšie vyprázdňuje, napr. 
pri fajčení (4). Degradácia alkoholu prebieha hlavne v pečeni, kde je oxidovaný 
alkoholdehydrogenázou na acetaldehyd, ktorý sa následne acetaldehyddehydrogenázou 
odbúrava na kyselinu octovú, CO2 a vodu. Rýchlosť odbúravania v pečeni je konštantná 
a nezávislá na dávke alkoholu, predstavuje asi 1 g alkoholu na 10 kg telesnej hmotnosti za 
hodinu u mužov, resp. 0,8 g u žien, čo predstavuje pokles asi o 0,15 ‰ za hodinu (3). 
Etylalkohol sa v mozgu viaže na receptory pre kyselinu γ-aminomaslovú, ktorá je hlavným 
inhibičným neurotransmiterom v centrálnom nervovom systéme. Z toho teda vyplýva hlavný 
účinok etylalkoholu pri požití vysokých dávok, a to depresia centrálneho nervového systému 
(predchádza ju excitácia, ktorá len vzácne chýba). Vracanie je spôsobené jednak metabolitmi 
alkoholu (acetaldehyd), jednak dráždivým účinkom na sliznicu tráviaceho traktu. Pri vracaní 
a súčasnom útlme hrozí nebezpečenstvo aspirácie žalúdočného obsahu. Vplyvom inhibície 
glukoneogenézy môže dôjsť k hypoglykémii, ku ktorej sú náchylní predovšetkým 
podvyživení chronickí alkoholici. Periférna vazodilatácia je príčinou náchylnosti k hypotermii 
(časté omrzliny opitých osôb v zime) a hypotenzii (3, 4).  

Intoxikácia etylalkoholom prebieha v 4 klinických štádiách, ktorým zodpovedá 
koncentrácia alkoholu v krvi (10):  

1. excitačné štádium 0,5 ‰,  
2. hypnotické štádium 1 – 2 ‰,  
3. narkotické štádium 2 – 3,5 ‰ a  
4. asfyktické štádium > 3,5 ‰.  

Pri intoxikácii etylalkoholom je aj zvýšené nebezpečenstvo úrazu (3). Liečba intoxikácie 
je podporná a symptomatická – úprava hypoglykémie podávaním infúzií 10 – 40 % glukózy, 
pri hypovolémii, hypotenzii a hyperosmolarite intravenózna hydratácia, pri výraznom 
nepokoji, event. kŕčoch diazepam, v prevencii Wernickeho encefalopatie thiamín, pri 
metabolickej acidóze s pH < 7,1 bikarbonát (8,4 % NaHCO3), ďalej prevencia podchladenia, 
prevencia aspirácie zvratkov, pri asfyxii intubácia, umelá pľúcna ventilácia a monitoring 
základných vitálnych funkcií. Špecifický antagonista etylalkoholu neexistuje, priaznivý efekt 
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bol dokumentovaný u naloxonu (Intrenon) (3, 5). Hemodialýza je indikovaná pri ťažkej 
intoxikácii (kóma, koncentrácia alkoholu v krvi > 4 ‰, kardiorespiračné zlyhávanie) (10). 
Neúčinné je aktívne uhlie i forsírovaná diuréza. U všetkých pacientov je nutné dôsledne 
pátrať po okultnej traume, predovšetkým po kraniocerebrálnom poranení (epidurálny, 
subdurálny hematóm) a v prípade podozrenia je nutné doplniť CT vyšetrenie hlavy (3).  

Pri dlhodobom užívaní alkoholu sú jeho účinky na mozog a psychiku ešte závažnejšie, 
pretože dochádza k rozvoju syndrómu závislosti od alkoholu (5, 20). Ľahšia závislosť je 
psychologická (psychická) – človek si dodáva sebaistotu, uľahčuje si situáciu, pociťuje 
potrebu piť alkoholický nápoj v určitých štandardných situáciách, ako je stretnutie so 
známymi, po skončení práce, počas voľna, na cestách, pred verejným vystúpením a pod. 
Psychologická závislosť sa dá prekonať ľahšie ako fyzická. Konzumácia alkoholu pri 
psychologickej závislosti môže byť veľmi veľká (pijanstvo) a môže vyvolať somatické 
choroby z alkoholu. Pojem pijan (heavy drinker) vyjadruje, že jednotlivec – muž konzumuje 
denne 120 g alkoholu a viac, žena viac ako 60 g. Pri fyzickej závislosti je potreba alkoholu 
trvalá, chorý pije alkoholické nápoje od prebudenia do prípravy na spánok (5). Pacienti 
dlhodobo užívajúci alkohol často trpia depresiou, demenciou, epilepsiou, Korsakovovou 
psychózou alebo Wernickeho encefalopatiou (20). Medzi ďalšie poruchy nervovej sústavy, ku 
ktorým dochádza pod vplyvom nadmerného užívania alkoholu, patrí oslabenie pamäte. 
V pokročilejších štádiách závislosti na alkohole dochádza k zápalom nervov, ktoré sa môžu 
ohlasovať mravenčením v končatinách, kŕčmi v lýtkach, ich bolesťami až necitlivosťou. 
K hrubým poruchám nervového systému pri akútnej intoxikácií alkoholom patrí inkontinencia 
moču a stolice. 

