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INDEX  SOCIOEKONOMICKEJ  DEPRIVÁCIE   
NA ÚROVNI  OKRESOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 

S. Komendová1, H. Šlachtová1, H. Tomášková1,2, O. Volf2 
1Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, LF Ostravské univerzity, Česká republika 

2Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Česká republika 
 

 
 

Zdravie človeka je ovplyvnené determinantmi zdravia, ktoré môžeme definovať ako 
osobné, spoločenské a ekonomické faktory, vrátane faktorov životného prostredia (1). V 
dnešnej spoločnosti sa do popredia dostávajú socioekonomické determinanty zdravia. Podľa 
WHO rozdiely v zdravotnom stave medzi skupinami v spoločnosti vyplývajú 
z nerovnomerného rozloženia sociálnych faktorov (2). Jedným z príkladov je model 
sociálnych determinantov zdravia vypracovaný Commission on Social Determinants of Health 
(3), ktorý zdôrazňuje centrálne postavenie sociálno-ekonomického statusu a jeho vplyv na 
zdravie, pričom zdôrazňuje vrstvenie determinantov na makro-, mezo- a mikro-úrovni a ich 
vzájomné prepojenie. Výsledkom sú diferencované sociálne, ekonomické a zdravotné 
podmienky a zdravie.  

Dôsledkom socioekonomických nerovností je deprivácia, sociálna a ekonomická. 
Negatívny vplyv socioekonomickej deprivácie na zdravie bol preukázaný v mnohých štúdiách 
(4, 5).  

Socioekonomickú depriváciu možno merať na úrovni jednotlivca a na úrovni oblasti. 
Nástrojom na meranie sú viaceré deprivačné indexy (6). Najviac prepracované deprivačné 
indexy oblastí vznikli vo Veľkej Británii, pričom výstupy indexov sú aplikované v oblasti 
politiky a verejného zdravia (7, 8). Deprivačné indexy oblasti sú tvorené jednotlivými 
zástupnými ukazovateľmi, každý z nich meria určitú charakteristiku obyvateľstva, ktorá 
indikuje depriváciu (napr. podiel nezamestnaných, ľudí bez kvalifikácie alebo ľudí s nízkymi 
príjmami). Deprivačné indexy nedokážu určiť počet jedincov s viacnásobnou depriváciou 
v každej oblasti, sú relatívnou mierou, ktorá sa vzťahuje k jednotlivým oblastiam v určitom 
časovom okamihu. Indexy teda vychádzajú z konceptu relatívnej deprivácie, a tá závisí od 
štandardu danej spoločnosti. Preto nie je možné aplikovať index jeden krajiny na inú krajinu 
(9 – 12).  

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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V Českej republike bola vytvorená metodika tvorby deprivačného indexu, podľa ktorej je 
vytvorený deprivačný index pre Slovenskú republiku (13). 

 
Materiál a metódy 

Socioekonomický deprivačný index (SESDI) pre Slovenskú republiku je skonštruovaný 
podľa metódy vytvorenej na Zdravotnom ústave so sídlom v Ostrave, kde sa touto 
problematikou zaoberali v rámci projektu: Konstrukce socioekonomického deprivačního 
indexu pro analýzu rutinně sbíraných dat o zdravotním stavu populace s možnosti využití GIS 
v letech 2005 – 2007 (13).  

Pre výpočet SESDI sú použité vstupné faktory, ktoré indikujú depriváciu. Faktory pre 
konštrukciu deprivačného indexu pre územie ČR boli získané z údajov Sčítání lidu, domů a 
bytů ČR 2001 (SLDB 2001). Pri tvorbe indexu pre územie SR boli použité údaje zo Sčítania 
obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutočnilo v roku 2011 (SODB 2011). SODB 2011 
oproti SLDB 2001 niektoré premenné neobsahovalo a pribudli premenné nové a preto boli 
navrhnuté niektoré iné vstupné faktory. 

Údaje o celkovej úmrtnosti za jednotlivé okresy boli získané zo stránok Štatistického 
úradu Slovenskej republiky. Údaje o jednotlivých zdravotných ukazovateľoch boli získané z 
Atlasu úmrtnosti Slovenska za roky 1993 – 2007 (14). Vybrali sa údaje, ktoré boli 
vyhodnotené za obdobie rokov 2003 – 2007, pretože zdroje s potrebnými štandardizovanými 
údajmi za rok 2011 neboli dostupné. 

Vstupné faktory  
Pre výpočet SESDI je potrebné určiť vstupné faktory. Do vzorca pre výpočet SESDI pre SR 

vstupuje sedem faktorov. Faktory sú rozdelené na materiálne (MF) a sociálne (SF), nižšie je 
uvedená charakteristika a výpočet jednotlivých faktorov. Materiálne faktory boli prevedené do 
stavu vyjadrujúceho depriváciu: „nevlastní“ byt MF1, „neluxusný“ byt MF2.  

MF1 Vlastníctvo bývania: podiel iných ako bytov vo vlastníctve (%).  

Výpočet: MF1 = (celkový počet bytov – byty v osobnom vlastníctve)/celkový počet 

bytov*100.  

MF2 Obytné plochy a počet miestností: podiel iných ako luxusných bytov (%). Luxusné byty: 
zostavené z premenných byty veľkoplošné a byty viacizbové, zahŕňa byty s rozlohou väčšou ako 
100 m2 a byty s počtom izieb 5 a viac, inverzné prevedenie.  

Výpočet: MF2 = (celkový počet bytov – byty luxusné)/celkový počet bytov*100.  

SF1 Vzdelanie: podiel osôb so základným vzdelaním k vzdelaniu celkovo (%). Osoby mladšie 
ako 16 rokov neboli zahrnuté do premennej vzdelanie. Hranica 16 rokov bola stanovená podľa 
pravidiel povinnej školskej dochádzky v SR.  

Výpočet: SF1 = vzdelanie základné/vzdelanie celkovo *100.  

SF2 Nezamestnanosť: podiel nezamestnaných k ekonomicky aktívnym (%).  
Výpočet: SF2 = nezamestnaní/ekonomickí aktívni*100.  
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SF3 Neúplné rodiny s deťmi: podiel neúplných rodín s deťmi k celkovému počtu obyvateľov 
(%).  

Výpočet: SF3 = osamelí rodičia/celkový počet obyvateľov*100.  

SF4 Osoby žijúce bez partnera: podiel osôb žijúcich bez partnera k celkovému počtu 
obyvateľov (%).  

Výpočet: SF4 = osamotenosť/celkový počet obyvateľov*100.  

SF5 Internetová gramotnosť: podiel osôb internet neovláda k celkovému počtu obyvateľov 
(%), inverzné prevedenie.  

Výpočet: SF5 = (celkový počet obyvateľov – internet ovláda )/celkový počet obyvateľov*100.  

Metodika konštrukcie SESDI 
Pri tvorbe a konštrukcii SESDI na území SR sme vychádzali z vyššie uvedenej metodiky 

vytvorenej na Zdravotnom ústave so sídlom v Ostrave (13). Zdrojové údaje sme vložili do 
databázy v MS Excelu a ďalšie spracovanie sme urobili v programe Stata verzia 13. Pre popis 
údajov sme použili popisnú štatistiku (priemer, smerodajná odchýlka, frekvenčné tabuľky s 
absolútnymi a relatívnymi počtami). Koreláciu medzi indexmi a taktiež vzťahy medzi indexmi a 
zdravotnými ukazovateľmi sme hodnotili Spearmanovým korelačným koeficientom. Štatistické 
testy sme hodnotili na hladine významnosti 5 %. Výsledky sme spracovalii vo forme tabuliek a 
grafov v MS Exceli a pomocou boxových grafov. Mapové výstupy sme spracovali v programe 
SW ArcView GIS v. 3.2.  

Index socioekonomickej deprivácie je skonštruovaný pomocou 2 metodík. Prvá vychádza z 
indexu Townsend (15), INDEX1, a je založený na sume Z-skóre a priemerných hodnotách 
jednotlivých faktorov. Druhá metodika vychádza z indexu MATDEP a SOCDEP (15), ktoré 
vychádzajú z maximálnych hodnôt. Pri použití druhej metódy vznikli 3 indexy: index materiálnej 
deprivácie INDEX2mat, index sociálnej deprivácie INDEX2soc a súčtom týchto indexov vznikol 
index socioekonomickej deprivácie INDEX2. Územnou jednotkou pre výpočet SESDI SR je 
okres.  

Sledované územia sme rozdelili na základe úrovne socioekonomickej deprivácie na skupiny 
od najmenej deprivovaných až po územia s najväčšou depriváciou. Pre znázornenie sme použili 

10-stupňovú škálu a za významnú depriváciu sme považovali hodnoty 7 – 9 tejto škály. 

Popis výpočtu  

Pre výpočty jednotlivých indexov sa musí najprv vyhodnotiť základná štatistika jednotlivých 
faktorov, t.j. smerodajná odchýlka, aritmetický priemer, maximum a minimum. 

Index INDEX1 vychádza z Townsend indexu, ktorý sa počíta ako suma Z-skóre jednotlivých 
faktorov. Z-skóre vychádza z jednotlivých pozorovaní (X), aritmetického priemeru z jednotlivých 
pozorovaní (x) a smerodajnej odchýlky jednotlivých pozorovaní (s). Jednotlivé pozorovanie je 
hodnota jednotlivých faktorov za sledovanú územnú jednotku – v tejto práci je to okres. Pozitívna 
(negatívna) hodnota Z-skóre indikuje, že pozorovanie je väčšie (menšie) ako je priemerná 
hodnota. 

Všeobecný výpočet Z-skóre je daný vzťahom: 
s

xX
Z

−=  
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Hodnoty jednotlivých faktorov pre konkrétny okres sa delia maximálnou hodnotou zo 

všetkých okresov pre daný faktor. Výsledný index sa rovná sume týchto hodnôt pre všetky 
faktory.  

INDEX2 je vytvorený zo súčtu indexu materiálnej deprivácie INDEX2mat a index 
sociálnej deprivácie INDEX2soc. Oba indexy vychádzajú z príslušných materiálnych a 
sociálnych faktorov: INDEX2 = INDEX2mat + INDEX2soc  

Výpočet INDEX2 pre jednotlivé okresy vychádza z hodnôt v okrese a maximálnych hodnôt. 
Hodnota vypočítaná ako podiel skutočnej a maximálnej hodnoty informuje o tom, aký veľký 
podiel tvorí skutočná hodnota z maximálnej, t.j. čím viac sa veľkosť plochy blíži k maximálnej 
hodnote, tým menšia je deprivácia. Do indexu ale vstupuje opačný údaj, t.j. ako veľmi je skutočná 
hodnota vzdialená od maximálnej hodnoty. 

Výsledkom konštrukcie indexu boli 4 deprivačné indexy: INDEX1, INDEX2, ktorý 
vznikol súčtom dvoch čiastkových indexov, indexom materiálnej deprivácie INDEX2mat a 
indexom sociálnej deprivácie INDEX2soc. Deprivačné indexy sme aplikovali na 79 okresov 
SR. Následne sme indexy porovnali s vybranými zdravotnými ukazovateľmi.  

Porovnanie indexov 
Keďže indexy vychádzajú z rozdielnych metodík, nie je možné porovnávať priemerné 

hodnoty indexov, porovnanie indexov sme preto urobili korelačnou a regresnou analýzou. 
Korelačné koeficienty pre jednotlivé indexy uvádzame v tab. 1. Indexy medzi sebou vysoko 
korelujú, okrem slabšej korelácie medzi indexmi materiálnej (INDEX2mat) a sociálnej 
(INDEX2soc) deprivácie. 

Tab. 1. Hodnoty korelačných koeficientov (n = 79) 

 INDEX_1 INDEX_2 INDEX_2mat INDEX_2soc 

INDEX_1 1.00    

INDEX_2 0.97 1.00   

INDEX_2mat 0.71 0.57 1.00  

INDEX_2soc 0.85 0.94 0.25 1.00 

 
 

Obr. 1. Mapa deprivácie okresov podľa INDEX1 
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Výsledky 

Medzi jednotlivými územnými časťami a okresmi SR sme pozorovali výrazné deprivačné 
rozdiely. Najviac deprivované okresy Slovenska sa nachádzajú v južnej a strednej časti 
Slovenska (obr. 1 – 4). 

 
 

Obr. 2. Mapa deprivácie okresov podľa INDEX2 
 

 
 

Obr. 3. Mapa deprivácie okresov podľa INDEX2mat 
 
Analýza úmrtnosti  

Pri porovnaní indexov s vybranými zdravotnými ukazovateľmi vykazovali indexy 
(INDEX, INDEX2, INDEX2soc) dobrú koreláciu s celkovou štandardizovanou mierou 
úmrtnosti (SMR), strednou dĺžkou života, dojčenskou úmrtnosťou a SMR na 
kardiovaskulárne ochorenia. Slabšia korelácia bola u mužov pri SMR na nádorové ochorenia 
a SMR na ochorenia tráviacej sústavy. Pri ďalších zdravotných ukazovateľoch SMR žien na 
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nádorové ochorenia a SMR na ochorenia tráviacej sústavy u oboch pohlaví a SMR na 
ochorenia dýchacej sústavy bola korelácia nevýznamná až negatívna. INDEX2mat 
významnejšie koreloval s celkovou štandardnou mierou úmrtnosti, ale u ostatných 
zdravotných ukazovateľov sa nepreukázala významná súvislosť. 
 

 
 

Obr. 4. Mapa deprivácie okresov podľa INDEX2soc 
 

Záver 

Konštrukcia deprivačných indexov je jednoduchá a finančne nenáročná metóda na 
získavanie informácii o miere deprivácie jednotlivých územných celkov. Metóda pri 
porovnaní indexu so zdravotnými ukazovateľmi poskytuje dôležité údaje pri tvorbe hypotéz, 
ktoré slúžia ako podklad pre ďalšie štúdie a detailnejšie analyzovanie záverov. Závery štúdií 
nie je možné aplikovať na jednotlivca, pretože opisujú depriváciu oblastí. Limitom tejto 
metódy je získavanie potrebných vstupných údajov. Údaje pochádzajú z cenzu, ktorý sa 
v Slovenskej republike uskutočňuje v rozmedzí 10 rokov. Čím dlhšie časové obdobie, tým sa 
validita indexov znižuje.  
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MERANIE  LIMITNÝCH  HODNÔT  MOBILNÉHO  TELEFÓNU   
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Bezdrôtové technológie prešli veľkým vývojom a stali sa neoddeliteľnou súčasťou 
ľudskej populácie. Začiatkom 21. storočia bol zaznamenaný enormný nárast zariadení pre 
mobilnú komunikáciu. Značné zvýšenie používania mobilných telefónov viedlo k rapídnemu 
zníženiu cien a poplatkov, čím sa táto technológia stala dostupnejšou. S narastajúcim počtom 
mobilných jednotiek narastá aj vyťaženosť prislúchajúcich telekomunikačných kanálov. 
S tým je spojená kontinuálna výstavba nových základňových staníc na úrovni mikro- a piko- 
buniek. Ide najmä o husto zastavané mestské prostredie, alebo o interiér budov či populárnych 
nákupných centier, kde sa predpokladá väčší výskyt užívateľov. Ide o stanice vybavené 
adaptabilnými anténovými technológiami prispôsobenými na šírenie vysokofrekvenčných 
(VF) elektromagnetických (EM) vĺn do okolia (1). 

Cieľom príspevku je poukázať na možné riziká pri používaní bezdrôtovej komunikácie 
v uzavretých (elektricky tienených) priestoroch v oblastiach so slabým signálom GSM. 
Takýto výskum je potrebný na pochopenie rizík a biologických dejov, ktoré nastávajú pri 
neustálom pôsobení zvýšeného elektromagnetického poľa (EMP) na ľudský organizmus. 

 
Materiál a metódy 

V mesiacoch marec – apríl 2015 sme v priestoroch budovy a v okolí Jesseniovej lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine uskutočnili merania limitných hodnôt 
mobilného telefónu. Zisťovali sme vplyv prostredia na úroveň vyžarovanej energie bežným 
mobilným telefónom. Meracie priestory sme určili zámerným výberom tak, aby spĺňali 
kritériá súvisiace s nízkou intenzitou signálu – podľa integrovaného indikátora zobrazovaného 
na LCD. Ide o bežnú kanceláriu zamestnanca na 2. poschodí v staršej časti budovy JLF UK, 

                                                           
1
 Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-

0189-11". (prof. Jakuš). Práca bola podporená aj projektom Martinské centrum pre biomedicínu 
(BioMed Martin), ITMS kód: 26220220187. “Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.“ 

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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kde obvodové tehlové murivo má väčšiu hrúbku (80 cm). V kancelárií sa nachádza 1 okno 
tienené okolitými budovami. Modernejšia časť budovy (prístavba) je na 3. poschodí. V tejto 
časti budovy sa nachádza učebňa na praktické cvičenia študentov (praktikáreň), ktorá je 
postavená z tehlového múru s hrúbkou 35 cm a disponuje 5 oknami s voľným výhľadom na 
okolie. Ďalšie priestory – kryt civilnej ochrany (CO) – sme zvolili pre simuláciu zníženej až 
extrémne slabej intenzity prijímaného signálu GSM. Tieto priestory sú v podzemí a v suteréne 
budovy. Steny sú tvorené zosilnenou železobetónovou konštrukciou s masívnym, železným 
vstupným vchodom. Táto kombinácia materiálov zabezpečuje účinnú reflexiu a absorpciu EM 
vlnenia. Pre kontrolné merania sme využili otvorený priestor v okolí budovy JLF UK. 
Vonkajší priestor je ovplyvnený najmä prítomnosťou komplexu budov JLF UK, kde nastáva 
odraz a interferencia EM vlnenia medzi budovami, ktoré môžu parciálne absorbovať prestup 
signálu od najbližšej základňovej stanice (1). Je predpoklad, že netienené prostredie nebude 
výrazne interferovať s GSM signálom v porovnaní s tienenými priestormi.  

Limitné hodnoty v pásme rádiovej komunikácie sú definované podľa odporúčaní 
Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP – International 

Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), 1998 a Vyhlášky Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 534/2007 Z. z. Vyjadrené sú ako efektívne hodnoty. 
Efektívna hodnota je v čase sledovania 6 min priemerovaná cez akýkoľvek interval akčných 
(aktuálnych) hodnôt. Zaznamenávali sme hodnoty intenzity elektrického poľa (E), ktorá slúži 
na kvantifikované vyjadrenie sily elektrického poľa. Maximálna efektívna hodnota intenzity E 
v pásme 1 800 MHz je stanovená vyššie uvedenou vyhláškou na 58,34 V/m (2 – 3). 

Meranie hodnôt sme realizovali ručným širokopásmovým snímačom Narda 550 NBM 
(Nemecko) s aktívnym rádiofrekvenčným (RF) filtrom v pásme 1 800 MHz. Tým sme 
vylúčili interferencie z iných, bežne používaných číslicových systémov, ako napr. Wi-Fi. 
Použili sme mobilný telefón Sony Ericsson D750i, ktorý pracuje v štandarde 2G GSM-1800 
(2. generácia Global System for Mobile Communications v pásme 1 800 MHz). Ide o starší 
typ mobilného telefónu s integrovanou tlačidlovou klávesnicou. Vnútorná anténa je 
umiestnená v hornej zadnej časti mobilného telefónu. Výrobcom udávaný parameter 
špecifickej miery absorpcie (SAR – Specific Rate of Absorption) je 0,99 W/kg udávaný pre 
oblasť hlavy. Mobilný telefón bol upevnený priamo ku konzole antény merača, t.j. meracia 
anténa bola umiestnená v blízkom, tzv. Fresnelovom poli mobilného telefónu. Počas 
telefonovania sme merali intenzitu signálu na prednej strane mobilu (počas bežného 
telefonovania je priložená k hlave užívateľa), ako aj na zadnej strane (odvrátenej od hlavy). 
Využívali sme vizuálny indikátor intenzity GSM signálu (5 úrovní) zobrazenom na LCD 
mobilného telefónu, pričom indikácia 1 predstavovala najslabší príjem a indikácia 5 
maximálny príjem GSM zo základňovej stanice. V každom priestore sme pre kontrolu 
namerali aj úrovne pozadia, t.j. bez aktívnej prevádzky mobilného telefónu. 

Získané údaje sme spracovali a štatisticky vyhodnotili pomocou programov Microsoft 

Office Excel a Graph PadInStat (USA). Použili sme aritmetický priemer () a smerodajnú 
odchýlku (SD). Na štatistické vyhodnocovanie významností sme použili Pearsonov korelačný 
test a Studentov párový t-test so spoľahlivosťou intervalového odhadu 99 % (p < 0,01). 
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Výsledky 

Z celkového počtu 42 meraní sme 6 realizovali v každom z uvedených priestorov. V kryte 
CO sme sa zamerali na úroveň GSM signálu č. 1 – 2, 3, 4 a minimálnu, t. j. hraničnú úroveň 
č. 5. V každej úrovni indikátora prebehlo 6 meraní. Dodržiavali sme čas sledovania 6 min. 
Počas priemerovania konvergovala hodnota intenzity E k výslednej hodnote pomerne rýchlo, 
preto nebol potrebný väčší počet meraní (čo môžeme pozorovať na veľmi nízkej SD). 
Hodnoty sme zaznamenali s presnosťou na 6 desatinných miest a následne zaokrúhlili na 2 
desatinné miesta, resp. na 4 miesta pre hodnoty pozadí. Zaznamenali sme výrazný nárast (p < 
0,01) vyžiarenej energie mobilného telefónu v uzavretých priestoroch v porovnaní 
s vonkajším, otvoreným prostredím (Tab. 1). 

 
Tab. 1. Priemerné namerané hodnoty vo vybraných priestoroch budovy JLF UK v Martine 

Miestnosť v budove 
 JLF UK 

Úroveň 
signálu 

Zadná strana 
mobilného telefónu 

( ± SD)  
[V/m]  

Predná strana 
mobilného telefónu 

( ± SD) 
[V/m]  

Pozadie 

( ± SD) 
[V/m]  

Kryt CO (podzemie) 1 – 2 61,51 ± 0,25 30,24 ± 0,3 0,064 ± 0,005 

Kryt CO (podzemie) 3  60,64 ± 0,71 22,70 ± 1,84 0,111 ± 0,003 

Kryt CO (podzemie) 4  58,48 ± 0,46 16,91 ± 0,69 0,130 ± 0,009 

Kryt CO (podzemie) 5 55,51 ± 1,15 16,71 ± 0,91 0,148 ± 0,002 

Kancelária (2. poschodie) 5  35,02 ± 0,11 14,47 ± 1,07 0,159 ± 0,008 

Učebňa pre praktické 
cvičenia (3. poschodie) 

5  13,38 ± 3,69 10,04 ± 0,53 0,243 ± 0,004 

Vonkajší priestor 5  8,67 ± 1,78 4,91 ± 1,82 0,285 ± 0,018 

 
Ako ukazuje Obr. 1, priemerné hodnoty prednej a zadnej strany mobilného telefónu majú 

stúpajúci charakter vyžiarenej intenzity E vo všetkých uvedených priestoroch, pričom 
vonkajšie prostredie dosahuje najnižšiu a kryt CO (úroveň signálu 1) najvyššiu hodnotu. Pri 
zisťovaní štatistickej významnosti rozdielov sme zistili, že v učebni pre praktické cvičenia 
študentov sa preukázala nesignifikantnosť (p > 0,05). 

Obr. 2 zobrazuje priemerné hodnoty intenzít E v kryte CO postupne pri najnižšej možnej 
úrovni signálu GSM, 3, 4 a 5 úrovni indikátora. Mobilný telefón Sony Ericsson D750i počas 
aktívnej prevádzky ukazuje prekročenie limitnej hodnoty 58,34 V/m (podľa ICNIRP v pásme 
1 800 MHz). Najvyššia nameraná hodnota intenzity E zodpovedá 105,4 % stanovenej limitnej 
hodnoty. 

Vzájomným porovnaním údajov sme zistili významnú súvzťažnosť hodnôt pozadia 
a emitovanej intenzity E (Pearsonov korelačný koeficient -0,98). Negatívna korelácia 
indikuje, že nízku úroveň hodnôt pozadia sprevádzajú zvýšené hodnoty intenzity E počas 
telefonovania (obr. 3). 
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Obr. 1. Vzájomné porovnanie intenzít elektrického poľa v priestoroch prednej (vľavo)  
a zadnej (vpravo) strany mobilného telefónu 

  
 

 
 

Obr. 2. Hodnoty intenzity elektrického poľa merané v kryte CO podľa indikátora úrovne GSM signálu  
na LCD mobilného telefónu 

 
Prírastok zo základňovej stanice bol v priebehu merania zanedbateľný, nakoľko intenzita 

E emitovaná samotným mobilným telefónom bola niekoľkonásobne vyššia. Intenzita E 
vyžiarená základňovými stanicami je opísaná hodnotami pozadia, ktoré naopak nezahŕňajú 
žiadny prírastok z použitého mobilného telefónu.  

 
Diskusia 

Dokument Strategický rámec v oblasti starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030 
vydaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky sa zameriava na realizáciu opatrení 
týkajúcich sa zvýšenia kvality a efektivity poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zlepšenia 
zdravotného stavu obyvateľov. Tento dokument o. i. uvádza spoločné priority členských 
štátov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre európsky región WHO Europe v oblasti 

* p<0,01 

Limitná hodnota 

* 

* 

* 

* 

* 

Limitná hodnota 
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zdravotníctva, ktoré sú súčasťou dokumentu Zdravie 2020. Incidencia neprenosných chorôb 
je úzko spojená s pôsobením jednotlivých sociálnych a environmentálnych faktorov na 
zdravie obyvateľstva (4). Existuje veľa nových technológií zavádzaných do používania bez 
adekvátnych informácií o ich pôvode a možných zdravotných rizikách. Enormné rozšírenie 
používania rôznych zdrojov s nízkym výkonom EMP viedlo k skúmaniu ich účinku na oblasť 
hlavy so zameraním na autonómny nervový systém (ANS). Výsledky doterajších testov, ktoré 
sa realizovali pri fixných charakteristikách zdroja EMP (frekvencia 430 MHz, výkon zdroja 1 
W, expozícia 5 min, výkonová hustota 9.27 µW.cm-2) ukázali, že ANS človeka reaguje na 
uvedené parametre prevažne zvýšením aktivity sympatika (5). 

 

 

Obr. 3. Priestory bez aktívnej prevádzky mobilného telefónu – porovnanie pozadí meraných priestorov 
 
Naše skúsenosti s účinkami VF EMP u laboratórnych zvierat sme prezentovali aj v 

pilotnej štúdii, ktorá konštatovala, že EM stimulácia vedie k štatisticky významnému 
zvýšeniu intrakraniálnej teploty (tepelný účinok EMP) a aktivity sympatika (vzostup 
frekvencie srdca a hodnôt systolického a diastolického tlaku) (6). Naše novšie nálezy však 
ukazujú, že vyššie frekvencie EM polí vedú prevažne k aktivácii parasympatickej časti 
vegetatívneho nervového systému (signifikantný pokles kardiálnej frekvencie v supinačnej 
polohe v porovnaní s kontrolnou skupinou) u mladých ľudí (7). Často diskutované sú i 
subjektívne zdravotné príznaky (bolesť hlavy, únava, nespavosť, pocit tepla v zvukovode a 
pod.) vyhodnocované dotazníkovými štúdiami u užívateľov mobilných telefónov i u osôb 
bývajúcich v blízkosti základňových staníc (8 – 13). Signál mobilného operátora pokrýva 
určité vymedzené územie a pomerne málo preniká terénnymi prekážkami (budovy 
konštruované zo železobetónu, podzemné priestory, vlaky a pod.) (14). Typické sú hlavne 
podzemné garáže, výťahy, staré budovy s nadmernou hrúbkou muriva atď., kde je predpoklad 
zvýšených hodnôt EM intenzít a celkový emitovaný výkon mobilnej jednotky môže v 
podmienkach slabého signálu presiahnuť limitné hodnoty. 
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Na základe poznatkov tzv. Interphone Study klasifikovala WHO v spolupráci s 
Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC – International Agency for Research 

on Cancer) RF EM žiarenie ako potenciálny karcinogén typu 2B (15 – 16). 

V tomto kontexte sme sústredili pozornosť na dodržiavanie stanovených limitných 
hodnôt. Z našich meraní vyplýva, že došlo k prekročeniu limitnej hodnoty vyžarovanej 
intenzity E v tienených priestoroch pri nízkej a veľmi nízkej úrovni signálu. Zadná strana 
mobilného telefónu emitovala nadlimitné hodnoty intenzity E už pri 4. úrovni indikátora 
signálu. Každý výrobca predávajúci svoje výrobky v danom štáte sa zaväzuje splniť všetky 
platné vyhlášky a normy danej krajiny. Podľa európskych odporúčaní a slovenských noriem 
je limitná hodnota v pásme 1 800 MHz nastavená na 58,34 V/m (2). Výsledky našich meraní 
ukázali prekročenie tejto referenčnej úrovne v tienených priestoroch so zníženým príjmom 
GSM signálu. Je zaujímavé, že v porovnaní s kontrolným stavom sme zistili aj signifikantné 
zvýšenie intenzity E aj v tienených priestoroch s dostatočne vysokou, 5. úrovňou signálu. Ako 
naznačuje negatívna korelácia medzi hodnotami pozadia a hodnotami počas telefonovania, 
úrovne intenzity E sa enormne zvyšujú so znížením pozadia. Naopak, indikátor úrovne 
signálu na LCD mobilného telefónu nie je spoľahlivým ukazovateľom predpokladanej 
aktuálnej vyžarovanej energie. Pre porovnanie sme v kryte CO realizovali meranie, kde 
indikátor mobilného telefónu už zobrazoval úroveň 5 (plný signál). V porovnaní s vonkajším 
prostredím (ale aj s inými uzavretými priestormi, kde mobilný telefón tiež zobrazoval 5. 
úroveň signálu na LCD) bola intenzita E v kryte CO štatisticky významne vyššia. Poukazuje 
to na nedokonalosť úrovňovej indikácie na displeji mobilných telefónov, ktorá je rozdelená 
len na 5 nepravidelne rozložených segmentov. 

Vyhláškou č. 534/2007 Z. z. v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. (17) Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky zabezpečuje ochranu zdravia obyvateľov v životnom 
prostredí v súvislosti s expozíciou EMP s frekvenciou od 0 Hz – 300 GHz a predchádza 
rizikám poškodenia zdravia, ktoré môže vznikať v súvislosti s expozíciou EMP (9). Je 
potrebné naďalej sledovať súvislosť medzi používaním mobilných telefónov a rizikom vzniku 
rakoviny. 

 
Záver 

Na základe výsledkov meraní limitných hodnôt mobilného telefónu v priestoroch s nízkou 
intenzitou signálu sme preukázali, že so vzrastajúcim tienením vo vnútri budov vzrastá aj 
vyžiarený výkon z mobilného telefónu. Potvrdili sa zvýšené hodnoty intenzity E, t.j. iEMP a v 
prípade veľmi nízkeho príjmu GSM signálu, a to až nad stanovené limitné hodnoty uvedené v 
legislatíve na Slovensku a v odporúčaniach ICNIRP. Z tohto dôvodu odporúčame dbať na 
preventívne opatrenia, a to nepoužívať mobilné telefóny v podzemných a iných uzavretých 
priestoroch. Intervencie smerujúce k celej populácií v oblasti prevencie môžu priniesť 
najväčšie prínosy pre obyvateľstvo v oblasti ochrany a podpory zdravia. 
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Plávanie je jedným z najzdravších, najprirodzenejších, a zároveň najpríjemnejších 
športov. Len dve a pol hodiny týždennej aeróbnej fyzickej aktivity ako je plávanie, jazda na 
bicykli alebo beh, môže znížiť riziko chronických ochorení (11, 20). To môže viesť aj k 
zlepšeniu zdravia ľudí s diabetom a ochorením srdca (20). Plavci majú asi polovičné riziko 
predčasnej smrti v porovnaní s neaktívnymi osobami (11). Ľudia udávajú, že majú väčší 
pôžitok pri športovaní vo vode ako na zemi (13). Takúto fyzickú aktivitu môžu vykonávať 
dlhšie aj bez zvýšeného úsilia alebo bolesti kĺbov alebo svalov (4, 5). Na telo človeka 
ponorené do vody pôsobí vztlak vody a horizontálna poloha pri plávaní znižuje statickú 
zložku svalovej práce (2). 

Aktivita vo vodnom prostredí môže pomôcť ľuďom s chronickými chorobami. Pre ľudí s 
artritídou zlepšuje využitie postihnutých kĺbov bez zhoršenia príznakov (25). Pri hydroterapii 
sa ľuďom s reumatickou artritídou výraznejšie zlepšuje zdravotný stav ako pri iných 
činnostiach (8). Plávanie tiež zlepšuje využitie postihnutých kĺbov a znižuje bolesť pri 
osteoartritíde (1). Pohyb vo vode zlepšuje i duševné zdravie rovnako u mužov ako u žien (3). 
Pre ľudí s fibromyalgiou môže znížiť úzkosť a pohybová terapia v teplej vode môže znížiť 
depresie a zlepšiť náladu (7, 19). Pohyb vo vode môže zlepšiť zdravie matiek a ich 
nenarodených detí a má pozitívny vplyv na duševné zdravie matiek (9). Rodičom detí s 
mentálnym postihnutím rekreačné aktivity ako je plávanie, zlepšujú rodinné väzby (14). 
Z plávania môžu profitovať aj staršie osoby zlepšovaním ich kvality života a znižovaním 
invalidity (17). Súčasne zlepšuje alebo udržuje zdravie kostí u žien po menopauze (16). 
Cvičenie vo vode ponúka mnoho telesných a duševných zdravotných benefitov a je dobrou 
voľbou pre ľudí, ktorí chcú byť viac aktívni.  

So vzrastajúcou pestrosťou umelých kúpalísk a zmenami niektorých sociálnych 
a zdravotných faktorov v spoločnosti – a to aj napriek stále dokonalejšími prostriedkami na 
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úpravu vody – sa zvyšujú a rozširujú možnosti zdravotných rizík spojených s návštevou 
týchto zariadení. K hlavným rizikovým faktorom patria: 

− výstavba zariadení na kúpanie s množstvom atrakcií a vírivkami (produkujúcimi 
aerosóly), predovšetkým však zvýšenie teploty vody na kúpanie, ktoré zlepšuje 
rozmnožovanie fakultatívne patogénnych mikroorganizmov, 

− zmena zvyklostí pri využívaní zariadení s dlhodobým pobytom v teplých a vlhkých 
klimatických podmienkach, 

− starnutie populácie a všeobecne nárast osôb s chronickými ochoreniami spojenými so 
zvýšeným príjmom liekov, ako sú kortikosteroidy a antireumatiká, ktoré zvyšujú riziko 
infekcie, 

− zvýšená celosvetová migrácia obyvateľov, ktorá do európskych bazénov prináša stále 
častejšie osoby z iného kultúrneho a náboženského prostredia, ktorých hygienické 
pravidlá môžu byť v rozpore s dnes uznávanými požiadavkami na prevenciu prenosu 
chorôb v prostredí bazénov a ktorá, naopak, Európanov zavádza do exotických oblastí s 
odlišným hygienickým štandardom (12). 

Pri bežnej prevádzke akéhokoľvek bazéna dochádza ku kontinuálnej kontaminácii ako 
mikrobiologickej, tak chemickej, čomu musí byť prispôsobená aj starostlivosť o kvalitu vody. 
Preťažené a nedostatočne udržované filtre sú živnou pôdou pre rast legionel a P. aeruginosa. 
Niektoré materiály (plasty) podporujú rast mikróbov všeobecne (zvlášť P. aeruginosa), preto 
môžu byť plastové hadice, vírivky, sprchové hlavice a iné zariadenia pri súčasnom pôsobení 
ďalších faktorov (vyššia teplota, nesprávna obsluha a stagnácia vody) vysoko kontaminované 
legionelou, P. aeruginosa a mykobaktériami (12). 

Kúpajúce sa osoby zo slizníc, povrchu kože a vlasov uvoľňujú do vody bazénov nielen 
mikroorganizmy, ale aj rôzne organické látky ako pot, moč, mazové a slizové sekréty, zbytky 
kozmetických prostriedkov, opaľovacích krémov, mydla a pod. Množstvo dusíkatých látok sa 
vymýva z kože, pot ich obsahuje asi 1g/l, predovšetkým vo forme močoviny, amoniaku, 
aminokyselín a kreatínu. Pri kúpaní sa vylúči približne 300 ml potu (12, 15). Všetky tieto 
uhlíkaté a dusíkaté látky samy o sebe môžu zhoršiť organoleptickú kvalitu vody a podporovať 
nárast biofilmov na stenách bazénov a v potrubiach (a tým zase podporovať množenie 
mikroorganizmov), ale inak nie sú priamo zdravotne škodlivé. Škodlivými sa stávajú až vo 
chvíli, keď reagujú s oxidačnými (dezinfekčnými) látkami, ktoré sa do vody priebežne 
pridávajú a keď takto vznikajú tzv. vedľajšie produkty dezinfekcie. I keď môžeme povedať, 
že reakciou dusíkatých látok s chlórom vzniká rôznorodá zmes niekoľko sto látok s rôznym 
toxickým potenciálom, z nich väčšinu dnes ešte nepoznáme (12). 

Mechanizmami prenosu mikroorganizmov a chemických látok do ľudského organizmu sú 
ingescia, inhalácia alebo dermálny kontakt. Vznik ochorenia závisí od dĺžky pobytu, 
celistvosti kože, teploty vody v súvislosti s rozťahovaním pórov a celkového zdravotného 
stavu návštevníkov.  
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Popularita plávania a pobytu vo vodnom prostredí sa neustále zvyšuje, aj v Slovenskej 
republike sa uvádza do prevádzky čoraz viac veľkých bazénových hál s celoročným využitím, 
ktorých súčasť tvoria veľké bazénové plochy a plochy s bazénovými atrakciami s termálnou 
ohrievanou pitnou, alebo slanou bazénovou vodou. Ide o moderné bazénové haly, v ktorých 
sú mikroklimatické podmienky ovplyvňované zvýšenou prirodzenou vlhkosťou z bazénových 
plôch a vodných atrakcií.  

Na overenie vplyvu sezónnosti na kvalitu ovzdušia vo veľkých bazénových halách 
a akvaparkov s atypickým prostredím bol spracovaný projekt s názvom Mikroklimatické 
podmienky vo veľkých bazénových halách. Do tohto programu sa zapojil aj RÚVZ so sídlom 
Poprade. Kontroly sa začali realizovať v decembri 2013 a pokračovali až do roku 2015 
zabezpečovaním meraní striedavo v letnom a zimnom období. Plnenie úlohy bolo určené v 
rozsahu: sezónne meranie a hodnotenie vybraných fyzikálnych, chemických a biologických 
faktorov prostredia a vyhodnotenie vplyvu sledovaných faktorov na kvalitu ovzdušia 
a vnútorného prostredia v bazénových halách akvaparkov, spojené s kontrolou kvality vody 
na kúpanie a mikrobiologickou kontrolou vybraných plôch stermi. Všetky merania sa v rámci 
územnej pôsobnosti RÚVZ Poprad realizovali v prevádzke AquaCity Poprad, ktorého 
prevádzkovateľom je Aquapark Poprad, s.r.o., Poprad. 

Pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade sa zamerali 
hlavne na kvalitu vnútorného ovzdušia v bazénovej hale s vodnými atrakciami Blue Sapphire 
a Blue Diamond I, zároveň však vykonali kontrolu prostredia a bazénovej vody aj vo 
vytypovaných vnútorných priestoroch Aquacity Poprad. Súčasťou úlohy bolo aj meranie 
hluku, relatívnej vlhkosti a teploty v halách. 

 
Metódy 

V rámci štyroch meraní (dvoch v letnom a dvoch v zimnom období) sme vykonali spolu 
162 sterov z prostredia, odobrali 36 vzoriek ovzdušia sedimentačnou metódou, 8 
aeroskopickou metódou a 28 vzoriek vôd. Pri prvom a štvrtom meraní sme skúšky doplnili 
o stanovenie prítomnosti Legionella sp. vo vzorkách vôd odobratých z bazénov s vodnými 
atrakciami a vo vytypovaných steroch a vzorkách ovzdušia.  

Hala s detským bazénom nebola počas prvých dvoch meraní v prevádzke, nakoľko ide 
o novú halu v rekonštruovaných priestoroch pôvodných detských bazénoch. 

Skontrolovali sme účinnosť dezinfekčných prostriedkov v laboratóriu podľa Acta 
hygienica, epidemiologica et microbiologica – príloha č. 1/1985 Standardní metody pro 
hodnocení dezinfekční účinnosti chemických látek. Kontrola bola doplnená praktickou 
skúškou sterovou metódou vykonanou z plôch v prevádzke AquaCity pred aplikáciou a po 
aplikácii dezinfekčných prostriedkov.  