Prakticky neexistuje taký orgánový systém, na ktorý by alkohol nemal škodlivý účinok. 
Alkohol a jeho nadpriemerné pitie poškodzuje periférny nervový systém a spôsobuje 
polyneuropatiu. Poškodzuje aj srdcovocievny systém a spolupôsobí pri vzniku artériovej 
hypertenzie, ischemickej choroby srdca, srdcových arytmií, môže spôsobiť aj kardiomyopatiu. 
Na tráviaci systém má alkohol tiež veľa nepriaznivých účinkov. Nadmerné pitie sa 
spolupodieľa na vzniku chronickej gastritídy, vredovej choroby žalúdka a dvanástnika, 
akútnej aj chronickej pankreatitídy, zhubných nádorov ústnej dutiny, hltana, pažeráka, 
hrubého čreva, spôsobuje poškodenie pečene, a to vo forme steatózy pečene, steatohepatitídy, 
cirhózy pečene, akútnej alkoholovej hepatitídy alebo hepatocelulárneho karcinómu. Alkohol 
môže spôsobiť vznik diabetes mellitus, nepriaznivo ovplyvňuje krvotvorbu – môže spôsobiť 
anémiu, nepriaznivo vplýva aj na reprodukčný systém, u mužov môže viesť k impotencii 
a sterilite, u žien zapríčiňuje nepravidelnú menštruáciu, u tehotných žien môže vyvolať 
spontánny potrat alebo fetálny alkoholový syndróm (11, 20).  

V pečeni vyvoláva alkohol početné metabolické poruchy. K najdôležitejším patrí tvorba 
laktátu, pyruvátu, kyseliny močovej a výsledkom je laktátová acidóza a hyperurikémia. Často 
dochádza k hyperlipoproteinémii a k hypercholesterolémii. Zvýšenie koncentrácie lipidov je 
predovšetkým výsledkom ich zvýšenej tvorby. Ukladanie triacylglycerolov spôsobuje 
steatózu pečene. Metabolicky nevýhodné je zabrzdenie glukoneogenézy, pretože ohrozuje 
pacientov hypoglykémiou. MEOS (microsomal ethanol oxidizing system) je jedným 
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z izoenzýmov cytochrómu P450. Aktivuje Kupfferove bunky, ktoré sa aktívne podieľajú na 
fibrogenéze v pečeni. Zvyšuje tvorbu voľných radikálov, tým sa spúšťa lipoperoxidácia 
s následným poškodením membrán a antioxidačných systémov v mikrozomálnej frakcii. 
Vyvolaná porucha závisí od obsahu alkoholu, vypitom množstve a od niektorých ďalších 
faktorov, ako je vek, nutričný stav, pohlavie, geneticky podmienená aktivita 
alkoholdehydrogenázy či MEOS (11, 12). 