Všetky vzorky boli vyšetrené v akreditovaných špecializovaných laboratóriách 
mikrobiologických analýz a chemických analýz na RÚVZ so sídlom v Poprade. Použili sa 
skúšobné metódy, ktoré sú vhodné pre vykonávané skúšky a sú v súlade s platnou legislatívou 
a platnými normami. 
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Pri hodnotení výsledkov sme vychádzali z legislatívnych predpisov na úseku verejného 
zdravotníctva (22, 23, 24) a pri hodnotení mikrobiologickej kontroly kvality ovzdušia sme 
vychádzali z príručky (18).  

Nakoľko sme kontrolu vykonali pri prvých troch meraniach len sedimentačnou metódou 
a nie aeroskopicky, výsledky sme nemohli hodnotiť podľa kategórie znečistenia uvádzané 
Európskou úniou EUR 14988. Pre pobytové miestnosti sa podľa vyššie uvedených postupov 
SZU Praha považujú hodnoty 50 KTJ baktérií/h (Petriho miska) a 50 KTJ plesní/h (Petriho 
miska) za hodnoty, ktoré približne odpovedajú kategórii znečistenia „stredné“ podľa EUR 
14988. Pri štvrtom meraní sme vykonali okrem sedimentačnej metódy aj kontrolu ovzdušia 
aeroskopicky a výsledky navzájom porovnali.  

Pri každom meraní pracovníci Národného referenčného centra pre hluk a vibrácie RÚVZ 
so sídlom v Poprade objektivizovali hluk v bazénových halách a merali teplotu a relatívnu 
vlhkosť prostredia. Meranie hluku vykonávali integrujúcim – priemerujúcim zvukomerom 
Norsonic AS, Nórsko s meracím mikrofónom (Brüel&Kjaer, Dánsko). Tieto a ďalšie 
použité meracie zariadenia boli overené a kalibrované v zmysle platných metrologických 
predpisov.  

Pri našom testovaní sme na požiadanie prevádzkovateľa akvaparku otestovali aj účinnosť 
používaných dezinfekčných roztokov. 

Popis bazénovej haly Blue Sapphire 
Krytý relaxačný bazén je rozdelený do dvoch častí s nepravidelnými rozmermi a rozdielnymi teplotami, 

napúšťa sa termálnou a pitnou vodou. Teplota vody v relaxačnej časti je 35 °C ± 1 °C, v ochladzovacej časti 28 
°C ± 1 °C. Objem vody je 400 m3, plocha vodnej hladiny 384 m2, hĺbka 1,05 m. Zdravotné zabezpečenie vody je 
plynným chlórom, UV žiarením a ozónom. Vykurovanie haly je v 90 % vzduchotechnikou a v 10 % 
podlahovým vykurovaním. Vetranie haly je pomocou VZT – pretlakovým spôsobom. Vstup do bazéna je 
vybavený držadlami. V jednotlivých častiach bazéna sú k dispozícii masážne lavice, sedadlá a lôžka 
s hydromasážnymi tryskami a vzduchovými tryskami, zabudované stenové svetlá na chromoterapiu, vyvíjače 
vĺn, vodné clony a trysky. Priestor bazénov je vybavený laserovou show, projekciou na 9 metrov vysokú vodnú 
stenu a priestorovým audio systémom. Bazénová hala Blue Sapphire je vysunutá do exteriéru tak, že z troch 
strán je fasáda presklená. 

Popis bazénovej haly Blue Diamond I 
Krytý sedací antikorový bazén s nepravidelným tvarom má teplotou vody 35 °C ± 2 °C, objem vody 118 m3, 

plochu vodnej hladiny 98 m2, hĺbku 1,2 m a výmenu vody 60 l/os/deň. Vybavený je hydromasážnymi tryskami, 
vzduchovými tryskami. Kapacita bazénu je 33 osôb. Pri bazéne sa nachádza oddychová časť s ležadlami a barom 
so stolmi a stoličkami. Vstup do bazéna je vybavený držadlami. Ako zdroj vody slúži upravená voda z vodovodu 
a geotermálneho vrtu. Zdravotné zabezpečenie vody je plynným chlórom, UV žiarením. 

Popis bazénovej haly Blue Diamond II 
Krytý sedací antikorový bazén s nepravidelným tvarom má teplotu vody 32 °C ± 2 °C, objem vody 114 m3, 

plochu vodnej hladiny 95 m2, hĺbku 1,2 m a výmenu vody 60 l/os/deň. Vybavený je masážnou lavicou, dvomi 
prúdovými tryskami, deviatimi antikorovými barovými stoličkami (bar je priamo spojený s bazénom) 
a zabudovanými stenovými telesami. Kapacita bazéna je 32 osôb. Vstup do bazéna je vybavený držadlami. Ako 
zdroj vody slúži upravená voda z vodovodu a geotermálneho vrtu. Zdravotné zabezpečenie vody je plynným 
chlórom, UV žiarením a ozónom. 

Popis bazénovej haly plaveckého bazéna 
Krytý plavecký bazén obdĺžnikového tvaru s dĺžkou 50 m, hĺbkou 1,2 – 1,8 m, teplotou vody 28 °C, 

objemom vody 1 890 m3, plochou vodnej hladiny 1 050 m2 a výmenou vody 30 l/os/deň. Okamžitá kapacita 
bazéna je 420 osôb. Ako zdroj vody slúži voda z verejného vodovodu. Zdravotné zabezpečenie vody je UV 
žiarením a plynným chlórom. 

Popis bazénovej haly detského bazéna Treasure Island 
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Krytý detský bazén je vybavený vodnými a vzduchovými atrakciami. Okamžitá kapacita vodnej plochy 
detského bazéna je 23 osôb. Teplota vody je 30 – 32 °C, hĺbka od 30 – 100 cm a výmena vody 45 l/osobu/deň. 
V detskom bazéne je umiestnená predná časť pirátskej lode s dvoma podlažiami, spojenými schodiskom. Na 
hornom podlaží je akvárium, na dolnom podlaží sú atrakcie – vodné delá, prelievacie vedrá, šmýkačka. Priamo 
v bazéne je malá šmýkačka. Ako zdroj vody slúži voda z verejného vodovodu. Dezinfekcia vody pomocou 
kyseliny chlórnej, vyrobenej elektrolytickým rozkladom soľného roztoku NaCl (tzv. slaná technológia). Bazény 
sú prispôsobené pre prístup osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

 
Výsledky 

Okamžitá návštevnosť prevádzky AquaCity pri prvom meraní bola 353, pri druhom 
meraní 409, pri treťom meraní 284 a pri štvrtom meraní 2 257 osôb.  

Pri prvom meraní sa odbery vzoriek vody, vykonanie sterov a odber vzoriek na kontrolu 
ovzdušia uskutočnili 12. 12. 2013 v mierne zamračenom počasí pri teplote 1 °C. Meranie 
hluku sa vykonalo až 30. 12. 2013 v mierne zamračenom počasí pri teplote 6 °C. Druhé 
meranie sa uskutočnilo 26. 8. 2014 v mierne zamračenom počasí pri teplote 14 °C, tretie 
meranie 27. 1. 2015 pri vonkajšej teplote 0 °C a štvrté meranie 29. 7. 2015 pri vonkajšej 
teplote 14,8 °C a relatívnej vlhkosti 78 %.  

Mikroklimatické podmienky a hladina hluku v hale Blue Sapphire uvádzame v tab. 1. V 
tab. 2 sú uvedené mikroklimatické podmienky a hladina hluku v hale Blue Diamond I a II 

 
Tab. 1. Mikroklimatické podmienky v hale Blue Sapphire a hladiny hluku 

Blue Sapphire  
Meranie 

30. 12. 2013 26. 8. 2014 27. 1. 2015 29. 7. 2015 
Teplota [°C] 25,6–27,4 28,1–28,7 24,1–25,3 28,4–28,7 27,1–28,4 
Vlhkosť [%] 63–70,4 65,6–68,9 63,5–65,7 34,8–36,8 47,7–47,9 
Rýchlosť prúdenia vzduchu [m.s-1] < 0,2 < 0,2 < 0,5 < 0,2 < 0,2 
Ekvivalentná hladina akustického tlaku [dB] 75,1 77,6 74,9 71,1 81,2 

 
Tab. 2. Mikroklimatické podmienky v halách Blue Diamond I a II a hladiny hluku 

Blue Diamond I Blue Diamond II 
Meranie 

26. 8. 2014 27. 1. 2015 29. 7. 2015 27. 1. 2015 29. 7. 2015 
Teplota [°C] 26,2–27,1 27,5–27,8 29,0–29,2 28,0–28,1 29,2–29,2 

Vlhkosť [%] 70,4–74,1 61,2–63,7 46,3–46,7 45,0–46,6 46,3–46,7 
Rýchlosť prúdenia vzduchu [m.s-1] < 0,2 < 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,2 

Ekvivalentná hladina akustického tlaku [dB] 78,4 73,4 80,4 69,7 81,8 
 
Mikroklimatické podmienky a hladina hluku v hale plaveckého bazéna a v hale Treasure 

Island sú v tab. 3. 
 

Tab. 3. Mikroklimatické podmienky v halách Treasure Island a plaveckého bazéna a hladiny hluku 

Treasure Island Plavecký bazén 
Meranie 

27. 1 .2015 29. 7. 2015 27. 1. 2015 
Teplota [°C] 28,1 – 28,4 29,0 – 29,2 25,8 – 26,0 
Vlhkosť [%] 44,0 – 47,2 46,2 – 46,6 52,9 – 54,3 
Rýchlosť prúdenia vzduchu [m.s-1] < 0,1 < 0,2 < 0,2 
Ekvivalentná hladina akustického tlaku [dB]   83 77,8 
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Hluk sa meral v čase, keď boli v činnosti všetky vodné atrakcie (masážne sprchy) a v hale 
sa nachádzali návštevníci akvaparku. K výsledkom merania prispela aj vrava ľudí, výkriky 
a pod. Sprievodná reprodukovaná hudba bola v čase merania vypnutá.  

Na základe protokolov o mikrobiologických, fyzikálnych a chemických skúškach 4 
vzorky vody na kúpanie z ochladzovacieho bazéna Blue Sapphire nevyhoveli požiadavkám 
uvedeným vo Vyhláške MZ SR č. 308/2012 Z.z., z toho dve vzorky z posledného merania 
z dôvodu prekročenia mikrobiologických ukazovateľov (Pseudomonas aeruginosa a KM pri 
36 ± 1 °C) a dve vzorky z druhého merania z dôvodu prekročenia ukazovateľov voľný 
a viazaný chlór (tab. 4). 

Zo vzoriek vody z bazéna Blue Diamond I nevyhovela 1 vzorka z druhého merania 
z dôvodu mierneho prekročenia ukazovateľa KM pri 36 ± 1 °C a 1 vzorka z posledného 
merania z dôvodu mierneho prekročenia ukazovateľa viazaný chlór. V prípade bazéna z haly 
Blue Diamond II nevyhovela zo všetkých vzoriek iba jedna odobratá pri druhom meraní 
z dôvodu prekročenia viazaného chlóru (tab. 5).  

V detskom bazéne boli vzorky vody odobraté pri posledných dvoch meraniach, pričom 
nevyhovela iba vzorka z posledného merania z dôvodu prekročenia ukazovateľov KM pri 36 
± 1 °C, chemická spotreba kyslíka manganistanom a celkový organický uhlík. Všetky vzorky 
vody na kúpanie odobraté z plaveckého bazéna vyhoveli hygienickým požiadavkám 
v sledovaných ukazovateľoch (tab. 6).  

Všetky vzorky bazénovej vody sledovanej na prítomnosť Legionella sp. boli vyhovujúce.  
 

Tab. 4. Výsledky laboratórnych rozborov vzoriek z bazénov v hale Blue Sapphire 

Blue Sapphire ochladzovací –  
pri vstupe 

Blue Sapphire ochladzovací - 
stredná časť 

Blue Sapphire relaxačný 
Ukazovateľ 

12. 12. 
2013 

26. 8. 
2014 

27. 1. 
2015 

29. 7. 
2015 

12. 12. 
2013 

26. 8. 
2014 

27. 1. 
2015 

29. 7. 
2015 

12. 12. 
2013 

26. 8. 
2014 

27. 1. 
2015 

29. 7. 
2015 

E. coli 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 
Črevné 
enterokoky 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pseudomonas 
aeruginosa 

0 0 0 > 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Staphylococcus 
aureus 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Legionella sp. 0  0  0  0  0  0 0 
KM pri 36 ± 
1°C 

0 0 0 > 300 0 0 0 > 300 0 0 0 21 

Črevné pat. 
a podmienene 
pat. baktérie 

Np Np Np Np Np Np Np Np Np Np Np Np 

Producenty  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Konzumenty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reakcia vody  7,45 6,79 7,4 7,73 7,44 6,72 7,39  7,45 7 7,65 

CHSKMn  1,1 1,6 1,2 0,64 0,73 1 1,2  0,54 1,1 1,8 

TOC  V V V V V V V  V V V 

Voľný chlór  0,05 < 0,04 < 0,04 0,2 0,63 0,2 < 0,04  0,43 0,1 < 0,04 

Viazaný chlór  0,39 0,15 0,11 0,05 0,3 0,14 0,1  0,18 0,06 0,22 

Vodivosť    40,7 52   40,6    48,1 

Vysvetlivky: KM – kultivovateľné mikroorganizmy, V – vyhovuje, N – nevyhovuje, Np – neprítomné  
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Kvalitu ovzdušia v hale Blue Sapphire meranú sedimentačnou metódou (tab. 7) by sme 
mohli v šiestich prípadoch zaradiť do kategórie vysokého znečistenia a v siedmich prípadoch 
do kategórie veľmi vysokého znečistenia. Legionella sp. v dvanástich vyšetrovaných 
vzorkách nebola stanovená. Pri štvrtom meraní sme kvalitu ovzdušia merali aj aeroskopickou 
metódou, počet KTJ/m3 nepresiahol hodnotu 500, čo sa podľa AHEM č. 1/2002 dá zaradiť do 
kategórie stredného znečistenia (tab. 11).  
 
Tab. 5. Výsledky laboratórnych rozborov vzoriek z bazénov v halách Blue Diamond I a II 

Blue Diamond I Blue Diamond II 
Ukazovateľ 12. 12.  

2013 
26. 8.  
2014 

27. 1.  
2015 

29. 7.  
2015 

26. .  
2014 

27. 1.  
2015 

29. 7.  
2015 

E. coli 0 0 0 0 0 0 0 
Črevné enterokoky 0 0 0 0 0 0 0 
Pseudomonas aeruginosa 0 0 0 0 0 0 0 
Staphylococcus aureus 0 0 0 0 0 0 0 
Legionella sp. 0  0 0  0 0 

KM pri 36 ± 1°C 0 170 0 0 7 0 0 

Črevné patogénne a podmienene 
patogénne baktérie 

Np Np Np Np Np Np Np 

Producenty  0 0 0 0 0 0 0 

Konzumenty 0 0 0 0 0 0 0 

Reakcia vody 7,52 7,41 7,3 7,68 7,7 0 7,51 

CHSKMn < 0,52 < 0,52 1,1 2 1,5 7,34 1,7 
TOC V V V V V V V 
Voľný chlór 0,06 0,08 0,19 < 0,04 < 0,04 0,12 < 0,04 
Viazaný chlór 0,06 0,2 0,17 0,41 0,45 0,15 0,29 

Vodivosť 53   104   41 

Vysvetlivky: KM – kultivovateľné mikroorganizmy, V – vyhovuje, Np – neprítomné 
 
Tab. 6. Výsledky laboratórnych rozborov vzoriek z bazénov v halách Treasure Island a plaveckého bazéna 

Treasure Island Plavecký bazén 
Ukazovatele 

27. 1. 2015 29. 7. 2015 27. 1. 2015 29. 7. 2015 
E. coli 0 0 0 0 
Črevné enterokoky 0 0 0 0 
Pseudomonas aeruginosa 0 0 0 0 
Staphylococcus aureus 0 0 0 0 
Legionella sp. 0 0     

KM pri 36 ± 1°C 0 > 300 0 0 
Črevné patogénne a pod. patogénne 
baktérie 

Np Np Np Np 

Producenty  0 0 0 0 

Konzumenty 0 0 0 0 

Reakcia vody 7,31 7,46 7,04 7,32 
CHSKMn 2,8 9,5 1,4 1,2 
TOC V N V V 
Voľný chlór < 0,04 < 0,04 0,14 0,15 
Viazaný chlór 0,21 0,13 0,29 0,28 
Amónne ióny   1,31     

Vodivosť   1280   63,5 

Vysvetlivky: KM – kultivovateľné mikroorganizmy, V – vyhovuje, N – nevyhovuje, Np – neprítomné 
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V hale Blue Diamond I a II (tab. 8) by sme kvalitu ovzdušia na základe výsledkov 
mikrobiologického vyšetrenia sedimentačnou metódou v piatich meraniach mohli zaradiť do 
kategórie vysokého znečistenia a v piatich meraniach do kategórie veľmi vysokého 
znečistenia. Pri aeroskopickom meraní v jednom prípade výsledok prekročil hodnotu 500 
KTJ/m³, čo predstavuje kategóriu stredného znečistenia. Legionella sp. v piatich 
vyšetrovaných vzorkách nebola stanovená. 

 
Tab. 7. Kontrola kvality ovzdušia sedimentačnou metódou v hale Blue Sapphire 

12. 12. 2013 26. 8. 2014 27. 1. 2015 29. 7. 2015 
Ukazovatele 

[KTJ/PM/h] [KTJ/PM/h] [KTJ/PM/h] [KTJ/PM/h] 

Miesto odberu 

vs
tu

p
 

st
re

d
 

ro
h

 

le
ža

d
lá

 

vs
tu

p
 

st
re

d
 

ro
h

 

le
ža

d
lá

 

vs
tu

p
 

st
re

d
 

ro
h

 

le
ža

d
lá

 

vs
tu

p
 

st
re

d
 

ro
h

 

le
ža

d
lá

 

KM 37 °C 40 16 4 4 8 8 8 0 12 130 0 4 120 296 12 32 

KM 30 °C 280 600 192 200 24 590 72 8 64 1100 95 54 288 > 1200 48 92 

Mikromycéty 0 0 0 0 4 0 0 8 0 0 0 0 8 8 0 4 

Legionella sp.   N N N   N N N   N N N   N N N 

Vysvetlivky: (KTJ/PM/h = kolónie tvoriace jednotky/Petriho miska/hodina), KM – kultivovateľné 
mikroorganizmy, N – nezistené 

 
Tab. 8. Kontrola kvality ovzdušia sedimentačnou metódou v halách Blue Diamond I a II 

12. 12. 2013 26. 8. 2014 27. 1. 2015 29. 7. 2015 
Ukazovatele 

[KTJ/PM/h] [KTJ/PM/h] [KTJ/PM/h] [KTJ/PM/h] 

Miesto odberu 
BD I 
chrlič 

BD I 
bar 

BD II  
bar 

BD I 
chrlič 

BD II. 
bar 

BD I 
chrlič 

BD I 
bar 

BD II 
bar 

BD I 
chrlič 

BD II 
bar 

KM 37 °C 28 12 0 24 230 8 36 28 > 600 20 

KM 30 °C 120 16 20 340 1270 72 210 92 > 1200 120 

Mikromycéty 0 0 0 12 8 0 0 0 8 8 

Legionella sp. N       N   N   N N 

Vysvetlivky: (KTJ/PM/h = kolónie tvoriace jednotky/Petriho miska/hodina), KM – kultivovateľné 
mikroorganizmy, N – nezistené 

 
Kvalitu ovzdušia v hale plaveckého bazéna meranú ako sedimentačnou metódou, tak aj 

aeroskopicky (tab. 9, 11) sme zaradili vo všetkých prípadoch do kategórie veľmi nízkeho 
znečistenia. Legionella sp. v dvoch vyšetrovaných vzorkách nebola stanovená.  

 
Tab. 9. Kontrola kvality ovzdušia sedimentačnou metódou v hale plaveckého bazéna 

12. 12. 2013 27. 1. 2015 29. 7. 2015 
Ukazovatele 

[KTJ/PM/h] [KTJ/PM/h] [KTJ/PM/h] 
KM 37 °C 4 0 0 

KM 30 °C 8 8 24 

Mikromycéty 0 0 4 

Legionella sp.   N N 

Vysvetlivky: (KTJ/PM/h = kolónie tvoriace jednotky/Petriho miska/hodina), KM – kultivovateľné 
mikroorganizmy, N – nezistené 
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Tab. 10. Kontrola kvality ovzdušia sedimentačnou metódou v hale Treasure Island 

27. 1. 2015 29. 7. 2015 Ukazovatele 
[KTJ/PM/h] [KTJ/PM/h] 

KM 37 °C 0 184 

KM 30 °C 8 > 1200 

Mikromycéty 0 52 

Legionella sp. N N 

Vysvetlivky: (KTJ/PM/h = kolónie tvoriace jednotky/Petriho miska/hodina), KM – kultivovateľné 
mikroorganizmy, N – nezistené 
 

Tab. 11. Porovnanie výsledkov kontroly kvality ovzdušia sedimentačnou metódou a aeroskopicky 

KM 30 °C – sedimentačne KM 30° C – aeroskopicky 
Miesto merania 

počet KTJ / PM / h počet KTJ/ m³ 
Blue Diamond II – bar 120 382 
Blue Diamond I – pri chrliči > 1200 544 

roh haly 48 248 
ležadlá 92 282 
stred haly > 1200 358 

Blue Saphire 

pri vstupe 288 380 
Plavecký bazén 24 162 
Detský bazén – pri atrakcii > 1200 400 

 

V hale detského bazénu Treasure Island (tab. 10) by sme na základe výsledkov 
mikrobiologického vyšetrenia ovzdušia sedimentačnou metódou v poslednom meraní v dvoch 
ukazovateľoch (KM 37 °C a mikromycéty) mohli zaradiť do kategórie vysokého znečistenia a 
v ukazovateli KM 37 °C až do veľmi vysokého znečistenia. Pri aeroskopickom meraní bola 
v ukazovateli KM 30 °C hodnota 400. Legionella sp. v dvoch vyšetrovaných vzorkách nebola 
stanovená (tab. 11).  

V 162 steroch vykonaných na rôznych plochách kontrolovaného zariadenia sme 
identifikovali rôzne druhy ako saprofytických, tak aj podmienených patogénnych 
mikroorganizmov, kvasiniek, mikroskopicky vláknitých húb (mikromycét) (tab. 12 – 16). 
Najširšie zastúpenie rodov mikroorganizmov sme podľa očakávania identifikovali 
v prepadových šachtách. Zvýšenú pozornosť sme venovali identifikácii potenciálne 
patogénnych mikroorganizmov a mikroskopických vláknitých húb, keďže v súčasnej dobe 
choroby vyvolané mikromycétami a ich metabolitmi predstavujú vážny problém hlavne u ľudí 
trpiacimi alergickými ochoreniami a nebezpečný vplyv majú aj na malé deti.  

 
Tab. 12. Identifikované mikroorganizmy zo sterov z haly Blue Sapphire 

Miesto vyšetrenia Mikrobiologický nález 
Podlaha pri bazéne saprof.stafylokoky, Streptococcus sp., enterokoky, Bacillus cereus, aerób. sporulanty, 

Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter haemolyticus, Klebsiella pneumoniae, Pragia 
fontium, Pantoea , kvasinky 

Steny a rohy 
bazénu 

saprof.stafylokoky, Streptococcus sp., enterokoky, Bacillus cereus, aerób.sporulanty, 
Mucor sp., kvasinky 

Prepadová šachta Corynebacterium sp., saprof.stafylokoky, Streptococcus sp., enterokoky, Bacillus 
cereus, aerób.sporulanty, Pseud. aeruginosa, Pseud. mendocina, Stenotrophomonas 
maltophilia, Acinetobacter radioresistens, Aeromonas sobria, Eikenella corrodens, 
Burkholderia cepacia, Enterobacter sp., Enterobacter cloacae, Hafnia alvei, 
Citrobacter freundii , Alternaria alternata, Mucor sp., Cladosp. cladosporioides, 
Mycelia sterilia, Aspergillus sp., kvasinky 
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Pri prvom meraní v 27 prípadoch sme z primokultivácie a v 11 prípadoch z pomnoženia 
nezistili žiadne mikroorganizmy. Pri druhom meraní sme mikroorganizmy nezistili v 17 
prípadoch z primokultivácie a v 11 prípadoch z pomnoženia. V prípade tretieho merania 
neboli mikroorganizmy zistené v 26 steroch z primokultivácie a v 19 steroch na základe 
pomnoženia. Pri štvrtom meraní sme mikroorganizmy nezistili v 13 steroch z primokultivácie 
a v 3 z pomnoženia.  
 
Tab. 13. Identifikované mikroorganizmy zo sterov z hál Blue Diamond I a II 

Miesto vyšetrenia Mikrobiologický nález 
Podlaha pri bazéne saprof. stafylokoky, enterokoky, Bacillus cereus, aerób. sporulanty, Pseudomonas 

putida, Pseudomonas mendocina, Acinetobacter radioresistens, Acinetobacter 
haemolyticus, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Citrobacter braakii, 
Pantoea, Pantoea punctata, mikromycéty, Fusarium aquaductum, Mycelia sterilia, 
Cladosp. cladosporioides, kvasinky 

Steny a rohy 
bazénu 

saprof. stafylokoky, enterokoky, aerób. sporulanty, Enterobacter sp., Penicillium sp. 

Prepadová šachta saprof. stafylokoky, Streptococcus sp., enterokoky, aerób. sporulanty, Citrobacter 
youngae, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Pseud. aeruginosa, 
Pseud. mendocina, Acinetobacter sp., Acinetobacter haemolyticus, Acinetobacter 
lwoffii, Aeromonas sobria, Delftia acidovorans, Burkholderia cepacia, Fusarium 
aquaductum, Alternaria alternata, Mucor sp., Penicillium sp., Cladosp. 
cladosporioides, Mycelia sterilia, Aspergillus sp., kvasinky 

 
Tab. 14. Identifikované mikroorganizmy zo sterov z haly plaveckého bazéna 

Miesto vyšetrenia Mikrobiologický nález 
Podlaha pri bazéne saprof. stafylokoky, enterokoky, Bacillus cereus, aerób. sporulanty, Pseudomonas 

aeruginosa, Acinetobacter lwoffii, Acinetobacter haemolyticus, Budvicia aquatica, 
kvasinky 

Steny a rohy 
bazénu 

saprof. stafylokoky, Streptococcus sp., Bacillus cereus, Klebsiella pneumoniae, 
kvasinky 

Prepadová šachta saprof. stafylokoky, aerób. sporulanty, Pseud. mendocina 
 
Tab. 15. Identifikované mikroorganizmy zo sterov z haly Treasure Island 

Miesto vyšetrenia Mikrobiologický nález 
Podlaha pri bazéne saprof. stafylokoky, Streptococcus sp., enterokoky, Bacillus cereus, aerób. sporulanty, 

Acinetobacter lwoffii, Aeromonas hydrophila, kvasinky 
Steny a rohy 
bazénu 

Streptococcus sp., Bacillus cereus, aerób. sporulanty, Pantoea punctata, Tatumella 
ptyseos, Pseudomonas mendocina, Chryseobacterium indologenes, Eikenella 
corrodens, Acinetobacter lwoffii, Fusarium aquaductum, kvasinky 

Prepadová šachta aerób. sporulanty, Bacillus cereus, Pseud. aeruginosa 
Atrakcia - rukoväť saprof. stafylokoky, Streptococcus sp., Pantoea 

 
Tab. 16. Identifikované mikroorganizmy zo sterov zo zariadení na osobnú hygienu 

Miesto vyšetrenia Mikrobiologický nález 
muži saprof. stafylokoky, mikrokoky, Proteus mirabilis, Bacillus cereus, Cladosp. sp., 

kvasinky 
Sprchová 
ružica 

ženy saprof. stafylokoky, St. aureus, mikrokoky, Cladosp. sp. 
muži saprof. stafylokoky, aerób. sporulanty, Alcaligenes faecalis, Fusarium sp., 

Alternaria alternata 
Stena 

ženy aerób. sporulanty, Alcaligenes faecalis 
muži saprof. stafylokoky, Streptococcus sp., Bacillus cereus, aerób. sporulanty, 

Aeromonas caviae, Aeromonas sobria, Burkholderia cepacia, Pseud. mendocina, 
E.coli, Pantoea, Citrobacter braakii, kvasinky 

Podlaha 

ženy saprof. stafylokoky, Streptococcus sp., Bacillus cereus, aerób. sporulanty, 
Acinetobacter haemolyticus, Alcaligenes faecalis, Pragia fontium, Pantoea, 
Klebsiella pneumoniae, Citrobacter freundii, Eikenella corrodens, Mycelia sterilia, 
kvasinky 
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Výsledky testovania účinnosti používaných dezinfekčných roztokov uvádzame v tab. 17. 
Laboratórne testovanie a výsledky potvrdili, že dva zo štyroch používaných dezinfekčných 
roztokov neboli účinné ani po výrobcom deklarovanej 60 minútovej expozícii. 
 
Tab. 17. Kontrola účinnosti dezinfekčných prostriedkov 

Dátum kontroly 30. 3. 2015 Účinnosť 
AMIDOCID – účinný po 60 min expozícií  

Staphylococcus aureus účinný po 30’ 
E. coli neúčinný po 60’ 

Pseudomonas aeruginosa účinný po 8’ 
WISH FRIS – účinný po 60 min expozícií  

Staphylococcus aureus účinný po 15’ 
E. coli účinný po 30’ 

Pseudomonas aeruginosa neúčinný po 60’ 
INTENSIVE No 5 – účinný po 60 min expozícií  

Staphylococcus aureus účinný po 1’ 
E. coli účinný po 1’ 

Pseudomonas aeruginosa účinný po 1’ 
INTENSIVE No6 – účinný po 60 min expozícií  

Staphylococcus aureus účinný po 1’ 
E. coli účinný po 1’ 

Pseudomonas aeruginosa účinný po 1’ 

 
Diskusia 

Výsledky merania mikroklimatických podmienok sme porovnávali s požiadavkami na 
vnútorné priestory sáun a solárií uvedené vo Vyhláške MZ SR č. 259/2008 Z. z. a s 
požiadavkami českého predpisu č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na 
koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. V 
slovenskej vyhláške MZ SR č. 308/2012 Z. z. sa uvádza, že vetranie a teplota všetkých 
priestorov umelého kúpaliska sa zabezpečujú podľa ich účelu využitia s odvolaním sa na 
predpis Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z., pričom teplota v bazénových halách nie je 
stanovená, v odpočivárni by mala byť v rozmedzí 24 – 26 °C a relatívna vlhkosť 30 – 70 %. 
V českom legislatívnom predpise sa uvádza, že teplota v bazénovej hale by mala byť o 1 – 3 
°C vyššia ako je teplota v bazéne, max. však 34 °C a relatívna vlhkosť by nemala presiahnuť 
65 %.  

Priemerné teploty v halách (tab. 1 – 3) boli pri každom meraní nižšie ako teploty vody 
v bazénoch. Priemerná teplota v halách Blue Sapphire, Blue Diamond I a II bola 34 °C, v hale 
Treasure Island 31 °C a teplota vody plaveckého bazéna bola 28 °C. 

Priemerná relatívna vlhkosť bola vyššia ako 65 % pri prvých dvoch meraniach v hale Blue 
Sapphire (priemerné hodnoty od 64,6 % – 66,7 %), pri druhom meraní bola v hale Blue 

Diamond I bola hodnota 72,5 %. V ostatných prípadoch hodnoty RV neprekročili 65 %.  

Priemerná hodnota ekvivalentnej hladiny akustického tlaku v hale Blue Sapphire bola 
v prvých troch prípadoch 74,7 dB pri priemernej okamžitej návštevnosti akvaparku 349 osôb. 
V poslednom prípade bola hodnota 81,2 dB pri návštevnosti 2 257 ľudí. Podobne aj v iných 
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bazénových halách boli hodnoty hluku najvyššie práve pri poslednom meraní. Meranie bolo 
vykonané bez reprodukovanej hudby a bolo ovplyvnené práve návštevnosťou akvaparku.  

Akustickú tramu s poranením sluchového aparátu spôsobujú extrémne vysoké hladiny 
akustickéh tlaku (u dospelých LAmax 130 – 140 dB, u detí a predisponovaných osôb i nižší). 
Epidemiologické štúdie preukázali, že při LAeq24hod do 70 dB nedochádza k poškodeniu 
sluchového aparátu u viac než 95 % exponovanej populácie ani pri celoživotnej expozícii 
hluku v pracovnom a životnom prostredí a aktivitách vo voľnom čase (26). Nie je možné 
úplne vylúčiť možnosť, že by pri nižšej úrovni hlukovej expozície mohlo dôjsť k malému 
sluchovému poškodeniu v citlivých skupinách populácie, ako sú deti a pod. Pri hodnotení 
merania sme vychádzali z toho, že v tomto prípade ide o dobrovoľné sa vystavovanie hluku 
návštevníkmi a ich pobyt je časovo obmedzený. Problémom by mohol byť hluk vo vzťahu 
k plavčíkom a animátorom, u ktorých je vylúčené používanie chráničov sluchu z dôvodu 
bezpečnosti kúpajúcich sa osôb. 

Na základe výsledkov kontroly kvality vody boli najhoršie výsledky zaznamenané pri 
poslednom meraní v ochladzovacom bazéne Blue Sapphire a v bazéne Treasure Island. 
Veľký rozdiel v ukazovateli Pseudomonas aeruginosa v dvoch vzorkách odobratých 
v rovnakom čase z rovnakého bazéna si možno vysvetliť lokálnou kontamináciou vody 
a faktom, že v časti pri vstupe je malý predpoklad zriedenia vody vzhľadom na atypický úzky 
tvar časti bazénu. Podľa britskej Health Protection Agency z dôvodu vysokej mikrobiálnej 
kontaminácie, ktorá je definovaná hodnotami > 50/100 ml Pseudomonas aeruginosa 
a súčasne > 100 ml KM pri 36 ± 1 °C, sa odporúča okamžité uzatvorenie bazénov (10). 

Príčinou nevyhovujúcej vzorky vody z detského bazéna (KM pri 36 ± 1°C, CHSKMn, 
TOC) bol pravdepodobne fakt, že sa v bazéne nachádzalo veľké množstvo detí a aj dospelých 
osôb, viac ako je kapacita bazéna, aby mohla byť zabezpečená cirkulácia a filtrácia vody.  

V obidvoch prípadoch boli okamžite po zistení nevyhovujúcich výsledkov laboratórnych 
vzoriek bazénovej vody telefonicky upozornení zamestnanci akvaparku, ktorí zabezpečili 
okamžité vypustenie bazénov a následne sa vykonal opakovaný odber vzoriek.  

Vyšetrovanie koncentrácie baktérií a mikroskopických vláknitých húb v ovzduší má 
veľký význam nielen v súvislosti s výskytom rôznych ochorení, ale v našom prípade to malo 
predovšetkým preventívny charakter. Dnes je všeobecne známe, že mikroorganizmy ako 
jedny zo škodlivín v aerosóloch vnútorného prostredia, môžu vyvolať nežiaduce účinky na 
zdravie, ktorých prejavy sa dnes uvádzajú ako pôvod ochorení z budov (SBS – Sick Building 

Syndrome). Z hygienického hľadiska je závažná produkcia toxických látok – toxínov, ktoré 
produkujú baktérie aj mikromycéty. 

Vo vnútorných objektoch, ako sú napr. aj akvaparky, sa vyskytuje množstvo 
mikroskopických organizmov, na ktoré je človek dlhodobo adaptovaný. Na druhej strane sú 
však bazénové haly, ktoré sú dnes vybavené rôznymi zariadeniami s klimatizáciou, nie vždy 
sa čistia v potrebných časových intervaloch a sú vhodným prostredím na kumulovanie 
(potrubie vzduchotechnika, filtre čistiacich zariadení) a pri veľmi vhodných podmienkach 
(teplota, vlhkosť) i na rozmnožovanie mikroorganizmov. Z týchto miest sa dostávajú 
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pohybujúcim sa vzduchom do bioaerosólu vnútorného prostredia, kde sa môžu vyskytovať 
i v koncentráciách, ktoré sú niekoľkonásobne vyššie ako koncentrácie vo vonkajšom 
prostredí. Súčasný výskum poukazuje aj na to, že baktérie detegované z pevných povrchov 
nie sú vždy totožné s mikroorganizmami nachádzanými v ovzduší. Človekom inhalované 
môžu byť však len mikroorganizmy zo vzdušného aerosólu. 

Kvalitu vnútorného ovzdušia sme sledovali v halách Blue Sapphire (vstup do haly, stred 
haly, pri ležadlách, roh haly), Blue Diamond I (pri chrliči), Blue Diamond II (pri bare), v hale 
s plaveckým bazénom a v hale detského bazéna Treasure Island (pri atrakcii). V prvých troch 
meraniach sme ovzdušie testovali len metódou sedimentačnou, ktorá sa menej odporúča 
a dnes už ustupuje metóde aeroskopickej. Táto metóda využíva schopnosť mikroorganizmov 
sedimentovať na pevné povrchy. Pri tejto metóde sa odporúča odber vzoriek vzduchu v strede 
miestnosti v inhalačnej zóne asi 160 cm nad zemou. Pri meraní, keď sa v strede miestností 
nachádzali bazény, to nebolo možné vždy dodržať a Petriho misky boli v niektorých 
prípadoch umiestnené tak, že sa tam mohli dostať aj kvapôčky vody, k čomu prispel aj fakt 
vysokej návštevnosti ľudí nachádzajúcich sa v bazénoch, čo treba v interpretácií výsledkov 
zohľadniť. Ďalším faktorom, ktorý treba brať do úvahy je fakt, že nejde o pobytové 
miestnosti, v ktorých sa návštevníci nachádzajú pravidelne. Pre pobytové miestnosti sa podľa 
vyššie uvedených postupov SZU Praha pri sedimentačnej metóde považujú hodnoty 50 KTJ 
baktérií/PM/h a 50 KTJ plesní /PM/h za hodnoty, ktoré približne odpovedajú kategórii 
znečistenia „stredné“ podľa EUR 14988. 

Vo vzorkách vyšetrených sedimentačnou metódou boli celkové počty mikroorganizmov 
najvyššie v halách Blue Sapphire, Blue Diamond I a II a v detskom bazéne Treasure Island 
(kategórie vysokého a veľmi vysokého znečistenia). V hale s detským bazénom sme zistili aj 
vysoké počty mikromycét.  

Pri štvrtom meraní sme kontrolu ovzdušia vykonávali súbežne sedimentačnou aj 
aeroskopickou metódou. Pri aeroskopickej metóde, keď dochádza k aktívnemu nasávaniu 
presne definovaného objemu vzduchu, sme očakávali vyššie namerané hodnoty ako pri 
metóde sedimentačnej, ktorá, ako uvádzajú mnohí autori, môže viesť k falošne negatívnym 
výsledkom, hlavne kvôli tomu, že mikroorganizmy sa pohybujú vo vzduchu a nesedimentujú. 
V našom prípade sa nám to však nepotvrdilo a hodnoty, ktoré sme odčítali pri sedimentačnej 
metóde, boli vyššie ako pri metóde aeroskopickej (tab. 11). Len v dvoch prípadoch (hala Blue 

Diamond I a v hale Treasure Island) sme pri oboch metódach zaradili testované ovzdušie do 
kategórie vysokého, resp. veľmi vysokého znečistenia. Pri tomto meraní sa domnievame, že 
k tomu prispel hlavne už spomínaný fakt, že na testované Petriho misky sa mohli dostať 
kvapky vody. 

Jednou z výhod sedimentačnej metódy je aj možná veľmi presná identifikácia 
jednotlivých mikroorganizmov. V našom meraní sme identifikovali baktérie: saprofytické 
stafylokoky, aeróbne sporulanty, Bacillus cereus, Streptococcus sp., mikrokoky. 
Mikroskopické vláknité huby: Cladosporium cladosporioides, Cladosporium herbarum, 

Alternaria consortiale, Fusarium poae, Fusarium solani, Fusarium aquaductum, Aspergillus 
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brasiliensis a Mycelia sterilia. Mnohé z týchto rodov mikromycét sa dnes považujú za 
alergény dýchacích ciest. Fusarium aquaductum vyskytujúce sa vo vodnom prostredí môže 
dokonca svojim mohutným nárastom spôsobiť upchávanie odtokových a vodovodných 
potrubí (6). 

Stery sme odoberali na vytypovaných miestach pri bazénoch BlueSaphire, BlueDiamond 
I a II, v detskom, plaveckom bazéne a v zariadeniach na osobnú hygienu. Celkovo sme počas 
štyroch meraní vykonali 162 sterov. Ako uvádzame v časti výsledkov, až v 44 steroch sme ani 
po pomnožení nezistili prítomnosť žiadnych mikroorganizmov, čo je určite pozitívnym 
ukazovateľom testovanej prevádzky akvaparku. Na druhej strane sme aj na stenách a rohoch 
bazénov, podlahách pri bazéne, v zariadeniach na osobnú hygienu a v neposlednej rade v 
prepadových šachtách identifikovali aj podmienene patogénne mikroorganizmy, ktoré sa 
nachádzajú vo veľmi priaznivom priestore na rýchle pomnoženie a za istých okolností môžu 
predstavovať zdravotné riziko, hlavne pre starších návštevníkov a malé deti (tab. 12 – 15). 