Alkoholová choroba pečene vzniká pri viacročnom častom a nadmernom pití 
alkoholických nápojov. V skorých fázach vzniká steatóza pečene, neskôr steatohepatitída a 
choroba pokračuje do cirhózy pečene a jej komplikácií. Nadmerná konzumácia alkoholických 
nápojov priamo súvisí s úmrtnosťou na cirhózu pečene a patrí medzi najvýznamnejšie 
problémy verejného zdravotníctva nielen na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších krajinách 
Európy a sveta (20). Denná konzumácia 80 g alkoholu u mužov a 40 g alkoholu u žien 
signifikantne zvyšuje prevalenciu cirhózy pečene. Je charakterizovaná prítomnosťou fibrózy 
a reparačných mechanizmov ústiacich do zmeny normálnej architektúry pečene na 
štrukturálne abnormálne hyperplastické lobuly. Okrem poruchy arteriálnej, portálnej, 
venóznej a žlčovej zložky sú prítomné aj poruchy a poškodenia všetkých hlavných buniek 
pečene, ako aj ich subcelulárnych štruktúr (12). Klinický obraz je závislý od štádia ochorenia, 
ktoré je možné rozdeliť na štádium kompenzovanej cirhózy a štádium dekompenzovanej 
cirhózy pečene. Začiatočné štádiá môžu byť klinicky bezpríznakové alebo môžu pripomínať 
steatózu pečene (11, 12). U cirhotikov nachádzame zmeny korelujúce so zmenami 
metabolizmu hormónov – gynekomastiu, pavúčikové névy, atrofiu testes, poruchu libida, 
vymiznutie sekundárnych pohlavných znakov, palmárny a plantárny erytém. Častý je sklon ku 
krvácaniu s výskytom petechií a podkožných hematómov. V rozvinutom štádiu sa objavuje 
tzv. cirhotická tvár so žltým až žltosivým koloritom a vpadnutými spánkami. Častým nálezom 
je malnutrícia. Hepatomegália je spravidla na začiatku ochorenia, s rozvojom cirhózy 
dochádza k zmenšovaniu pečene a v pokročilých štádiách nemusí byť hmatná. Ikterus je 
častým nálezom u cirhotických pacientov a pri jeho objavení sa hovoríme o parenchýmovej 
dekompenzácii cirhózy. Pri objavení sa ascitu hovoríme o vaskulárnej dekompenzácii cirhózy 
pečene. V laboratórnom obraze býva anémia, leukocytopénia a trombocytopénia, zvýšené 
hladiny bilirubínu, ALT, AST, GMT, pokles aktivity hemokoagulačných parametrov a hladín 
albumínu. Cirhóza pečene je prekancerózou – s možnosťou prechodu do hepatocelulárneho 
karcinómu. Medzi ďalšie možné komplikácie cirhózy pečene patria: portálna hypertenzia, 
ascites, portosystémová encefalopatia, ezofageálne varixy a krvácanie z nich, iné hemoragické 
komplikácie z nedostatku koagulačných faktorov a trombocytopénie, pečeňové zlyhanie, 
hepatorenálny syndróm a infekčné komplikácie – časté pre prítomnosť sekundárne sa 
vyvíjajúceho imunodeficitu (12). Liečba alkoholovej cirhózy pečene spočíva v snahe 
odstrániť príčinu, ktorá viedla k jej vzniku, t.j. v absolútnej abstinencii. Je nutný primeraný 
režim fyzickej a psychickej záťaže, s redukciou podávania liekov na minimum. Z dietetického 
hľadiska musí byť zabezpečené dostatočné energeticko-nutričné krytie potrieb organizmu. 
Pacienti sa majú chrániť pred infekciami a tie je treba dôsledne liečiť a kryť antibiotikami. 
V pokročilých štádiách sa v terapeutickej stratégii do popredia dostáva symptomatická liečba 
komplikácií (5, 12). 
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Konzum alkoholu má vplyv na ochorenia tráviacej sústavy, srdcovo-cievneho systému, 
dýchacej sústavy, nervového a endokrinného systému, krvotvorby, rôzne poranenia a úrazy a 
choroby kože. V tráviacom trakte dochádza k zmenám na žalúdočnej a črevnej sliznici, a tiež 
k zmenám zloženia žalúdočných štiav. Porucha trávenia je sprevádzaná buď zápchou alebo 
hnačkou. Okrem týchto problémov sa často objavujú aj dysfágie a gastritídy. Zvyšuje sa 
riziko vzniku karcinómu žalúdka a tenkého čreva. U ľudí, ktorí konzumujú pivo, sa uvádza 
vyšší výskyt karcinómu rekta. Chronický abúzus alkoholu často narúša endokrinný systém, čo 
vedie k poškodeniu pankreasu a následnej poruche sekrécie inzulínu, čo iniciuje vznik 
sekundárneho diabetes mellitus. Pri častom užívaní alkoholu sa vyskytujú avitaminózy, 
poruchy krvotvorby, hemokoagulácie a anémie (5, 12).  

Muži trpiaci alkoholizmom majú zníženú sekréciu testosterónu, následne poruchy 
sexuálnych funkcií a neskôr sa objaví impotencia.  

Medzi ďalšie poškodenia zdravia, na ktorých sa alkohol spolupodieľa, patria úrazy pri 
nehodách v doprave, utopenie, aspirácia zvratkov, úmyselné sebapoškodzovanie, 
samovražedné pokusy, poranenia po napadnutí inou osobou. Alkohol má škodlivý vplyv aj na 
iných dospelých, napríklad na 10 000 úmrtí pri nehodách s účasťou alkoholu u iných osôb, 
ako sú opití šoféri, a má aj podstatný podiel na kriminalite súvisiacej s alkoholom, ktorá sa 
zrejme týka aj iných ľudí. 

Môžeme konštatovať, že v praxi býva podhodnotený všeobecne známy vplyv požívania 
alkoholu a s ním spojené dopravné nehody, úrazy, o čom svedčia každodenné štatistiky. 
Alkohol patrí medzi najčastejšie rizikové faktory úmrtia a poškodenia zdravia v populácii. 
Priamo ovplyvňuje kognitívne funkcie, znižuje sebaovládanie, zvyšuje emotívnosť, 
impulzívnosť, sebavedomie a agresivitu. Nadmerné pitie zapríčiňuje aj sociálne poškodenia – 
disharmonické rodiny, znížený pracovný výkon, stratu práce, spoločenské konflikty 
a priestupky (14). 

Trend vývoja závislosti u mladých ľudí vo vzťahu k alkoholu  
Nižšie hladiny alkoholu v krvi u mladistvých znamenajú ďaleko väčší účinok na ich 

nervový systém a psychiku než u dospelého človeka. Výskumy ukázali, že hladina 0,8 
promile alkoholu v krvi mladistvého má rovnaký účinok na jeho správanie ako hladina 1,5 
promile u dospelého. Riešenie problémov spojených s najrozšírenejšou drogou alkoholom v 
európskych podmienkach sa pokúšajú riešiť profesionáli v oblasti redukcie na nadnárodnej 
úrovni. Európska únia pre roky 2000 – 2005 prijala Európsky akčný plán pre alkohol. V 
súvislosti s týmto programom sa konala vo februári tohto roku v Štokholme (Švédsko bolo 
pre rok 2001 predsedajúcou krajinou EÚ) ministerská konferencia za účasti mladých ľudí 
„Mladí ľudia a alkohol“, na ktorej malo svoje zastúpenie aj Slovensko.  

Aktivity v tejto oblasti vyvíja aj Svetová zdravotnícka organizácia, jej Regionálny výbor 
pre Európu prijal Deklaráciu tzv. Parížskej charty. Slovenská republika spomínaný dokument 
tiež ratifikovala. 

Regionálny výbor pre Európu v poslednom období venuje zvýšenú pozornosť alkoholovej 
problematike, čo sa premietlo do dokumentu Rámcového programu alkoholovej politiky SZO 
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v Európskom regióne, ktorý bol prijatý 12. – 15. septembra 2005 v Rumunsku, v Bukurešti. 
Vláda Slovenskej republiky považuje za dôležité a potrebné implementovať politiku pre 
problematiku alkoholu na národnej úrovni. Jej význam vychádza zo skutočností, že Slovensko 
sa nachádza v Európskom regióne, ktorý je charakterizovaný najvyššou spotrebou alkoholu na 
obyvateľa, dvojnásobne vyššou ako je celosvetový priemer (14, 15).  

Alkohol je typickou spoločenskou drogou a na Slovensku stále drogou číslo jeden, pokiaľ 
ide o rozšírenosť a výskyt jeho užívania a od ktorej vzniká psychická a fyzická závislosť. Je 
najrozšírenejšou drogou aj medzi deťmi a mládežou a jeho nesmierne riziko spočíva najmä v 
tom, že plní mnohokrát úlohu referenčnej drogy. Riziko spojené s konzumáciou alkoholu je v 
našej spoločnosti silne podceňované. Legislatíva niektorých vyspelých štátov sprísňuje 
požívanie alkoholu a výslovne zakazuje podávanie a predaj alkoholických nápojov vrátane 
piva deťom a mládeži. V SR je veková hranica 18 rokov. Z prieskumov sa zistilo, že toto 
nariadenie sa všeobecne porušuje nielen vo verejnej predajnej sieti, ale aj rodičmi, ktorí v 
niektorých prípadoch deťom ponúkajú alkohol. Alkoholické nápoje sú mladistvým voľne 
dostupné a oni ich vo veľkej miere konzumujú. 

Výsledky prieskumu ESPAD (2007) potvrdili fakt, že vypitie akéhokoľvek alkoholu za 
minulých 30 dní oproti roku 2003 stúplo len o málo, no znaky problémového pitia nie. 
Viackrát opakované pitie alkoholického nápoja za minulý mesiac bolo v roku 2007 o niečo 
vyššie (napr. 6-, 9- a viackrát vypilo akýkoľvek alkohol v roku 2003 spolu „len“ 24,4 % 
študentov mesačne; kým v roku 2007 to bolo až 28,5 % študentov). Aj v dlhodobejšom 
zmysle výskyt opitosti, napr. 6-, 9- a viackrát za 12 mesiacov sa od vysokých výsledkov roku 
2003 zásadne nelíšil (18,8 % verzus 17,0 %), a to aj napriek tomu, že v projekte podľa 
dohody nastala zmena znenia tejto otázky v zmysle jej sťaženia (z jednoduchej otázky o 
výskyte opitosti na opis opitosti podľa výrazných príznakov) (9, 15).  

Kým v roku 2003 vypilo mesačne akýkoľvek alkohol 6-, 9- a viackrát mesačne 33,7 % 
chlapcov a v roku 2007 to bolo 34,6 %, čo je rast o necelé percento chlapcov, v roku 2003 to 
bolo 17,0 % dievčat, avšak v roku 2007 to bolo už 22,2 %, čo je už viac ako päťpercentný 
nárast. Pri otázke na objem alkoholu za posledných 30 dní bol trend jednoznačný: päť a viac 
dávok po sebe v roku 2007 vypilo 26,7 % študentov, čo je o 7,2 % viac, ako v roku 2003. 
Pritom v roku 2003 to bolo 27,9 % chlapcov a v roku 2007 to bolo už 33,3 % chlapcov; avšak 
u dievčat od roku 2003 do 2007 nastal ešte väčší nárast: z 12,8 % na 20,5 % (9, 15).  

Alkohol je tretím najväčším rizikovým činiteľom úmrtia a poškodenia zdravia v populácii 
a prvým najzávažnejším u mladých ľudí. Od roku 2000 do roku 2002 došlo v celkovom počte 
úmrtí súvisiacich s alkoholom v Európe k ich zvýšeniu o približne 15 %, čím v súčasnosti 
tvoria 6,2 % všetkých úmrtí. Pokiaľ ide o ochorenia, je podiel alkoholu na poškodení zdravia 
ešte vyšší, tvorí až 10,8 % u všetkých chorôb v regióne. Jedna zo súčasných prác o vplyve 
alkoholu v Európe podáva dôkazy o devastujúcich následkoch: alkohol sa ako príčina 
predčasných úmrtí dostáva na tretie miesto za fajčenie a vysoký krvný tlak. 