K takýmto mikroorganizmom určite patrí Pseudomonas aeruginosa, ktorý u malých detí 
môže spôsobovať gastroenteritídy, môže napádať poranenú pokožku, často je príčinou 
zápalov stredného ucha a môže byť infekčným agensom pri zápaloch močových ciest. 
Zároveň aj ostatné druhy rodu Pseudomonas a príbuzné rody patriace do skupiny 
nefermentujúcich gramnegatívnych baktérií, ako je rod Acinetobacter, Burkholderia môžu 
byť vyvolávateľom rôznych zdravotných problémov. Okrem toho sa vyznačujú vysokou 
rezistenciou nielen na ATB, ale aj na bežné dezinfekčné prostriedky na báze chlóru. Ďalej 
sme identifikovali baktérie patriace do čeľade Enterobacteriaceae, ktoré takisto za určitých 
okolností môžu byť vyvolávateľom hlavne gastrointestinálnych problémov. Mnohé z týchto 
baktérií nie sú pri bežnej kontrole kvality bazénovej vody identifikované a preto mnoho ľudí 
môže mať zdravotné problémy, aj keď kvalita vody zodpovedá požiadavkám platnej 
legislatívy. 

Problém predstavujú aj kvasinkovité mikroorganizmy a mikroskopické vláknité huby, 
ktoré nie sú zahrnuté v ukazovateľoch testovania kvality bazénových vôd. A práve mykotické 
infekcie sú veľmi častým problémom ľudí navštevujúcich bazény. Je to vo väčšine prípadov 
spôsobené narušením bakteriálnej rovnováhy práve chemickými prostriedkami 
nachádzajúcimi sa v bazénových vodách, no prítomnosť kvasinkovitých mikroorganizmov 
a mikromycét na stenách bazénov a na podlahách tejto zdravotnej „nástrahe“ len napomáha. 
My sme kvasinky a mikromycéty identifikovali na každej testovanej podlahe pri bazénoch, 
v zariadeniach na osobnú hygienu a čo je najvážnejšie, aj na všetkých testovaných stenách a 
rohoch bazénov (tab. 12 – 15). 

Výsledky mikrobiologického stanovenia boli vo vysokej miere aj odrazom počtu 
návštevníkov pri jednotlivých meraniach. Mikrobiologicky najhoršie výsledky sme 
zaznamenali pri štvrtom meraní, keď počet návštevníkov bol takmer 7-krát vyšší ako pri 
prvých troch meraniach. 
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Pred testovaním účinnosti používaných dezinfekčných roztokov (tab. 17) a pred oberom 
vzoriek sme boli svedkami nariedenia týchto prostriedkov personálom. Keďže pri 
narieďovaní dvoch prípravkov neboli použité žiadne odmerné nádoby potrebné k dosiahnutiu 
správnej koncentrácie, bolo veľmi pravdepodobné, že tieto dva prostriedky nebudú na 
testované kmene účinné. Naše výsledky potvrdili, že dva zo štyroch používaných 
dezinfekčných roztokov neboli účinné ani po výrobcom deklarovanej 60 minútovej expozícii. 
Zároveň sme túto účinnosť otestovali aj priamo na mieste bazénovej haly, kedy sme vykonali 
stery zo štyroch vytypovaných miest pred nanesením dezinfekčného roztoku, ako aj po 
nanesení v časovom intervale, ktorý odporúčal výrobca prostriedkov. Výsledky týchto sterov 
poukázali, že pri správnej aplikácii a dodržaní času došlo k výraznej inhibícií 
mikroorganizmov. Aj na tomto prípade je možné vidieť, že nestačí len zakúpenie kvalitných 
čistiacich prostriedkov, ale dôležitá je aj správna edukácia pracovníkov, ktorí sú za 
dezinfekciu plôch a ovzdušia zodpovední. 

 
Záver 

Hladiny hluku v akvaparku súviseli s návštevnosťou, ale ani pri najvyššej návštevnosti pri 
štvrtom meraní nebola prekročená horná akčná hladina hluku podľa hygienických 
požiadaviek na ochranu zdravia zamestnancov pred expozíciou hluku. Aj keď neexistuje 
predpis na hladinu hluku v bazénových halách vo vzťahu k návštevníkom, namerané hodnoty 
ekvivalentnej hladiny akustického tlaku nepredstavujú riziko poškodenia zdravia 
návštevníkov pri krátkodobom a dobrovoľnom pôsobení, ale hluk neprispieva k celkovej 
pohode kúpajúcich sa, pokiaľ je ich cieľom oddych.  

Zistili sme v niektorých prípadoch prekročenie stanovených limitov v bazénových 
vodách, ovzduší a vnútorných priestoroch jednotlivých hál. Pri ich hodnotení sme brali do 
úvahy fakt, že stupeň znečistenia závisí aj od počtu návštevníkov akvaparku. Kontroly 
s vytypovanými ukazovateľmi presahujúcimi rámec platnej legislatívy pomáhajú nájsť 
a eliminovať zdroj možných zdravotných rizík.  

Náhodné kontroly v rámci štátneho zdravotného dozoru zároveň pomáhajú komplexnejšie 
posudzovať prostredia akvaparkov. Napriek snahe a spolupráci prevádzkovateľov existuje 
stále priestor na zlepšovanie podmienok, čistoty prostredia, napr. edukácia zamestnancov 
vykonávajúcich upratovanie a dezinfekciu, skrátenie intervalov medzi čistením 
vzduchotechniky, organizačné opatrenia obmedzujúce návštevnosť jednotlivých hál a pod.  

Dôležitým faktorom je aj zlepšovanie osvety návštevníkov súvisiacej hlavne 
s dodržiavaním zásad ich osobnej hygieny, ktorá výrazne znižuje riziko kontaminácie 
a prispieva k ochrane zdravia ľudí. 
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Problematika životného prostredia a jeho vplyvu na zdravie je charakterizovaná viacerými 
príčinami s rozlične silnými vzťahmi. Vzťah medzi expozíciou znečisťujúcim látkam 
a dopadom na zdravie závisí od druhu týchto látok, ale aj od vplyvu individuálnych faktorov, 
ako sú genetika, vek, výživa, miesto bývania, socioekonomický status alebo stupeň vzdelania 
a pod (5).  

Prostredie, v ktorom ľudia žijú, ovplyvňuje ich zdravie. Vzduch, ktorý dýchame, voda, 
ktorú pijeme, a naša schopnosť využívať vonkajšie prostredie sú dôležité pre kvalitu života. 
Kvalita vody a ovzdušia, verejnej bezpečnosti a domov, v ktorom ľudia žijú a dostupnosť 
parkov a zelene prispievajú k ovplyvneniu zdravotného stavu jedinca (3). 

Na území SR sa vyskytujú oblasti, kde je signifikantne vyšší výskyt určitých ochorení. 
Môžeme sa odôvodnene domnievať, že v týchto oblastiach nepriaznivú situáciu spôsobujú 
nevhodné environmentálne faktory podmienené regionálnou kontamináciou životného 
prostredia. Na základe environmentálnej regionalizácie SR žije takmer 1/3 obyvateľov 
v narušenom (IV. stupeň) až silne narušenom životnom prostredí (V. stupeň) (4). 
K najznámejším vplyvom na zdravie populácie sa považuje znečistenie ovzdušia, 
nedostatočná kvalita vody a nedostatočná hygiena. Menej známe sú vplyvy chemických látok 
na zdravie. Hluk sa stáva nielen environmentálnym, ale aj zdravotným problémom. Na ľudské 
zdravie môžu mať vplyv aj klimatické zmeny, úbytok stratosférického ozónu, degradácia 
pôdy a pokles biodiverzity. Súvisiace zdravotné dopady sú respiračné a kardiovaskulárne 
ochorenia, rakovina, astma a alergie, ako aj poruchy neurologického vývoja a reprodukcie.  

V dôsledku znečisteného ovzdušia k hlavným hrozbám pre ľudské zdravie patria jemné 
prachové častice a prízemný ozón. Clean Air for Europe (CAFE) odhaduje celkovo 348 tisíc 
predčasných úmrtí ročne v dôsledku vystavenia prachovým časticiam (PM2,5). Na tejto úrovni 
expozície sa priemerná dĺžka života znižuje približne o jeden rok. Doprava, najmä 
v mestských oblastiach, je jedným z hlavných zdrojov znečisteného ovzdušia a hluku (2).  

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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Zelená kniha EÚ o expozícii hluku uvádza, že asi 20 % populácie trpí na vyššie hladiny 
hluku, ktoré zdravotnícki odborníci považujú za neprijateľné a môžu viesť k nervozite, 
poruchám spánku a nepriaznivým účinkom na zdravie. Ďalších 170 miliónov občanov EÚ žije 
v tzv. sivých zónach, kde hladiny hluku spôsobujú vážne obťažovanie v priebehu dňa (1).  

Oveľa menej známe sú zdravotné dopady chemických látok na zdravie. Vznikajú rastúce 
obavy z dopadov expozície zmesí chemických látok v priebehu nášho života, a to najmä 
v ranom detstve a tehotenstve. Perzistentné chemikálie s dlhodobými účinkami, ako sú 
polychlórované bifenyly (PCB) a chlórofluorokarbóny (CFC) predstavujú závažné riziko pre 
organizmus, keďže sa dokážu kumulovať v organizme a zapríčiňujú oslabenie imunitného 
systému, poškodenie pečene, reprodukčné anomálie a pod. V SR je zamorená PCB časť 
východného Slovenska – v okolí Zemplínskej šíravy a Strážskeho. Mnoho znečisťujúcich 
látok so známym účinkom na ľudské zdravie sa postupne dostáva pod regulačnú kontrolu. 

 Vznikajú ale nové problémy, súvisiace s jednotlivými faktormi životného prostredia, a to 
cesta, ktorou sú znečisťujúce látky distribuované do vody, ovzdušia či potravinových 
reťazcov. Príkladom sú elektromagnetické polia, liečivá v životnom prostredí a niektoré 
infekčné ochorenia, ktoré môžu byť ovplyvnené zmenou klímy (2).  

Ľudské zdravie už storočia ohrozujú prírodné katastrofy, ako sú búrky, záplavy, požiare, 
zosuvy pôdy a sucho. Dôsledky týchto prírodných katastrof sa zhoršili najmä 
pre nedostatočnú pripravenosť a antropogénnu činnosť, ako je odlesňovanie, zmena klímy 
a pokles biodiverzity. 

 
Materiál a metódy 

Na zber údajov sme vypracovali dotazník na základe dostupných literárnych zdrojov 
a v niektorých prípadoch sme aplikovali otázky zo štúdie Hluk v životnom prostredí a jeho 
vplyv na zdravie. Dotazník obsahoval 23 otázok. Jednotlivé otázky sa týkali demografických 
údajov (vek, pohlavie, miesto bydliska), zložiek životného prostredia (ovzdušie, voda, 
odpady), ale aj klimatických zmien, hluku, zelene a zdravotných problémov. Dotazník tvorilo 
22 otázok uzavretého typu (respondenti si mali možnosť vybrať jednu zo stanovených 
alternatív odpovedí) a 1 otázka otvoreného typu. Dotazník bol orientovaný na populáciu bez 
zreteľu na vek a bol anonymný. 

Prieskumnú vzorku tvorilo 103 respondentov (60 žien a 43 mužov) vo veku od 19 do 72 
rokov. Priemerný vek respondentov bol 30,6 ± 12,2 rokov. Prieskum sa uskutočnil od apríla 
do mája 2014. 

Na štatistické spracovanie údajov sme použili štatistický program IBM SPSS Statistics 
verzia 20.0 a MS Office Excel 2007. Zozbierané údaje sme vyhodnotili prostredníctvom 
metód deskriptívnej štatistiky (frekvenčné tabuľky a stĺpcové grafy) a induktívnej štatistiky 
(Chí-kvadrátový test). 
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Výsledky a diskusia 

Z celkového počtu respondentov (n = 103) uviedlo 61,2 %, že býva v centre mesta, mimo 
centra mesta alebo na predmestí, pričom na vidieku žije necelých 38,8 % respondentov. Túto 
skutočnosť môže spôsobiť migrácia obyvateľstva do miest kvôli lepšej dostupnosti služieb 
alebo občianskej vybavenosti. 

Problematiku znečisteného ovzdušia v SR považuje za závažnú 74 respondentov, čo 
predstavuje 71,8 %. Mieru znečistenia ovzdušia si uvedomuje viac žien (80 %) ako mužov 
(60,5 %). Pri porovnaní názorov mužov a žien sme zaznamenali signifikantný rozdiel (χ2 = 
4,726; p < 0,05). Nadpolovičná väčšina prieskumnej vzorky (58,3 %) si myslí, že je v ich 
prostredí zvýšená prašnosť, kým 29,1 % respondentov to tak nevníma a 12,6 % respondentov 
odpovedalo na otázku „neviem“. Pri porovnaní odpovedí mužov a žien sme nezistili 
signifikantný rozdiel (χ2 = 2,588; p > 0,05). Predpoklad, že ľudia v meste budú vnímať 
zvýšenú prašnosť vo vyššej miere, ako ľudia žijúci na vidieku sa overil na základe rozdelenia 
výskumnej vzorky podľa miesta ich bydliska. Tento predpoklad sa po vyhodnotení dotazníka 
potvrdil. Zvýšenú prašnosť v meste zaznamenalo 63,5 % a na vidieku 50 % respondentov. 
Výsledky tohto prieskumu poukazujú na to, že viac ako polovica prieskumnej vzorky trpí 
pocitom zvýšenej prašnosti v ovzduší, pravdepodobne kvôli nevyhovujúcim cestným 
komunikáciám, tuhým znečisťujúcim látkam z priemyslu alebo nadmernému odlesňovaniu. 

Kl imatizáciu používa 40,8 % respondentov, z toho si klimatizáciu dáva čistiť 57,1 %. Na 
základe tohto zistenia možno konštatovať, že respondenti si do istej miery uvedomujú potrebu 
čistenia klimatizačných zariadení.  

V poslednej dekáde sa na Slovensku prejavili výkyvy počasia rôznymi formami, či už 
záplavami, veternými smršťami, krupobitím alebo extrémne dlhými obdobiami sucha 
a dažďa. Vnímanie klimatických zmien si uvedomuje 82,5 % respondentov (obr. 1). 

 
 

  

Obr. 1. Klimatické zmeny na Slovensku Obr. 2. Porovnanie vnímania klimatických zmien 
v meste a na vidieku 
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 Respondenti na vidieku vnímajú klimatické zmeny vo väčšej miere – 97,5 % ako 
respondenti v meste – 81 % (obr. 2). Pri porovnaní týchto odpovedí v meste a na vidieku 
vyšiel signifikantný rozdiel na hladine 0,05 (χ2 = 6,075; p < 0,05). 

Náhle zmeny klimatických podmienok spôsobujú rad zdravotných problémov hlavne 
u detí a starších ľudí. 

 
 

Obr. 3. Zdravotné problémy u respondentov vnímajúcich klimatické zmeny 
 

V prieskumnej vzorke sa najviac prejavuje alergia – 35,3 %, zmeny krvného tlaku – 
28,2 %, respiračné ochorenia – 14,1 % a srdcovocievne ochorenia – 7,1 % (obr. 3). Priemerný 
vek týchto respondentov je 26,9 rokov, najmladší respondent má 20 rokov a najstarší 59 
rokov. Zo všetkých ľudí pociťujúcich klimatické zmeny približne každý tretí respondent trpí 
určitou formou alergie alebo zmenami krvného tlaku, a približne každý siedmy respiračným 
ochorením. 

Pri otázke pitnej vody sa zistilo, že 88,3 % respondentov používa ako zdroj vody verejný 
vodovod a 11,7 % používa súkromnú studňu. 72,7 % respondentov si dáva kontrolovať 
kvalitu vody. 

 

  

Obr. 4. Porovnanie vnímania zdrojov hluku v meste Obr. 5. Porovnanie vnímania zdrojov hluku na vidieku 
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K významným fyzikálnym faktorom životného prostredia patrí hluk. Vnímanie rôznych 
zdrojov hluku sme porovnali v skupine mužov a žien (obr. 4, 5). 

Najviac obťažujúcim zdrojom hluku v meste aj na vidieku bol hluk z dopravy. Vplyv 
hluku môže vyvolať rôzne mimo sluchové účinky na zdravie (obr. 6). U respondentov sa 
najviac prejavil únavou, vyčerpanosťou a bolesťami hlavy (62,9 %), podráždenosťou (35,7 %) 
a zmenami krvného tlaku (28,6 %). 

 

 
Obr. 6. Zdravotné problémy u respondentov obťažovaných hlukom 

 
Triedenie odpadu sa v súčasnosti stáva spoločenskou zodpovednosťou a do určitej miery 

daňou za konzumný spôsob žitia. Len dve tretiny respondentov triedia odpad. Respondenti 
žijúci na vidieku triedia odpad častejšie ako respondenti žijúci v meste. Napriek tomu je 
podľa respondentov viac divokých skládok na vidieku než v meste (obr. 7). 

 

 
 

Obr. 7. Výskyt divokých skládok na vidieku a v meste Obr. 8. Názory na geneticky modifikované organizmy 
 
 Približne polovica respondentov nemá dostatok informácií o geneticky modifikovaných 

organizmoch a potravinách ošetrených žiarením, druhá polovica sa stavia k tejto problematike 
skepticky (obr. 8). 

 
Záver 

V rámci prevencie je dôležité vykonávať pravidelný monitoring kvality ovzdušia 
a následné informovanie obyvateľstva o jeho stave, prijať opatrenia na zníženie množstva 
emisií do ovzdušia, urobiť zmenu technológií v priemysle, ktoré zapríčiňujú znečistenie 
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ovzdušia, prijať opatrenia na zníženie prašnosti v okolí ciest pravidelnou údržbou, realizovať 
výsadbu zelene v mestách ako protiprašnú bariéru, zvýšiť vedomie ľudí o potrebe 
pravidelného kontrolovania individuálneho zdroja pitnej vody, prijať opatrenia na 
vybudovanie protihlukových bariér, vytvoriť programy odpadového hospodárstva a realizovať 
rôzne edukačné stretnutia ohľadom potreby triedenia odpadov pre širokú verejnosť, 
zabezpečiť dostatočné množstvo separačných kontajnerov a nádob, zvýšiť informovanosť 
ľudí ohľadom geneticky modifikovaných organizmov a potravín ošetrených žiarením, prijať 
opatrenia, ktoré sa budú zaoberať environmentálnym zdravím na Slovensku.  

Nakoľko tento prieskum sme realizovali na pomerne malej a mladej vzorke populácie, v 
budúcnosti pri realizovaní podobného prieskumu pre zvýšenie objektivity výsledkov by bola 
vhodná väčšia vzorka populácie so širším zastúpením jednotlivých vekových kategórií. 
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Podľa zverejnených údajov na stránke Ministerstva vnútra SR predstavovalo zásobovanie 
obyvateľstva Slovenska pitnou vodou z verejných vodovodov v roku 2012 88,37 %, stále viac 
obyvateľov sa však od verejných vodovodov odpája predovšetkým z ekonomických dôvodov. 
Obyvatelia využívajú ako doplnkový zdroj vody vodu z vlastnej studne, prípadne 
uprednostňujú kupované balené vody. V obciach, kde verejný vodovod vybudovaný nie je, 
využívajú jej obyvatelia domové studne, kvalita vody ktorých často nie je overená, resp. v 
mnohých prípadoch nezodpovedá požiadavkám nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z. Kvalita 
vody nebýva vyhovujúca hlavne v mikrobiologických ukazovateľoch, indikujúcich všeobecné 
či fekálne znečistenie, resp. prekračuje fyzikálnochemické limity (dusičnany, dusitany, 
amónne ióny, železo, mangán, často sa vyskytuje zákal, ale aj ťažké kovy). Bezplatné analýzy 
v celej SR, realizované napr. pri príležitosti Svetového dňa vody (22. 3.), zamerané len na 
dusičnany, prípadne dusitany, nie sú dostačujúcim parametrom pre stanovenie kvality vody z 
individuálneho zdroja. Na komplexné stanovenie kvality zdroja pitnej vody je potrebné 
stanoviť aspoň 30 parametrov (minimálny rozbor pitnej vody zahŕňajúci mikrobiologické a 
biologické, fyzikálne i chemické parameter kvality podľa bodov a) a b) Prílohy č. 1 k 
nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z. zákona č. 496/2010).  