 



301 
 

 
Obr. 1. Expozícia alkoholu u dospelých podľa krajín (Zdroj: Rehm, 2009) 

 
Škody následkom alkoholu v EÚ predstavujú 1,3 % HDP (čo je viac ako celý spoločný 

rozpočet spoločenstva ročne); 6 až 12 % detí žije v rodinách, ktoré majú problém 
s alkoholom. Alkohol môže za 1 z 3 smrteľných dopravných nehôd v EÚ. Má súvis v 4 z 10 
vrážd a v 1 zo 6 samovrážd v krajinách EÚ. Pritom mladí ľudia nesú neprimeranú váhu tohto 
zdravotného bremena. Za vyše 10 % úmrtí mladých žien a cca 25 % úmrtí mladých mužov 
zodpovedá alkohol. Na druhej strane, mnohí ľudia z okolia alkoholovo závislých osôb musia 
znášať následky, za ktoré sami nemôžu a ani ich sami nemajú ako odvrátiť: ide o 60 000 
novorodencov so zníženou pôrodnou hmotnosťou, o 16 % zneužívaných a zanedbávaných 
detí, ako aj o 5 – 9 miliónov detí v rodinách nepriaznivo postihnutých alkoholom v krajinách 
EÚ. 

Alkohol je významným faktorom zvyšujúcim celosvetovú chorobnosť a úmrtnosť (4 % 
celkovej mortality a 4 – 5 % DALYs) a je jedným z najvýznamnejších rizikových faktorov, 
ktorým je možné zabrániť. Vo všeobecnosti krajiny s nízkymi príjmami majú oveľa vyššiu 
chorobnosť na jednotku spotreby alkoholu ako krajiny s vysokými príjmami (16). 

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie najviac alkoholu na svete sa spotrebuje 
vo východnej Európe a najmenej v arabských a afrických krajinách (obr. 1). V Rusku 
spotreba alkoholu postupne klesá – zatiaľ čo v roku 2008 pripadalo na osobu 18 litrov, v roku 
2013 13,5 litra. Vo svete každoročne zomiera na následky pitia alkoholu vyše 3,3 milióna 
ľudí. Zdravotníctvo vydáva na liečenie s tým spojené okolo 5 percent svojich výdavkov. 
Nekontrolované pitie zvyšuje riziko vyše 200 chorôb (8).    
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Tab. 1. Ochorenia zapríčinené alkoholom podľa pohlavia a príčin v 10 vybraných krajinách v roku 2004  

 

 
(Zdroj: Rehm, 2009) 

 
Asi 55 miliónov dospelých Európanov, čo je 15 % z dospelej populácie, pije prinajmenej 

na úrovni rizikovej konzumácie alkoholu (definovanej ako pravidelná priemerná spotreba 20 
– 40 gramov alkoholu denne pre ženy a 40 – 60 gramov denne pre mužov) s fatálnymi 
následkami pre 3,5 až 4,8 prípadov na tisíc žien a 3,7 až 8,1 na tisíc mužov. Asi 20 miliónov 
z nich, čo je 6 % z dospelej populácie v Európskej únii, pije na úrovni škodlivej konzumácie 
alkoholu (definovanej ako pravidelná priemerná spotreba viac ako 40 gramov alkoholu denne 
pre ženy a viac ako 60 gramov denne pre mužov).  

Priemerná frekvencia epizodického ťažkého pitia v Európe (nazývaného binge drinking 
alebo pijanské záťahy) je okolo 1,5-krát mesačne, čo predstavuje od 10 do 60 % príležitostí, 
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pri ktorých sa pije u mužov a asi polovicu z toho množstva u žien. Asi jedna tretina, približne 
118 miliónov Európanov máva pijanský záťah najmenej raz za mesiac. 5 % dospelých mužov 
a 1 % dospelých žien je závislých od alkoholu, čo predstavuje spolu 23 miliónov alkoholovo 
závislých ľudí za jeden rok (1, 16). 

V rámci jednotlivých krajín Európy a sveta (tab. 1) boli zaznamenané rozdiely v oblasti 
poškodení zdravia v súvislosti s alkoholom (napr. cirhóza pečene vo Francúzsku, či násilné 
úmrtia vo Fínsku). Vysokú prevalenciu následkov používania alkoholu má hlavne Rusko 
v oblasti neuropsychiatrických porúch, úrazov a parametrov disability. Závažnosť ohrozenia 
zdravia alkoholom súvisí so zmenami v jeho konzumácii. Z hľadiska celkovej populácie sa 
vplyv zmeny konzumácie o jeden liter odzrkadlí v úrovni poškodenia zdravia najviac v nízko 
konzumujúcich krajinách Európy (severná Európa), ale bude stále významný pre cirhózu 
pečene, nehody a celkovú úmrtnosť aj v južnej Európe (1, 16). 

 
Záver  

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie v Európe je priemerne vyššia konzumácia 
alkoholu v krajinách ako Litva, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Estónsko, Ukrajina, 
Lotyšsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko než v zostatku Európy. V tomto regióne 40 % 
prípadov poškodenia zdravia a predčasných úmrtí je zapríčinených rizikovými faktormi, 
ktorým by sa dalo predísť, ako sú fajčenie, alkohol a dopravné nehody, ktoré sú tiež často 
zapríčinené alkoholom.  

Alkohol je po fajčení a vysokom krvnom tlaku tretí najrizikovejší faktor poškodenia 
zdravia a predčasnej smrti, významnejší ako vysoká hladina cholesterolu v krvi a nadváha. 
Okrem toho, že alkohol je droga vyvolávajúca závislosť a podieľa sa na mnohých chorobách a 
zdravotných poškodeniach, spôsobuje aj rozsiahle sociálne, duševné škody, vrátane 
kriminality a násilia v rodinách, čo vedie k enormným nákladom pre spoločnosť. Alkohol 
však neškodí iba človeku, ktorý ho užíva, ale aj ľuďom z jeho okolia, ako sú deti, vrátane ešte 
nenarodených, členovia rodiny, obete kriminálnych činov, násilia a nehôd pri jazde pod 
vplyvom alkoholu. Alkohol je významným faktorom zvyšujúcim celosvetovú chorobnosť 
a úmrtnosť a je jedným z najvýznamnejších rizikových faktorov, ktorým je možné zabrániť. 
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Alkohol, chemicky etanol nebo etylalkohol, je bezbarvá kapalina, vznikající kvašením 
cukrů. Jedná se o společensky tolerovanou, běžně dostupnou tvrdou drogu, kterou lze také 
charakterizovat jako poživatinu hromadné spotřeby. V České republice pravidelně konzumuje 
alkohol 15 % dospělých (1). Obsah alkoholu se liší v závislosti na druhu alkoholického nápoje 
a stupni kvašení, případně druhu destilace. Při metabolizování (oxidaci) etanolu v játrech 
enzymem alkoholdehydrogenázou vzniká acetaldehyd, který negativně ovlivňuje zdraví 
člověka. Hladina alkoholu v krvi závisí hlavně na jeho dávce, rychlosti vstřebání, tělesné 
hmotnosti nebo pohlaví.  

Pivem se podle legislativy rozumí pěnivý nápoj vyrobený zkvašením mladiny připravené 
ze sladu, vody, neupraveného chmele, upraveného chmele nebo chmelových produktů, který 
vedle kvasným procesem vzniklého alkoholu a oxidu uhličitého obsahuje i určité množství 
neprokvašeného extraktu (2).  

Pivo je v České republice nejpopulárnější alkoholický nápoj. Spotřeba piva na osobu a rok 
je dlouhodobě nejvyšší v Evropě a pohybuje se okolo 145 – 150 l. Jenom za rok 2016 výrobci 
a producenti piva odvedli státu na spotřební dani částku 4,8 mld korun. Spotřební daň se 
zvyšuje v závislosti na stupňovitosti piva, což způsobuje v posledních letech zvýšení výstavu 
piv se stupňovitostí 11°. Pivo se dělí dle stupňovitosti na piva lehká, výčepní, ležáky a piva 
speciální. Obsah alkoholu v pivu záleží zejména na délce kvašení a množství ječného sladu. 
Nejčastěji se pohybuje mezi 4 – 5 % alkoholu. Pivo se standardně skládá z kvalitní podzemní 
vody, ječného sladu, chmele a pivovarských kvasnic. Jenom u speciálních či ovocných piv je 
dovoleno i použití cukru. Dnes však není výjimkou, že zejména při velkých výstavech některé 
pivovary používají také ječný šrot, chmelový extrakt, enzymy, barviva, stabilizátory pěny, 
nebo oxid uhličitý. Dalším nešvarem je snižování doby zrání, případně várka piva s vysokou 
stupňovitostí, která se poté ředí vodou (2).  

Životné podmienky a zdravie, 2018 
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Pivo je, stejně jako jakýkoliv jiný alkoholický nápoj, významným zdrojem energie. 1 g 
alkoholu obsahuje přibližně 29 kJ. 0,5 litru piva tak obsahuje energii v rozsahu 550 – 750 kJ, 
v závislosti na stupňovitosti piva (extraktu původní mladiny) a obsahu alkoholu v pivu. 0,5 
litru piva obsahuje přibližně 20 g alkoholu (3).  

V pivu se díky kvalitní podzemní vodě nachází řada vitaminů a minerálních látek. 
S výjimkou kyseliny listové, kterou nacházíme v 1 litru piva v množství 20 % DDD, ale není 
obsah vitamínů v pivu významný. Z minerálních látek je nutno zmínit přítomnost draslíku, 
hořčíku a chloridů, které jsou v 1 litru piva obsaženy v množství 10 – 20 % DDD. Ostatní 
přítomné minerály nejsou svým množstvím v pivu významné (3).  

Při pravidelné konzumaci piva lze predikovat toxické působení acetaldehydu na lidské 
zdraví. Nejčastěji se jedná o poškození jaterní tkáně, protože zde probíhá přeměna alkoholu. 
Až 50 % jaterní cirhózy je spojeno s užíváním alkoholu. Mortalita na cirhózu jater je obecně 
užívána jako indikátor spotřeby alkoholu v populaci. Kromě poškození jater může alkohol 
obsažený v pivu potencovat refluxní ezofagitidu s následným rozvojem karcinomu jícnu. 
Alkohol, i když zejména ve formě lihovin, je nejčastější příčinou akutní a chronické 
pankreatitidy. S pravidelným užíváním alkoholu je prokázána spojitost s nádory dutiny ústní, 
hrtanu, pankreatu, rekta, ledvin a prostaty. Abusus v pivu obsaženém alkoholu je dále spojen s 
kouřením a špatnými stravovacími návyky (4).  