V našej štúdii sme sa zamerali na sledovanie kvality vody studne – individuálneho zdroja 
vody, slúžiaceho na zásobovanie dvoch domácností situovaného v blízkosti sútoku potoka a 
riečky Idy v lokalite Zlatá Idka ležiacej v Spišsko-gemerskom Rudohorí. Je to oblasť s 
banskou históriou vzhľadom na zloženie geologického podložia s prítomnosťou ťažkých 
kovov, predovšetkým As a Sb. Rieka Ida je jedným z prítokov vodárenskej nádrže Bukovec, 
ktorá slúži ako jeden zo zdrojov pitnej vody pre krajské mesto Košice – druhé najväčšie v SR. 
Je to dôvod, prečo sa kvalita vody v oblasti oddávna sleduje a pravidelne kontroluje (7, 8). 
Kým jedna tretina analyzovaných vzoriek podzemných vôd v danej lokalite prekračuje limity 
arzénu a antimónu pre pitnú vodu, ostatné toxické kovy, chemické zlúčeniny (dusičnany, 
dusitany, chloridy, NH4

+ ióny) a aj organické látky sú hlboko pod normou pre pitné vody, čo 
len potvrdzuje minimálne antropogénne zaťaženie oblasti (3).  

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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Antimón a arzén sa v prírode vyskytujú v stopových množstvách. Kým o arzéne je známe, 
že je toxický, už v histórii využívaný ako jed, menej je známe, akým spôsobom ovplyvňuje 
prostredie antimón. Mechanizmus jeho pôsobenia doposiaľ nie je uspokojivo popísaný (19).  

Antimón (Sb) je striebrolesklý toxický ťažký kov porovnateľný účinkami s olovom a 
arzénom, v zemskej kôre len chemicky viazaný, resp. v mineráloch, pričom antropogénne 
emisie do ovzdušia prevyšujú prírodné zdroje. Zlúčeniny SbIII sú toxickejšie ako je to v 
prípade SbV. Je zložkou uhlia a ropy. Vo vodách sa vyskytuje ako SbIII  a SbV, v 
neznečistených vodách sa jeho koncentrácie pohybujú v rádovo v desiatkach ng/l a 
neprevyšujú 1 µg/l. Vo vzduchu sú bežné koncentrácie antimónu v rozpätí od 1 do 170 ng/m3. 
Jeho koncentrácia sa v prírode zvyšuje v ovzduší v prachu pri vulkanických erupciách alebo 
lesných požiaroch Vďaka jeho nepoddajnosti sa pridáva ako vytvrdzovadlo do zmesí na 
ďalšie použitie pri výrobe olovených batérií, spojovacích materiálov, valcovaného plechu 
a kovových rúr, ložísk, odliatkov a cínových zliatin. Podľa alchymistu Johna z Rupescissa sa 
v 14. storočí používal aj na liečenie parazitických chorôb – leishmaniózy a schistosomiázy 
(10). 

Arzén (As) je dokumentovaný ako humánny karcinogén, ktorý spôsobuje rakovinu kože. 
AsIII  je toxickejší ako AsV. Patrí medzi inhibítory biochemických oxidácií (16).  

Voda z individuálneho zdroja sa využíva na osobnú hygienu, polievanie plodín 
pestovaných pre osobnú spotrebu, napájanie domácich zvierat, ale aj na varenie a pitie. 
Akékoľvek znečistenie individuálneho zdroja takto využívaného môže mať nepriaznivý dopad 
na kvalitu pestovaných rastlín i kondíciu chovaných zvierat a celkovo môže ovplyvniť 
potravový reťazec. V prípade, že sú vo vode prítomné aj xenobiotiká, ich kumulatívny 
charakter v dôsledku dlhodobého používania môže negatívne ovplyvniť aj zdravotný stav 
ľudí, ktorí takúto vodu používajú. 

 
Materiál a metódy 

Voda bola odobratá z asi 6 m hlbokej studne, ktorá slúži ako zdroj pitnej vody pre dva 
rodinné domy, používa sa na pitie, varenie, osobnú hygienu, na napájanie domácich zvierat 
a polievanie poľnohospodárskych plodín. Vzhľadom na polohu studne sme odobrali vzorky 
vody aj z blízkeho potoka, vzdialeného od studne vzdušnou čiarou asi 10 metrov, zo sútoku 
tohto potoka s riekou Idou a z koryta rieky Idy za obcou Zlatá Idka. Vo všetkých vzorkách 
sme stanovili niektoré fyzikálnochemické a mikrobiologické parametre, zmerali fluorescenčné 
excitačno-emisné spektrá a získané priemerné hodnoty porovnali s limitmi stanovenými 
zákonom č. 496/2010 Z. z.  

Mikrobiologické vyšetrenie  
Kultivovateľné mikroorganizmy KM22 a KM37 sme stanovovali v zmysle STN EN ISO 

6222 zalievacou metódou. Na stanovenie KB a E. coli sme postupovali v súlade s STN ISO 
9308-1. 
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Fyzikálno-chemické stanovenia 
Odobraté vzorky vody sme už pri odbere posúdili z hľadiska vizuálneho, t. j. ich prípadné 

sfarbenie, zápach, resp. zákal či prítomnosť tuhých častíc. Zároveň sme pri všetkých odberoch 
v období od 14. októbra 2013 do 9. marca 2014 zaznamenali teplotu odoberanej vzorky vody. 
pH sme odmerali pH-metrami firmy HACH a WATERPROF pH Tester 30, vodivosť 

konduktometrom WTW InoLab Cond 720. Množstvo amónnych iónov sme stanovovali 
spektrofotometricky použitím metódy s Nesslerovým činidlom podľa STN ISO 7150-1 pri 
425 nm s presnosťou 0,05 mg na liter vody. Katióny Ca2+ + Mg2+ sme stanovili 
komplexometricky, dusitany spektrofotometricky pri 550 nm v zmysle STN EN 26777. 
Koncentráciu dusičnanov sme stanovovali potenciometricky dusičnanovou iónselektívnou 
elektródou WTW priamo vo vzorkách vody, a koncentráciu chloridov argentometricky 
v zmysle STN ISO 9297. Stanovenie nasýtenia kyslíkom sme realizovali elektrochemickou 
metódou použitím membránovej sondy LDO prístroja HQ Series Portable Meters firmy 
HACH a stanovenie chemickej spotreby kyslíka manganistanom (CHSKMn) podľa STN EN 
ISO 8467.  

Fluorescenčná spektroskopia 
Marcové vzorky vôd sa podrobili analýze emisných fluorescenčných spektier na Ústave 

lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF a LABMED, a.s. na luminiscenčnom 
spektrofotometri Perkin Elmer LS 55 (USA) s nasledovnými parametrami: excitačná vlnová 
dĺžka s postupným zvyšovaním po 10 nm v intervale 250 – 450 nm, rozsah emisných 
vlnových dĺžok 250 – 600 nm (excitačná/emisná štrbina: 5/10 nm, kremenná kyveta – šírka 
1 cm, rýchlosť skenovania emisného monochromátora: 20 nm/s). Excitačno-emisné matrice – 
EEM sme získali za použitia FIW inlab programu (4).  

Štatistická analýza  
Použili sme jednosmernú analýzu rozptylu (ANOVA) a parametrický post hoc Tukey 

multiple comparison test (software program Prism 3).  
 
Výsledky a diskusia 

Vybrané parametre sme stanovovali z piatich odberov z individuálneho zdroja vody – 
studne hlbokej asi 6 m v období od 14. 10. 2014 do 9. 3. 2014. Hodnota NH4

+ bola jedenkrát 
1,9 mg/l, pri ostatných stanoveniach negatívna, hodnoty NO2

- boli pri všetkých stanoveniach 
negatívne, v oboch prípadoch je limit 0,5 mg/l. Porovnaním výsledkov fyzikálnochemických 
parametrov vody zo studne (tab. 1) a potoka a rieky v blízkosti individuálneho zdroja vody je 
možné pozorovať minimálne rozdiely v hodnotách napriek skutočnosti, že voda zo studne nie 
je do takej miery vystavená možnej kontaminácii z okolia.  

Množstvo arzénu v studni je rádovo pod zákonom stanoveným limitom, alarmujúca je 
hodnota koncentrácie antimónu, ktorá desaťnásobne prekračuje povolenú hodnotu pre pitné 
vody (tab. 2). 

Mikrobiologické výsledky stanovené vo vzorkách vody zo studne a povrchových vôd z 
potoka a rieky sú neporovnateľné. Studňa, ktorá napriek tomu, že v prípade koliformných 
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baktérií a raz aj E. coli prekročila legislatívou stanovený limit, v ostatných parametroch, 
akými sú baktérie kultivované pri 22 °C (BC22) a 37 °C (BC37) a enterokoky (EC) spĺňa 
zákonom stanovené limity pre pitné vody. Hodnoty koliformných baktérií by mali byť podľa 
normy pre pitné vody nulové, no v skutočnosti v studni prítomné boli, čo poukazuje na 
mikrobiálne znečistenie – pri odbere v januári 2014 sme pozitívne stanovili aj dve KTJ E. 

coli. 
 
Tab. 1. Fyzikálno-chemické parametre 

Hodnoty/parametre A B C W 496/2010 

pH 6,8 ± 1,2 6,6 ± 1,3 6,5 ± 1,3 7,2 ± 0,8 6,5 – 9,5 

O2 nasýtenie (%) 88,8 ± 6,8 93,6 ± 5,8 93,9 ± 4,9 74,3 ± 11,6 > 50 

Vodivosť (mS·m-1) 19,9 ± 5,6 14,8 ± 3,6 14,7 ± 3,0 25,2 ± 2,2 125 

Cl- (mg.l-1) 7,8 ± 5,2 8,2 ± 3,7 8,2 ± 4,5 7,6 ± 3,4 250 

NO3
-(mg.l-1) 11,8 ± 9,6 13,5 ± 10,4 14,7 ± 11,3 11,8 ± 3,8 50 

CHSKMn (mg.l-1) 0,7 ± 0,6 1,9 ± 1,9 1,4 ± 0,8 0,4 ± 0,1 3 

Ca2++ Mg2+ (mmol·l-1) 0,8 ± 0,4 0,8 ± 0,3 0,8 ± 0,3 0,9 ± 0,4 1,1 – 5 

Výsledky sú reprezentované ako priemer ± štandardná odchýlka; Rozdiely medzi skupinami A, B a C neboli 
významné. Počet vzoriek vo všetkých skupinách n = 5 
A – potok; B – Rieka Ida na sútoku; C – rieka za obcou; W – studňa – individuálny zdroj vody 
496/2010 – limity pre pitnú vodu podľa zákona č. 496/2010 Z. z.  

 
Tab. 2. Hodnoty arzénu a antimónu stanovené v studni a povrchových vodách 

Vzorka/ 
Parametre 

A B C 
269/2010 
kat. A2 

269/2010 
kat. A3 

W 496/2010  

As (µg·l-1) 28,5 21,8 17 20 – 50 50 – 100 0,005 mg·l-1 0,01 mg·l-1 
Sb (mg·l-1) 0,0827 0,0657 0,0517 0,01 – 0,025 > 0,025 0,05 0,005 
A – potok; B – Rieka Ida na sútoku; C – rieka za obcou; W – studňa – individuálny zdroj vody 
269/2010 – limity vybrané parametre pre kategórie A1 a A2 v zmysle zákona č. 269/2010 Z. z. 
496/2010 – limity vybrané parametre pre kategórie v zmysle zákona č. 496/2010 Z. z. 

 
Fluorescenčné spektrá vybraných vodných zdrojov znázorňuje obr. 1. Voda zo studne (W) 

a potoka (A) sa kvalitou veľmi nelíši, okrem humínových látok obsahuje aj bioorganické 
degradovateľné látky, proteíny. Rieka Ida (B a C) je charakteristická vysokým obsahom 
humínových látok, znečistením bioorganickými produktmi, proteínmi, aj stopami splaškov. 
Všetky štyri vzorky vykazujú veľmi podobnú kvalitu, líšia sa len intenzitou znečistenia, resp. 
koncentráciou organických látok (od najnižšej po najvyššiu):  

− humínové látky a humínové kyseliny: studňa a potok takmer rovnaké hodnoty; Ida na 
sútoku; Ida za obcou najviac, 

− proteíny: potok; studňa, Ida za obcou; Ida na sútoku najviac, 

− komplexy proteínov a humínových látok: studňa, potok takmer rovnaké; Ida za obcou; Ida 
na sútoku najviac, 

− splašky: Ida na sútoku. 

V rámci výskumného projektu v uvedenom regióne v okolí obce Zlatá Idka zameraného 
na zdravotné riziká dlhodobého vplyvu kumulácie As a Sb, prekračovali zistené obsahy týchto 
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kovov v ľudských vzorkách (moč, krv, vlasy) stanovené, resp. odporúčané limity koncentrácií 
týchto kovov. Zároveň boli evidované iné dôvody úmrtí ako v ostatných obciach regiónu a 
boli diagnostikované častejšie iné choroby, predovšetkým cukrovka a zvýšený počet 
duševných porúch (3).  

 
 W – studňa, A – potok, B – riera Ida na sútoku, C – rieka Ida za obcou 

 
Obr. 1. Fluorescenčné spektrá vybraných vodných zdrojov 

 
Na základe výskumného projektu v uvedenom regióne v okolí obce Zlatá Idka 

zameraného na zdravotné riziká dlhodobého vplyvu kumulácie As a Sb prekračovali zistené 
obsahy týchto kovov v ľudských vzorkách (moč, krv, vlasy) stanovené, resp. odporúčané 
limity koncentrácií týchto kovov. Zároveň boli evidované iné dôvody úmrtí ako v ostatných 
obciach regiónu a boli diagnostikované častejšie iné choroby, predovšetkým cukrovka a 
zvýšený počet duševných porúch (3).   

Na území Slovenska sa nachádza okrem už spomínanej lokality Zlatá Idka ďalších 9 
ložísk rúd antimónu (Malé Karpaty, Nízke Tatry, Spišsko-gemerské Rudohorie), ktoré až do 
pozastavenia ťažby v roku 1991 patrili k významným zdrojom antimónu v Európe. Ložiská a 
výskyty antimónových rúd v Západných Karpatoch sú známe z hydrotermálnych ložísk v 
Malých Karpatoch, Nízkych Tatrách, Spišskogemerskom rudohorí a v neovulkanitoch 
stredného a východného Slovenska.  

Opustené ložisko Pernek–Križnica sa administratívne nachádza v Bratislavskom 
samosprávnom kraji, v okrese Malacky, v katastri obce Pernek. Spadá do chránenej krajinnej 
oblasti Malé Karpaty. Banícka činnosť spojená s ťažbou antimonitu sa datuje do obdobia 
medzi 18. – 20. storočím. Pozostatkom tejto činnosti v lokalite je najmä veľké množstvo háld 
a zavalených štôlní, prekrytých vegetáciou, z ktorých sa šíria kontaminanty nielen do vodného 
prostredia, ale aj do pôd a riečnych sedimentov (7). Okolie opustených medených baní 
v oblasti Ľubietová a Špania dolina je tiež kontaminované antimónom (1). Antimónové 
zrudnenia v Spišskogemerskom rudohorí (Betliar, Čučma a Poproč) podľa výsledkov 
prieskumu z rokov 1977 – 1983 nedosahujú ložiskové parametre, podobne ako sú 
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ekonomicky nevýznamné antimónové výskyty v oblasti Kremnica a Zlatá Baňa (2). Súčasné 
štúdie poukazujú na skutočnosť, že znečistenie prostredia antimónom sa považuje za globálny 
problém (5, 6).  

Pokiaľ Environmental Protection Agency (EPA) povoľuje 0,006 častíc antimónu na 
milión častíc pitnej vody, WHO ustanovila denný povolený limit (TDI) 6 µg/kg telesnej 
hmotnosti denne (10, 17, 18). Doposiaľ nebol realizovaný žiadny systematický výskum 
bioakumulácie antimónu okrem štúdia zameraného na ryby a rastliny, no vzhľadom na jeho 
stále sa zvyšujúce koncentrácie v prostredí sa stáva tento problém urgentným. V súčasnosti 
prebiehajúce štúdie bioakumulácie Sb a rizík spojených s jeho výskytom v potravinovom 
reťazci sú základňou ďalšieho výskumu genotoxicity a s ním spojeného ohrozenia ľudského 
zdravia antimónom z dôvodu, že spôsobuje ochorenia pečene, pokožky a respiračného 
a kardiovaskulárneho systému (20). 

 
Záver 

Okrem už vyššie diskutovaných a historicky známych možností geogénneho zaťaženia, 
ktoré ovplyvňuje kvalitu zdrojov pitnej vody, existujú aj zdroje predovšetkým antropogénne, 
ktorých dopad na kvalitu vody je ťažké odhadnúť a preto si jednoznačne vyžadujú pravidelnú 
kontrolu. V mnohých oblastiach zaťažených priemyselnou a poľnohospodárskou výrobou 
môžu byť individuálne zdroje vody slúžiace ako zdroje predovšetkým pitnej, ale aj napájacej 
a závlahovej vody značne znečistené vedľajšími produktmi, resp. biologickým odpadom. 
Takéto studne potom môžu mať zvýšené mikrobiologické znečistenie, resp. zvýšené 
koncentrácie dusitanov, dusičnanov alebo amoniakálneho dusíka. Je preto veľmi dôležité 
všetky individuálne zdroje pitnej vody pravidelne kontrolovať a dezinfikovať. Z vyššie 
uvedeného vyplýva, že by bolo vhodné zvážiť prípadnú legislatívnu zmenu, ktorá by mala 
zabezpečiť overenie kvality každého individuálneho zdroja, ktorý sa má dlhodobo používať 
ako zdroj pitnej vody pre ľudí i hospodárske zvieratá, bez ohľadu na dennú spotrebu, resp. 
veľkosť zdroja z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia konzumenta. Je veľmi dôležité dbať 
na to, aby pitná voda, ktorú dennodenne používame, naše zdravie neohrozovala z dôvodu 
dlhodobého príjmu xenobiotík, resp. iných životu nebezpečných kontaminantov, ale naopak, 
svojím zložením zdravotný stav pozitívne ovplyvňovala a bola bezpečnou voľbou 
dodržiavania pitného režimu ako nevyhnutnej súčasti zdravej životosprávy každého jedinca. 
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Umiestnenie výhrevní v aglomerácií rezidencií môže akusticky negatívne ovplyvňovať 
okolité prostredie a najmä človeka, a to v prípade, ak hluk kotlov a kogeneračných jednotiek, 
ktoré sa v ostatnom čase inštalujú do výhrevní, nie je dostatočne utlmený. Prenos akustickej 
energie vzduchom môže akusticky ovplyvniť najmä byty na úrovni ústia komínov a/alebo 
ventilačných a prevádzkových otvorov (1, 3, 4, 6, 9, 13, 15, 16). 

Nízkofrekvenčné kmitanie komponentov kogeneračných jednotiek (KGJ) a následne 
generovaný nízkofrekvenčný hluk aj vo vzdialených uzatvorených priestorov budov môže 
zvýšiť hladinu akustického tlaku v dôsledku vzniku stojatého vlnenia (7, 14). Spravidla dlhšia 
prítomnosť ľudí v týchto uzatvorených priestoroch sa sťažuje na zvýšenú hladinu 
špecifického hluku generujúceho technickým zariadením KGJ, a to predovšetkým počas 
duševnej práce, relaxu a spánku. Prejavy od tohto špecifického hluku, podľa vyjadrenia 
sťažovateľov, sú spravidla tlak v hlave, podráždenosť, migrény, únava, prebúdzanie, stres, 
depresie (5, 7, 8, 15). Prejavuje sa aj zníženou produktivitou duševnej práce. 