Podle doporučení většiny odborných společnosti je tolerovaná denní dávka alkoholu asi 
20 g. Některé epidemiologické studie popisují nevýznamný protektivní vliv na 
kardiovaskulární onemocnění při střídmé konzumaci piva. Protektivní účinek na srdečně 
cévní onemocnění je nejčastěji spojován se zvýšením hladiny HDL-cholesterolu. Je také 
popisována zvýšená chuť k jídlu, nebo zlepšení trávení tučných jídel (4, 5, 6). 

Je však nutno dodat, že negativní účinky alkoholu, zejména s dopadem na poškození jater, 
pankreatu a vznikem onkologických onemocnění, významně převyšují v některých studiích 
popsané benefity na kardiovaskulární onemocnění. Je také velmi problematické dodržet 
tolerované a střídmé dávky alkoholu po celou dobu studie a dále je nutno počítat s celou 
řadou dalších faktorů, které v konečném důsledku mohou modifikovat výsledky takových 
epidemiologických studií. Z hlediska zásad zdravého životního stylu a racionální stravy je 
nutno doporučit alkohol a to včetně konzumace piva vyřadit ze svého repertoáru.  
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V rámci projektu OPVVV Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce, 
v části Tvorba nových a úprava obsahu stávajících bakalářských a magisterských studijních 
programů/oborů zohledňujících potřeby trhu práce je připravován program Veřejné 
zdravotnictví jako nový navazující magisterský obor zaměřený na studium veřejného 
zdravotnictví a zdraví. Podobný studijní obor v České republice v soustavě vzdělávacích 
programů zatím neexistuje. 

Navrhovaný obor vychází z potřeby vybudování oboru, který zahrnuje vědní disciplíny 
zabývající se zdravím jednotlivce i populace ve všech aspektech. Jeho úkolem bude vychovat 
a vzdělat odborníky, kteří se budou podílet na tvorbě i realizaci preventivních postupů a mimo 
jiné naplňovat hlavní cíl Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – 
zdraví 2020 i dalších navazujících projektů např. ČR 2030, kde se kapitola 1.5 věnuje zdraví. 

Hlavním cílem je vznik nového oboru Veřejné zdravotnictví, který bude vzdělávat 
a vychovávat vysokoškolsky vzdělané osoby v oblasti veřejného zdravotnictví tak, jak je 
uvedeno v části význam projektu a cíl projektu. Primárním cílem studia bude zlepšení 
zdravotního stavu populace, snižování sociální nerovnosti, které mají vliv na zdraví, zaměření 
se na celoživotní prevenci, zdravý životní styl, včasná reakce na rizikové trendy aj. Obor 
Veřejné zdravotnictví přesahuje oblast zdravotnictví, je oborem multidisciplinárním 
a zahrnuje v sobě znalosti biomedicínské (včetně preventivních přístupů) a dále demografii, 
statistiku, sociální práci, informatiku, etiku, psychologii, ekonomiku, právo a další vědní 
oblasti. Veřejné zdravotnictví vyžaduje přístup na úrovni státní správy, vzdělávacích institucí 
i samotných občanů. 

                                                 
1 Práce byla podpořena projektem OP VVV Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce 
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Navazující magisterský studijní obor by probíhal v první etapě v prezenční formě v 
českém jazyce. Státní závěrečná zkouška se bude skládat z částí: hygiena a epidemiologie, 
sociální lékařství, zdravotnická politika a ochrana a podpora zdraví, diplomová práce. 

Cílem projektu je získání profesní kvalifikace pro výkon povolání v oblasti veřejného 
zdravotnictví v České republice, ale i v dalších evropských krajinách. Absolvováním studia 
student získá profesní kvalifikaci v oblasti ochrany a podpory zdraví a prevenci nemocí, 
plánování a řízení v oblasti služeb v oblasti zdravotní i sociální. 

Cílová skupina pro studijní obor 
Studijní program bude určen pro studenty, kteří absolvovali minimálně bakalářské 

zdravotnické studium a další absolventy bakalářských studijních programů se zaměřením 
na zdravý životní styl a péči o zdraví. K těmto oborům patří absolventi studijních oborů 
ošetřovatelství, porodní asistence, fyzioterapie, optometrie, ochrany veřejného zdraví, 
radiologie, charitativní sociální práce, mezinárodní sociální a humanitární práce, 
environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání, nutriční odborníci aj., které se studují 
na různých fakultách v ČR. Studenti tohoto zaměření jsou vychováváni na celé řadě fakult UP 
(lékařské, zdravotních věd, přírodovědecké, teologické, pedagogické aj.), ale i na jiných 
vysokých školách v České republice. 

Výstupy studia: 
Znalosti:  

− v oblasti prevence a jejího rozdělení, preventivních programů zaměřených zejména na 
primární prevenci, ale i dalších preventivních přístupů (screening aj.), stejně tak znalosti 
v ochraně a podpoře zdraví, 

− v oblasti potřeb specifických skupin obyvatelstva (senioři, děti, dlouhodobě nemocní a 
další vulnerabilní skupiny), 

− v oblasti zdravotní, sociální, ekonomické, etické, medicínského práva, 
− v krizových situacích při výskytu přenosných nemocí, 
− v oblasti legislativní a managementu ve zdravotnictví, státní správy, 
− znalosti v oblasti cestovní a tropické medicíny i nemocí vzniklých v souvislosti se 

zdravotní péčí, 
− sociální aspekty zdravotní péče, 
− znalosti v oblasti pracovního lékařství a nemocí z povolání, toxikologie, 
− znalosti v oblasti adiktologie, 
− znalosti v oblasti psychologie, sociologie a komunikace, 
− znalosti v oblasti chronických neinfekčních onemocnění, 
− znalosti v oblasti životního prostředí. 

Dovednosti: 
− tvorba intervenčních projektů ve veřejném zdravotnictví a jejich provádění (např. 

očkování), 
− dovede analyzovat mezinárodní strategické projekty a cíle (např. SZO, EU) a interpretovat 

výsledky analýz za použití základních teoretických znalostí,  
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− dovede se orientovat v oblasti mezinárodního veřejného zdravotnictví, 
− podílet se na výzkumu v oblasti veřejného zdravotnictví i veřejného zdraví, 
− orientovat se v činnosti interdisciplinární spolupráce při zvládání krizových situací. 

Způsobilosti: 
− řešit zdravotní a sociální péči o jednotlivce i skupiny event. specifické skupiny 

obyvatelstva, 
− provádět poradenství v oblasti zdravotního pojištění,  
− spolupracovat se zahraničními partnery na tvorbě programů i jejich realizaci alespoň 

v jednom cizím jazyce, 
− samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti i způsobilosti dalším vzděláváním 

a případně postgraduálním studiem v oblasti veřejného zdravotnictví a to v části 
doktorského studijního programu i v části specializačního vzdělávání, 

− aplikovat etický přístup v oblasti veřejného zdravotnictví, 
− uplatnit se v oblasti zdravotní politiky, pojišťovnictví i v komunikaci s veřejností. 

Cíle studia: 
− Získat znalosti a dovednosti k poskytování skupinové, ale i individuální péče s ohledem 

na potřeby zdravých, nemocných, specifických skupin i umírajících v souladu se 
strategickými programy.  

− Projekt bude vychovávat odborníky v podpoře i ochraně zdraví, v preventivních 
přístupech a řešení krizových situací, zároveň ale i v oblasti zdravotní a právní 
gramotnosti, evidence-based přístupech, ale i v ekonomice zdraví. Absolventi budou 
schopni vytvářet projekty v oblasti zdravotní, sociální, edukační aj., které budou dostupné 
a srozumitelné pro odborníky i širokou veřejnost. 

− Navrhovaný studijní program respektuje základní principy evropské strategie WHO 
ochrany a podpory zdraví a prevenci nemocí a podporuje i výzkum, plánování a řízení v 
oblasti zdravotní i sociální. Absolventi získají profesní kvalifikaci a oprávnění pracovat v 
institucích v oblastech zdravotních i sociálních a také např. v pojišťovnictví. 

− Absolventi budou moci na základě získání profesní kvalifikace navázat postgraduálním 
studiem v oblasti veřejného zdravotnictví, hygieny, preventivního lékařství a 
epidemiologie a sociálního lékařství. 

Profil absolventa: 
− Absolventi budou schopni pracovat v poradnách zdravého způsobu života, v obecně 

prospěšných společnostech, na úseku zdravotní a sociální činnosti, budou schopni řídit 
zdravotnické i sociální instituce, pracovat jako auditoři v těchto oblastech.  

− Absolventi budou schopni pracovat ve vědeckých a výzkumných organizacích, vytvářet 
projekty na úrovni institucionální spolupráce. 

− Absolventi budou schopni navrhovat i realizovat strategie WHO i národní strategie 
ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.  

− Absolventi budou schopni koordinovat práci v rámci EU i WHO na úseku zdravotní 
a sociální péče. 
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− Absolventi budou schopni integrovat mezioborové poznatky, umět je analyzovat 
a implementovat do teorie i praxe daných oblastí. 

− Absolventi budou schopni aplikovat vhodné diagnostické a monitorovací metody 
a efektivně je zavádět do praxe. 

− Absolventi budou schopni komunikovat s pacienty i s veřejností. 
− Absolventi budou seznámeni s administrativní činností a managementem. 
− Absolventi se budou podílet na činnostech souvisejících s ohrožením zdraví populace 

vlivem vnějších faktorů i při jiných krizových situacích. 
 

Závěr 

Studijní plán bude koncipován v souladu s VŠ zákonem a studijním řádem UP v 
Olomouci. Personálně bude studijní obor Veřejné zdravotnictví garantován LF UP v 
Olomouci Ústavem preventivního lékařství. Na přípravě i realizaci studijního programu 
Veřejné zdravotnictví se budou podílet i další pracoviště: Ústav sociálního lékařství a 
veřejného zdravotnictví, Klinika pracovního lékařství, Ústav soudního lékařství, Ústav 
zdravotnického managementu FZV UP a další pracoviště, která budou zabezpečovat přípravu 
v praktické části programu. 
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