Zdroje nízkofrekvenčného vlnenia 
Nízkofrekvenčné zdroje kmitania a následného vibroakustického vlnenia reprezentujú 

spaľovacie motory (najmä dieselové), a to ich vratné hmoty, nevyváženosť, nesúosové 
spojenie, ale aj nepresné tvary a poškodenie konštrukčných prvkov motora sa vyznačujú 
veľkou amplitúdou kmitania a veľkou energetickou mohutnosťou kmitania, pričom takto 
generované vibroakustické vlnenie sa šíri do veľkých vzdialeností. Nízkofrekvenčné 
vibroakustické vlnenie sa generuje aj krytmi, ktoré pri nedostatočnej vibroakustickej úprave 
predstavujú kmitajúce membrány, potrubnou sústavou vybudenou inými zdrojmi alebo 
prúdiacim médiom, nízkootáčkovými ventilátormi, ale aj inými konštrukčnými prvkami 

                                                 
1 Tento projekt bol vytvorený realizáciou projektu „Zvyšovanie bezpečnosti jadrovoenergetických zariadení 
pri seizmickej udalosti“ (ITMS kód Projektu: 26220220171 ), na základe podpory operačného programu 
Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Metodika a meracie prístroje 
zakúpené z tohto projektu sa využili v aplikovanom výskume aj vo verejnom a mimovládnom sektore, čoho 
dôkazom je tento výstup 
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technického zariadenia budov (TZB) a kotolní (výhrevní) v blízkosti chránených oblastí 
rezidencií. Kotolne s kotlovými sústavami a kogeneračnými jednotkami sú jedným z hlavných 
zdrojov nízkofrekvenčného vibroakustického vlnenia šíriaceho sa do relatívne veľkých 
vzdialeností (1, 11, 12). Akustické vlnenie od týchto zdrojov pri nízko otáčkových strojových 
zariadeniach je spravidla v oblasti infrazvuku, ktorý je pre sluchový orgán človeka 
nepočuteľný (do 16 Hz), ale vyššie hladiny pôsobia na bubienok nepríjemným pulzujúcim 
tlakom (5, 7, 8). Na druhej strane však tieto zdroje vybudzujú aj relatívne silné 
nízkofrekvenčné vibroakustické vlnenie, ktorého energia je od určitej intenzity nebezpečná 
pre zdravie človeka, podobne ako energeticky silný infrazvuk, znižuje jeho pohodlie 
a produktivitu. Intenzita nízkofrekvenčného hluku od 16 Hz do 80 Hz je pre necitlivosť 
sluchového orgánu človeka značne redukovaná, ale pri vyšších hladinách je takýto hluk 
z hľadiska psychického zaťaženia obťažujúci, rušivý a škodlivý (dunivý hluk). 

Typickým príkladom vonkajšieho zdroja veľmi intenzívneho nízkofrekvenčného 
vibroakustického vlnenia je samotný spaľovací motor, a to zvlášť motor spaľujúci plyn 
a dieselový motor, ktorý sa najčastejšie používa v sústave KGJ. Frekvenčné rozloženie 
vibroakustickej energie veľkých spaľovacích motorov je výrazné v nízkofrekvenčnej oblasti 
od 10 Hz do 160 Hz (obr. 2). Šírenie vibroakustického vlnenia do blízkeho okolia 
v rozhodujúcej miere ovplyvňuje okrem technického stavu mechanickej sústavy kogeneračnej 
jednotky aj jej vibroizolácia, či už jej základov vzhľadom na okolité prostredie, ďalej 
jednotlivých mechanických sústav KGJ vzhľadom na ich základy (2) a spájanie jednotlivých 
častí KGJ medzi jednotlivými mechanickými sústavami. Účinky šíriaceho sa 
vibroakustického vlnenia od takýchto zdrojov sa môžu prejavovať aj kmitaním stavebných 
konštrukcií a predmetov v chránených priestoroch. Pri dlhšom pôsobení zdroja dochádza aj 
k narušeniu stavebných konštrukcií (pukliny v stenách). 

 
Metodika experimentu 

Cieľom experimentálnych skúšok je spravidla zistiť vplyv energeticky silného 
nízkofrekvenčného vlnenia (NFV) na zistenie ozvy a možné poškodzovanie zdravia 
dotknutých osôb, ktorí sa sťažujú. Na realizáciu takýchto skúšok je spravidla potrebné (15) 
určiť polohu analyzovaného technického zariadenia a/alebo konštrukcie vzhľadom na 
predpokladaný zdroj nízkofrekvenčného vlnenia; vhodne vybrať meracie miesta umiestnenie 
mikrofónu v priestoroch bytovej jednotky a kotolne, ako aj meracie miesta pripevnenia senzorov 
zrýchlenia; meranie ozvy ako reakcie na zdroj NFV chráneného priestoru vrátane FFT analýzy 
a vyžadovaných kinematických parametrov, a to počas expozície tohto priestoru; meranie 
hluku pozadia a vibračná analýza vedľajšieho kmitania (pozadia) a jeho posúdenie, ak je to 
potrebné; analyzovať podmienky šírenia sa seizmického vlnenia danou konštrukciou a 
okolitým priestorom; vyhodnotiť druh signálu generovaný zdrojom s cieľom správneho 
nastavenia časových okien a spriemerovania; posúdiť zdroj vybudeného NFV s ohľadom na 
priradenie pridanej hodnoty, ktorá môže ovplyvňovať človeka v chránenom priestore, ak je to 
potrebné (10). 
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Meracie miesta v chránenom objekte (byte) sa pravidelne rozmiestnili pozdĺž zvukového 
lúča tak, aby bolo možné zostrojiť vlnu dominantnej frekvencie nízkofrekvenčného 
akustického vlnenia (obr. 6). Hodnoty hladiny dominantnej frekvencie sa snímali aj 
v blízkosti stien, kde v dôsledku stojatého vlnenia je maximálna akustická energia a spravidla 
sa v čase relaxu (posteľ), či duševnej práce (pracovný stôl) nachádza sluchový orgán človeka. 
Je to približne 0,5 m od steny. 

Pri meraní frekvenčnej ozvy od NFV, teda hladiny akustického tlaku sa v danom prípade 
použil PULSE Analyzátor, Dyn-X, FFT, M1 3560-B-X10 firmy Bruel & Kjaer, 
piezoelektrický senzor zrýchlenia, merací mikrofón a zobrazovacia a pamäťová jednotka, 
ktorou je prenosný počítač. Využil sa aj ručný analyzátor zvuku typu 2250 (obr. 1). 

 

 
Obr. 1. Merací systém PULSE s príslušenstvom a zvukový analyzátor 

 
Merané parametre, postup a analýza zdroja hluku 
Meracie prístroje a ich technické parametre reprezentujúce danú oblasť akustického 

a mechanického kmitania je pred meraním nízkofrekvenčného vlnenia potrebné počas 
overovacích experimentov nastaviť. Podľa druhu signálu je veľmi dôležité, okrem 
frekvenčného rozsahu, správne nastaviť časové okná, druh spriemerovania a počet 
spriemerovaní za časovú jednotku (10). Snímaný signál akustického vlnenia v chránenom 
priestore a v mieste zdroja (aj mechanického kmitania) sa spracoval FFT analýzou pre 
zvolený frekvenčný rozsah, a to bez jeho váženia s ohľadom na vnemové vlastnosti 
sluchového orgánu. 

Frekvenčné spektrá nameraného kmitania primárneho zdroja KGJ sú na obr. 2. Cieľom 
tohto merania však nebolo sledovať vplyv energie kmitania na kotlové sústavy a stavebné 
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konštrukcie výhrevne, ale potvrdiť frekvenčnú zhodu medzi generovaným vlnením 
mechanického kmitania a akustickým vlnením vo výhrevni a exponovanom byte. 

 
Obr. 2. Frekvenčné spektrum meraného zrýchlenia kmitania 

 
Dominantným zdrojom vibroakustického vlnenia je spaľovací motor KGJ. Jeho otáčky sa 

v čase merania pohybovali v blízkosti 1 500 ot/min, čo zodpovedá frekvencii v okolí 25 Hz. 
Extrémne hodnoty hladín hluku plynových spaľovacích motorov, pri daných prevádzkových 
podmienkach, sa teda dosahujú v okolí 25 Hz (obr. 3). Z frekvenčných spektier na obr. 3 a 4 
je vidieť, že dominujúcim hlukom v kotolni je hluk KGJ. So zvyšovaním otáčok motora 
začína prevládať hluk aerodynamického pôvodu, čiže zvýrazňujú sa vyššie frekvenčné zložky 
(najmä hluk satia a výfuku). Treba však zdôrazniť, že akustické vlnenie stredných a vyšších 
frekvencií sa prostredím rýchlejšie utlmuje a na vzdialenejšie akusticky chránené priestory má 
menší vplyv ako nízkofrekvenčné vlnenie, ktoré je energeticky podstatne výkonnejšie a šíri sa 
relatívne do veľkých vzdialenosti, kde v akusticky chránenom priestore môže vybudiť už 
spomínané nežiaduce stojaté vlnenie, a tým výrazne zvýšiť hladinu hluku v tomto priestore. 
Tento útlm konštrukciami a prostredím je zrejmý z obr. 4, kde útlm pri otáčkovej frekvencii 
25 Hz je na vzdialenosť približne 100 m 10 dB, pri frekvencii 100 Hz (4.H otáčkovej 
frekvencie) je to už 40 dB a na hornej hranici nízkofrekvenčného vlnenia až 55 dB. 

 
Obr. 3. Spektrum hluku vyžarované kogeneračnou jednotkou pri zapnutom a vypnutom kotle 



 
 

56

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

 
Analýza nízkofrekvenčného hluku v byte 
Na obr. 5 je zobrazená poloha bytovej jednotky exponovanej hluku z výhrevne a pôdorys 

bytu, ktorý je situovaný na úrovni ústia komínov výhrevne vzdialenej približne 100 m. Obsah 
nízkofrekvenčných zložiek hluku v tomto byte a ich zvýšená hladina v dôsledku čiastočne 
stojatého vlnenia, ako sa už uviedlo, negatívne ovplyvňuje spánok rezidentov, ktorí sa 
sťažovali na častejšie migrény, problémy so žalúdkom, prebúdzanie a z toho prameniaca 
nevyspatosť, únava, podráždenosť, stres, depresie a na väčšiu nervozitu, čo sú typické prejavy 
dlhodobého pôsobenia akustickej energie nízkofrekvenčného vlnenia najmä v čase relaxu (15, 
16). 

Z akustických meraní, použijúc FFT analyzátor PULSE, a vykonanej frekvenčnej analýzy 
vyplýva, že v chránených priestoroch bytu sa vyskytujú tónové zložky nízkofrekvenčného hluku 
(obr. 6). V priestore postele spálne a v predsieni spálne sa namerala tónová frekvencia hodnoty 
25 Hz výraznej neváženej amplitúdy, ktorá pozdĺž zvukového lúča menila svoju hodnotu 
v rozsahu približne o 13 dB a v spojení s predsieňou až o 22 dB (obr. 5 dole). V druhej spálni sa 
výrazne prejavila druhá tónová zložka hluku s frekvenciou 36 Hz. Uvedené tónové zložky 
nízkofrekvenčného vlnenia jednoznačne korešpondujú s frekvenčným spektrom kmitania KGJ 
(obr. 1). V chránených priestoroch sa namerala aj výrazná zložka infrazvuku, ktorej frekvencia je 
v blízkosti 14 Hz. Aj táto zložka energeticky prispieva ako na sluchový orgán človeka (periodický 
tlak na bubienok sluchového orgánu), tak aj na jeho systémové prvky (5). 

Z frekvenčného-časového diagramu analýzy akustického vlnenia možno určiť charakter 
hluku, teda či ide o hluk charakteru šumu, drnčania, tónového charakteru, ustáleného a časovo 
sa meniaceho, ako aj posúdiť energetickú hodnotu signálu pri analyzovaných frekvenciách 
a určiť aj harmonické frekvencie. Z obr. 7 vyplýva, že ide o ustálený hluk s energeticky 
silnými nízkofrekvenčnými zložkami. Z tohto diagramu možno určiť aj tónové zložky s ich 
harmonickými. 
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Obr. 6. Situovanie bytovej jednotky vzhľadom na výhrevňu (hore) a pôdorys bytu sťažovateľov  
s nameranými hodnotami hluku (dole) 
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Obr. 7. Frekvenčný časový diagram hluku získaný z meraní v priestoroch kotolne 

 
Záver 

Obsah nízkofrekvenčných zložiek hluku v chránených priestoroch a ich zvýšená hladina 
v dôsledku čiastočne stojatého vlnenia negatívne ovplyvňuje spánok rezidentov analyzovanej 
bytovej jednotky, čo je typický prejav dlhodobého pôsobenia akustickej energie 
nízkofrekvenčného vlnenia najmä v čase relaxácie. Aj z uvedenej analýzy vyplýva, že pri 
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hodnotení nízkofrekvenčného akustického vlnenia treba pristupovať tak, aby sa bralo do 
úvahy aj energetické pôsobenie tohto vlnenia (8, 14). Technické riešenie je v správnom 
návrhu tlmičov hluku a v uložení KGJ (2, 4, 6). Výrazná mohutnosť kmitania generovaná 
plynovým spaľovacím motorom KGJ nežiaduco zvyšuje aj dynamické namáhanie samotnej 
strojovej sústavy a blízkych okolitých konštrukcií. 
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Bývanie patrí medzi základné biologické potreby človeka. Hlavnou funkciou je ochrana 
pred poveternostnými vplyvmi a ďalšími nepriaznivými faktormi prostredia, poskytuje 
možnosť rodinného života, oddychu a štúdia. Kvalita bytu významne ovplyvňuje zdravie ľudí, 
pretože človek prežije asi 80 % svojho života vo vnútri budov. Kvalitu bývania neurčuje len 
kvalita bytu, ale aj širšie obytné prostredie, v ktorom je byt situovaný, napr. bývanie v meste, 
na vidieku, v rodinnom a bytovom dome. Z fyzikálnych škodlivín obytného prostredia je stále 
aktuálnou problematika hluku.  

Hluk v byte môže pochádzať zo zdrojov hluku priamo v byte či v budove a z hluku 
prenikajúceho do bytu z vonkajšieho prostredia. Komunálne akustické prostredie je veľmi 
rozdielne v závislosti od počtu a intenzity zdrojov hluku, od dní v týždni, hodín v priebehu 
dňa a v našich podmienkach aj od ročného obdobia. Rušivým a obťažujúcim býva najmä hluk 
z dopravy. Hluk môže pochádzať aj zo zariadení domu, zo susedných bytov a zo zábavných 
podnikov v blízkom okolí. Pri konštrukcii podláh sa často zabúda na tzv. kročajový hluk 
prenikajúci podlahou len smerom dolu. Nepríjemný je prenos hluku kovovým potrubím 
centrálneho vykurovania, vodovodného potrubia alebo vetracími otvormi (1).  

V rámci programu týkajúceho sa bývania a zdravia sa uskutočnila terénna štúdia WHO so 
zameraním na predbežné sledovanie podmienok bývania v krajinách strednej a východnej 
Európy a ich zdravotných dôsledkov. Zamerali sa na panelové štvrte v bývalom východnom 
Nemecku, v Litve a na Slovensku. Na základe empirických dát zozbieraných z 259 obydlí od 
601 obyvateľov konštatovali, že najzávažnejším a najrozšírenejším škodlivým faktorom je 
hluk. Hluková expozícia a obťažovanie komunálnym hlukom sa ukázali ako jeden z 
najrozšírenejších problémov ovplyvňujúcich zdravotný stav a pohodu obyvateľov (2).  

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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Platí to aj v prípade nových bytových domov, ktoré sa často stavajú v blízkosti rušných 
mestských komunikácií. Okrem toho ide často o polyfunkčné domy, kde sa spravidla 
umiestňujú obchody, služby a iné zariadenia občianskej vybavenosti.  

Cieľom našej pilotnej prierezovej štúdie bolo zistiť mieru subjektívneho rušenia 
dopravným hlukom obyvateľov vo vybraných nových bytových domoch situovaných v 
blízkosti významných vnútromestských koridorov hlavného mesta SR s dôrazom na 
subjektívne rušenie spánku a možnú adaptáciu. Zároveň sme objektivizovali aj dopravné 
parametre v príslušných lokalitách. 

 
Materiál a metódy 

V pilotnej prierezovej štúdii sme sledovali exponovanú a kontrolnú skupinu obyvateľov. 
Exponovaná skupina bývala v bytoch s oknami obytných miestností (spální) na hlučných 
fasádach orientovaných smerom k významným vnútromestským dopravným koridorom a 
kontrolná skupina v bytoch v tých istých bytových domoch s oknami obytných miestností 
(spální) orientovanými do odvrátenej strany od hlučných koridorov, resp. do dvora alebo 
vnútrobloku. Vybrali sme novo postavené alebo zrekonštruované mnohopodlažné 
polyfunkčné výškové domy s obytnou funkciou spravidla od 2. nadzemného podlažia 
situované v širšom centre Bratislavy do približne 50 m od hlavných vnútromestských 
komunikácií, ktoré sú významne exponované dopravnému hluku z cestnej alebo mestskej 
koľajovej dopravy. Prieskum sme realizovali po dohode so správcami bytových domov na 
uliciach Gagarinova (Perla Ružinova), Račianska (Manhattan) a na Račianskom Mýte, 
Radlinského a Černyševského ulici. Objektívne merania hluku na vonkajších fasádach 
vybraných bytových domov (BD) orientovaných k najbližšiemu významnému dopravnému 
koridoru sme realizovali ako kontinuálne celodenné merania ekvivalentnej hladiny 
dopravného hluku v daný deň pracovného týždňa (3). 

Obťažovanie hlukom hodnotili obyvatelia subjektívne pomocou modifikovaného 
štandardizovaného Dotazníka o obťažovaní hlukom (9, 10). Informácie od respondentov sme 
získavali korešpondenčne. Obyvatelia vypĺňali dotazníky doma písomnou formou 
subjektívnym hodnotením parametrov kvality bývania vrátane úrovne obťažovania a rušenia 
hlukom, ako aj subjektívnym hodnotením svojho zdravotného stavu a životného štýlu 
pomocou štvorškálovej hodnotiacej stupnice. Dotazník obsahoval 43 otázok koncepčne 
delených na oblasti: dom a byt, dopravný hluk a bývanie, dopravný hluk a spánok, pracovisko 
a hluk, životný štýl a zdravie a celková úroveň kvality bývania. 

Pri štatistickom spracovaní údajov sme použili deskriptívnu štatistiku a bivariantnú 
analýzu (t-test, chí-kvadrátový test, kontingenčné tabuľky) pomocou programového balíka 
EPI Info 7 a Microsoft Excel 2016. 

 
Výsledky a diskusia 

Objektivizácia dopravných parametrov 
Objektivizované hladiny hluku na hlučných fasádach bytových domov vo vzdialenosti 
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približne 1,5 m pred oknom obytnej miestnosti v úrovni príslušného nadzemného podlažia 
(NP) odmerané v súlade s platnou legislatívou SR (4, 5) uvádzame v tab. 1. Tieto hlučné 
fasády vykazujú nadlimitnú expozíciu, pričom tiché fasády odvrátené od dominantnej 
komunikácie majú okná obytných miestností s podlimitnou expozíciu, nakoľko rozdiel 
ekvivalentných hladín hluku tzv. hlučnej a tichej fasády dosahuje v uvedených lokalitách 
hodnoty 7 až 13 dB v závislosti od konkrétnej situácie. Na tichých fasádach sa uplatňuje 
tieniaci, resp. protihlukový bariérový účinok vlastnej budovy alebo okolitej zástavby. 

 
Tab. 1. Hladiny hluku pre deň, večer a noc na hlučných fasádach BD  

LAeq,T (dB)  
Lokalita/ulica 

 
NP 06 – 18 h 

Deň 
18 – 22 h 

Večer 
22 – 06 h 

Noc 
Gagarinova 7 72 68 60 
Černyševského 11 65 63 62 
Račianska 24 69 61 54 
Račianske Mýto 4 65 56 52 
Radlinského 4 71 66 63 

 
Intenzita dopravných prúdov na súvisiacich hlavných mestských komunikáciách a jej 

trendy v posledných rokoch vykazujú podľa údajov pravidelného sčítavania dopravy 
magistrátom mesta Bratislava na vybraných dopravných uzloch, resp. mestských 
križovatkách, relatívne dlhodobú stabilitu v rozsahu cca+/-5 %. V tab. 2 uvádzame situáciu 
v doprave v letnom období v rokoch 2011, 2013 a 2015 na Gagarinovej ulici. 
 
Tab. 2. Počty motorových vozidiel na profile Gagarinova ulica v letnom období (Magistrát hl. mesta SR, 2016) 

LAeq,T (dB)  
Cestný profil 

 
Rok 06 – 18 h 

Deň 
18 – 22 h 

Večer 
22 – 06 h 

Noc 
Gagarinova  2011 18 675 3 481 1 451 
Gagarinova 2013 18 603 3 602 1 443 
Gagarinova 2015 18 248 3 584 1 506 

 
Hodnotenie subjektívneho rušenia hlukom 
Vo vybraných BD bolo celkovo distribuovaných 645 dotazníkov, pričom prieskumu sa 

aktívne zúčastnilo 27 % oslovených obyvateľov. V sledovanom súbore 176 respondentov 
bolo 57 % žien a 43 % mužov. Priemerný vek bol 41,7 ± 9,3 rokov, 91 % všetkých 
respondentov bývalo v sledovaných BD viac ako jeden rok, 75 % tam bývalo viac ako dva 
roky, pričom priemerná dĺžka bývania v BD bola 4,5 ± 2,7 roka. Z respondentov 82 % pracuje 
duševne a 11 % je dôchodcov, 72 % neruší hluk na pracovisku a na striedavé zmeny pracuje 
len 5,7 % respondentov. 

Z hľadiska rušenia a obťažovania dopravným hlukom sme súbor rozdelili na respondentov 
bývajúcich v bytoch s oknami spální do rušnej, hlučnej ulice (n = 132), ktorých sme hodnotili 
ako exponovanú skupinu a na respondentov s oknami spální do tichej ulice, do dvora alebo do 
vnútrobloku BD, ktorých sme hodnotili ako kontrolnú skupinu (n = 44). Uvedené dva súbory 
sme sledovali z hľadiska zvýšeného rizika rušenia a obťažovania hlukom z cestnej dopravy 
zvlášť v dennom a nočnom intervale.  
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V exponovanom súbore bolo 56 % žien a 44 % mužov. Priemerný vek bol 41,1 rokov. V 
kontrolnom súbore bolo 59 % žien a 41 % mužov a priemerný vek bol 43,6 rokov. Rozdiely z 
hľadiska pohlavia a veku neboli významné (p = 0,7 a p = 0,3). Významný rozdiel bol však vo 
výške nadzemného podlažia pre exponovanú skupinu respondentov, ktorí bývajú vyššie (p = 
0,003). Viac ako 40 % z nich býva od 8. poschodia vyššie oproti 16 % percentám 
respondentov v kontrolnom súbore.  

Respondenti subjektívne hodnotili svoj celkový zdravotný stav v 62 % ako dobrý alebo 
viac ako dobrý a primerane svojmu veku v 32 % prípadoch. Skôr zlý alebo veľmi zlý 
zdravotný stav uvádzali respondenti len v 6 % prípadov. Približne 53 % opýtaných zostáva a 
trávi víkendy vo svojich bytoch a 84 % sa venuje pravidelne alebo nepravidelne relaxačným 
aktivitám alebo osobným záujmom. Pri subjektívnom hodnotení zdravotného stavu nebol 
medzi respondentmi z exponovanej a kontrolnej skupiny významný rozdiel (p = 0,8). 

Dopravný hluk počas dňa v exponovanej skupine ruší najviac v lete 48 % respondentov, 
42 % ruší hluk po celý rok. V kontrolnej skupine ruší tiež najviac v lete 34 % opýtaných, 
počas celého roka 23 % a neruší až 30 % respondentov oproti exponovanej skupine, kde 
neruší len 5 % opýtaných. V exponovanej skupine ruší počúvanie rozhlasu a televízie až 73 % 
respondentov oproti 32 % v kontrolnej skupine, u 51 % respondentov z exponovanej skupiny 
dopravný hluk sťažuje čítanie a koncentráciu na duševnú prácu oproti 23 % v kontrolnej 
skupine. Na hluk počas dňa si nedokáže zvyknúť 17 % obyvateľov z exponovanej skupiny 
oproti 7 % z kontrolnej skupiny. Tieto výsledky sú vysoko signifikantné (p < 0,001) (obr. 1, 
2). 
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Obr. 1. Rušenie a adaptácia na dopravný hluk v exponovanej skupine  
počas dňa (06.00 h – 22.00 h) pri otvorených oknách 
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Obr. 2. Rušenie a adaptácia na dopravný hluk v kontrolnej skupine 
počas dňa (06.00 h – 22.00 h) pri otvorených oknách 

 
Na obrázkoch 3 a 4 sú vyjadrené reakcie exponovanej skupiny respondentov na rušenie 

zaspávania a budenie zo spánku. Dopravný hluk ruší najviac v lete v exponovanej (61,4 %) aj 
v kontrolnej skupine (45,5 %). Pri zaspávaní ruší v exponovanej skupine 48 % respondentov 
oproti 13 % v kontrolnej skupine, 42 % opýtaných budí zo spánku oproti 20 % v kontrolnej 
skupine.  

Uvádzame aj odpovede respondentov na ich potenciálnu schopnosť adaptovať sa alebo 
zvyknúť si na hluk z dopravy počas noci. V exponovanej skupine si nedokáže zvyknúť až 
26 % respondentov a 10 % v kontrolnej skupine, pričom odpoveď „viac áno“ zahrňuje aj 
odpoveď „áno za určitých okolností“, ktoré neboli bližšie špecifikované. Tieto rozdiely boli 
tiež vysoko významné (p < 0,001). 
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Obr. 3. Rušenie a adaptácia na dopravný hluk v exponovanej skupine v noci (22.00 h – 06.00 h) 
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Obr. 4. Rušenie a adaptácia na dopravný hluk v kontrolnej skupine v noci (22.00 h – 06.00 h) 

 
Tab. 3. Analýza rušenia dopravným hlukom v noci a cez deň v exponovanej a kontrolnej skupine vyjadrená 
pomerom šancí (odds ratio) 

Aktivita respondentov v bytoch 
OR 

(odds ratio) 
95 % 

interval spoľahlivosti 
p 

Počúvanie rozhlasu, televízie, rozhovor, 
telefonovanie cez deň  

 
5,71 

 
2,72 – 11,99 

 
< 0,0001 

Čítanie, duševná práca cez deň 3,50 1,60 – 7,67 0,001 
Adaptácia, zvyk na hluk cez deň 2,88 0,82 – 10,12 0,009 
Zaspávanie 5,96 2,36 – 15,05 < 0,0001 
Spánok 2,86 1,27 – 6,44 0,009 
Adaptácia, zvyk na hluk v noci 3,20 1,06 – 9,63 0,031 

 
V tabuľke 3 uvádzame štatistické výstupy z kontingenčných tabuliek odpovedí v 

exponovanej a kontrolnej skupine pre vybrané aktivity a činnosti obyvateľov a ich rušenie 
vrátane subjektívnej schopnosti adaptovať sa alebo zvyknúť si na dopravný hluk v 
sledovaných bytových domoch. Podľa tejto analýzy dopravný hluk ruší významne viac denné 
aj nočné aktivity respondentov v exponovanej skupine, ktorí si naň nedokážu zvyknúť ani cez 
deň ani v noci.  

Predbežné výsledky našej štúdie sú kompatibilné s výsledkami iných štúdií v SR a v 
zahraničí (6 – 10). Zvyk na rušenie hlukom však autori podrobne nesledovali. 

Uvedené porovnávanie vybraných skupín populácie môže byť ovplyvnené skresľujúcimi 
faktormi, ako napr. relatívne malá veľkosť kontrolného súboru respondentov, orientácia a 
pôdorysné rozloženie obytných miestností a orientácia okien v bytových domoch vzhľadom k 
hlučnej komunikácii, výška poschodia, ako aj podvedomá psychologická bariéra 
respondentov exponovanej skupiny ako vlastníkov nehnuteľností vyplývajúca z ich hmotnej 
zainteresovanosti na vlastnom bývaní. 

V ďalších analýzach plánujeme podrobnejšie vyhodnotiť zdravie a životný štýl 
respondentov, navrhnúť predbežné opatrenia a intervenčné postupy.  
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Záver  

Výstupy tejto pilotnej štúdie zameranej na subjektívne rušenie alebo obťažovanie 
dopravným hlukom obyvateľov bývajúcich v blízkosti mestských dopravných komunikácii 
hlavného mesta SR s intenzitou dopravy na úrovni približne 20 tisíc vozidiel za deň, resp. 
viac ako 5,3 milióna vozidiel v pracovných dňoch roka a spravidla nadlimitnou expozíciou 
hluku vo vonkajšom prostredí na strane hlučných fasád bytových domov, podporujú hypotézu 
o subjektívne vyššej úrovni rušenia a horšej adaptácii obyvateľov na hluk, a teda aj 
predpoklad zvýšeného zdravotného rizika. Ide najmä o letné noci počas pracovného týždňa 
v noci (interval 22 h až 06 h), keď hluk pôsobí zvlášť rušivo v čase určenom na regeneráciu 
organizmu. 

Po kompletizácii výsledkov plánujeme navrhnúť predbežné opatrenia na hlučných 
fasádach daných bytových domov, ako aj intervenčné postupy v prevencii nežiaducich 
účinkoch dopravného hluku na zdravie. 
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HODNOTENIE EXPOZÍCIE HLUKU Z OSOBNÝCH HUDOBNÝCH 
PREHRÁVAČOV1 

 
 

A. Filová, K. Hirošová, J. Jurkovičová, Ľ. Argalášová  

Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava 
 
 
 

Rastúci vplyv expozície environmentálnemu hluku na zdravie patrí k významným 
zdravotným rizikám súčasnej doby. Týkajú sa predovšetkým obyvateľstva, žijúceho v 
mestských aglomeráciách, kde je vysoká hladina hluku z dopravy a zo stavebných prác (1). 
So stúpajúcou dĺžkou expozície sa zvyšuje počet a závažnosť sluchových strát, ktoré sú často 
ireverzibilné a dochádza k trvalému posunutiu prahu sluchu. Nešpecifické účinky hluku sa 
prejavujú neurotizáciou organizmu a dochádza k zmenám v psychickej oblasti, prejavujúcimi 
sa najmä poruchami psychickej rovnováhy, podráždenosťou a depresiami (2). Hladiny hluku 
narastajú nielen v niektorých typických pracovných prevádzkach, ale obťažujú ľudí už aj pri 
rekreácii, oddychu, či 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. Okrem expozície 
environmentálnemu hluku je v súčasnosti významná aj tzv. dobrovoľná expozícia hluku. 
Časté počúvanie hudby s vysokou hlasitosťou cez osobné hudobné prehrávače a pravidelná 
návšteva podujatí s vysokou hlukovou expozíciou môže spôsobiť dočasný, ale aj trvalý posun 
prahu sluchu (3, 4, 5). 

Cieľom štúdie je analýza sociálnej expozície hluku v skupine 19- až 24-ročných jedincov 
vulnerabilných voči rušivým a obťažujúcim zdrojom hluku v exteriéri a interiéri žijúcich v 
Bratislave. V našom výskume sme sa zamerali na účinky dobrovoľnej expozície hluku – ako 
často a ako nahlas naši respondenti používajú osobné hudobné prehrávače, mobilné telefóny 
a ako často navštevujú podujatia s vysokou expozíciou hluku. Respondenti hodnotili aj hluk z 
dopravy a zo susedných bytov. Jedným z cieľov bolo subjektívne zhodnotiť sluchové a 

                                                           

1
 Táto práca bola realizovaná s podporou grantu UK/265/2016 Objektivizácia sluchových a nesluchových 

účinkov environmentálneho hluku z rôznych zdrojov vo vybranej vulnerabilnej populácii. 
 

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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nesluchové účinky (poruchy sluchu, rušenie a obťažovanie, poruchy spánku, kardiovaskulárne 
riziko) vyplývajúce z expozície hlukom. 

 

Materiál a metódy 

Využili sme metodiku subjektívneho hodnotenia pomocou štandardizovaného dotazníka 
Dotazník o obťažovaní hlukom (6), ako aj metódu objektivizácie priamym meraním hladín 
hluku pomocou analyzátora zvuku Brüel & Kjær typ 2250 s modulom pre frekvenčnú 
analýzu. Merali sme podľa súčasne platných noriem. 

Na základe údajov získaných z cieleného validizovaného dotazníka sme hodnotili 
environmentálne, behaviorálne a psychosociálne faktory u študentov s trvalým alebo 
prechodným bydliskom v Bratislave. Priame merania sme vykonali pri internátoch Družba, 
Botanická ulica (exponovaná lokalita) a v Mlynskej doline pri internáte Ľudovíta Štúra, Staré 
Grunty (kontrolná lokalita). 

Na základe autorizovaného metodického postupu štúdie Ohrkan (Bavarian Health and 

Food Safety Authority, Mníchov, Nemecko) sme kvantifikovali dobrovoľnú expozíciu hluku u 
adolescentov a mladých dospelých (7). Pri odhade expozičnej dávky sme použili metodiku 
podľa Portnuffa a kol. (8, 9). Respondenti subjektívne hodnotili intenzitu a frekvenciu 
expozície osobných hudobných prehrávačov (OHP). Zisťovali sme, aký typ slúchadiel 
preferujú (zasunuté do uší, alebo s mostíkom) a pri akej hlasitosti počúvajú svoje OHP, ako 
často navštevujú podujatia s vysokou expozíciou hluku a či hrajú na nejaký hudobný nástroj. 

 Údaje sme štatisticky vyhodnotili pomocou bivariantnej analýzy (programy SAS, S 
Plus a EpiInfo 7). 

 
Výsledky a diskusia 

Monitorovanie hladín akustického tlaku ukázalo, že v exponovanej lokalite sú zvýšené 
hladiny hluku nad národné a medzinárodné limity v popoludňajších hodinách v časových 
intervaloch od 17.00 do 18.00 a 20.00 do 21.00 (LAeq = 67,6; 64,7 dB). Hladiny akustického 
tlaku v kontrolnej oblasti boli významne nižšie (p < 0,001) (LAeq = 53,4; 54,3 dB). 

Vyšetrený súbor tvorilo 837 respondentov (256 mužov a 581 žien). Priemerný vek bol 23 
rokov, 267 respondentov bývalo v hlukom exponovanej lokalite a 570 v tichej kontrolnej 
lokalite. Z celého súboru 658 (78,6%) študentov používalo v priebehu týždňa OHP, pričom 
priemerná doba počúvania bola 293 minút za týždeň.  

Najčastejšie používaný typ slúchadiel sú slúchadlá zasunuté do uší – 90 % v exponovanej 
skupine a 82 % v kontrolnej skupine. Užívatelia slúchadiel zasunutých do uší mali 
najčastejšie nastavenú hlasitosť na strednú úroveň 73,2 dB. 32,7% respondentov z tejto 
skupiny prekračovalo LAV – dolnú akčnú hodnotu pre pracovné prostredie (LAEX,8h = 80 dB) 
(obr. 1). Užívatelia slúchadiel s mostíkom mali najčastejšie nastavenú hlasitosť svojich 
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hudobných prehrávačov na strednú hodnotu 76,4 dB. Z tejto skupiny 26,7 % prekračovalo 
LAV (obr. 2).  

V exponovanej lokalite uviedlo používanie OHP za posledný týždeň 232 respondentov 
(87 %), pričom najčastejšie mali nastavenú hlasitosť na strednú úroveň, t.j. pri slúchadlách 
zasunutých do uší 73,2 dB (51 % respondentov) a pri slúchadlách s mostíkom 76,4 dB (6 % 
respondentov). V tejto lokalite 25 % respondentov prekročilo LAV. V kontrolnej lokalite 
uviedlo používanie OHP za posledný týždeň 431 probandov (76 %), pričom takisto mali 
najčastejšie svoje OHP nastavené na strednú úroveň (49% používateľov). V tejto lokalite 
31 % respondentov prekračovalo LAV. Rozdiely v počte študentov počúvajúcich OHP boli 
signifikantné (p < 0,05). 

 

 
 

Obr. 1. Počúvanie osobných hudobných prehrávačov pomocou slúchadiel zasunutých do uší 
 

 
 

Obr. 2. Počúvanie osobných hudobných prehrávačov pomocou slúchadiel s mostíkom 
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Naše výsledky sú v súlade s výsledkami iných štúdií, ktoré uvádzajú, že 88 – 90 % 
adolescentov a mladých dospelých počúva OHP (10). Najnovšie publikácie naznačili zvýšené 
riziko vzniku porúch sluchu v súvislosti s počúvaním OHP a hodnotili aj aktuálnu incidenciu 
nedoslýchavosti a tinitu. Tieto štúdie sa týkali mladých Nemcov, Američanov, Talianov, 
Holanďanov, Slovincov, Brazílčanov a Malajčanov (7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15). 

Prevalencia porúch sluchu spôsobených hlukom u adolescentov a mladých dospelých sa 

udáva v rozpätí 17 % až 29 % (13). Posun sluchového prahu ≥ 25 dB pri jednej alebo 
viacerých frekvenciách sa vyskytol u 7,3 % zo 177 probandov v Malajzii (18). V početnom 
súbore deviatakov zo základných škôl v Bavorsku (n = 1 843), bola prevalencia 
audiometrických zárezov iba 2,4 % a naznačila potrebu sledovať súbor longitudinálne alebo 
sa zamerať na staršie vekové skupiny, napríklad vysokoškolákov (7). 

Študenti v našej skupine exponovanej dopravným hlukom počúvali OHP častejšie než 
študenti z kontrolnej skupiny (možno sa tým snažia maskovať jeho účinky ako aj účinky 
iných zdrojov environmentálneho hluku). Avšak úroveň hlasitosti počúvania OHP nebola 
medzi skupinami signifikantne rozdielna. 

V súčasnosti sme na pilotnom súbore dobrovoľníkov – vysokoškolákov (n = 29) vykonali 
audiometrické vyšetrenia, ktoré naznačili posun sluchového prahu na vyšších frekvenciách 
u 20 % probandov. 

Zo spoločenských udalostí s vysokou hlukovou expozíciou najviac respondentov 
navštevovalo kino (301 študentov), kde trávili priemerne 194 minút mesačne. Nasledovali 
diskotéky (250 študentov), kde strávili priemerne 457 minút mesačne. Treťou 
najpreferovanejšou aktivitou bola návšteva rockových koncertov (122 študentov), kde 
respondenti trávili priemerne 244 minút mesačne (obr. 3). Najviac času probandi (n = 120 
študentov) venovali návšteve športových podujatí, kde trávili priemerne 479 minút do 
mesiaca (obr. 4). Vysokoškoláci z exponovanej skupiny trávili v kine približne 244 minút do 
mesiaca, v porovnaní s probandmi z kontrolnej skupiny, ktorí trávili v kine mesačne 
v priemere 194 minút (p = 0,08).  

 

Obr. 3. Návštevnosť podujatí s vysokou hlukovou expozíciou 
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Obr. 4. Priemerná doba účasti na spoločenských udalostiach s vysokou hlukovou expozíciou 

 
Podľa autorov Warszawa a Sataloff (16), ktorí pomocou dozimetra hodnotili hladiny 

akustického tlaku zvuku 25 rôznych filmov, maximálne hladiny presahovali 130 dB 
a priemerné hladiny až 80 dB, najmä pri filmoch určených pre mládež. Podľa autorov tieto 
maximálne aj priemerné hladiny akustického tlaku zvuku pri dlhodobom pôsobení môžu 
poškodiť sluch (16). 

Podľa holandskej štúdie najvyššie ekvivalentné hladiny akustického tlaku zvuku boli 
namerané pri návšteve rockových a popových koncertov, festivalov a pri hraní v hudobnej 
skupine alebo orchestri (17). 

Pracovníci Národného referenčného laboratória pre komunálny hluk pri Zdravotnom 
ústave so sídlom v Pardubiciach merali a hodnotili hluk pri vonkajšej hudobnej produkcii na 
hudobných festivaloch Open Air v Trutnove a Hip Hop festivale v Hradci Králové. Podľa 
výsledkov tohto hodnotenia je nízkofrekvenčný hluk z festivalov závažným komunálnym a 
sociálnym problémom. V štúdii sa potvrdilo, že problémy s rušením v okolí festivalov môže 
prioritne spôsobovať nízkofrekvenčný tonálny zvuk a že pri viacerých rovnako intenzívnych 
zdrojoch nie je možné jednotlivé zvuky v plnej miere separovať (18). 

 
Záver 

V našom výskume 78,6 % respondentov uviedlo, že počúvalo OHP za posledný týždeň, 
pričom priemerná doba počúvania bola 293 minút a 30,7 % z užívateľov OHP prekročilo 
LAV. 

Výsledky priniesli poznatky, že expozícia environmentálnemu hluku je v súčasnosti oveľa 
intenzívnejšia ako v minulosti, pretože populácia s ním čoraz častejšie prichádza do styku 
okrem hluku z dopravy aj pri oddychových 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 
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pozornosti, pretože počúvanie hudby prostredníctvom OHP je mimoriadne populárne, najmä 
medzi mladým dospelými. Týka sa to aj návštevy rôznych zábavných a rekreačných podujatí 
s vysokou hlukovou intenzitou (kino, koncerty, diskotéky, festivaly).  

Bolo by vhodné zlepšiť vedeckú základňu pre manažment znižovania hladín hluku a 
monitorovanie dopadu na zdravie obyvateľov. 
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Správa o zdravotnom stave obyvateľstva Slovenskej republiky za roky 2012 – 2014 sa 
predkladá na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 438 z 5. septembra 2012. 
Správa vychádza zo základných údajov demografického vývoja obyvateľstva Slovenskej 
republiky, ktoré tvoria jej úvodnú časť. Opisuje epidemiologickú situáciu vo vývoji 
vybraných skupín chronických ochorení neinfekčných i infekčných za uvedené obdobie. 
Popisuje vývoj najzávažnejších chronických ochorení a iných závažných skupín chorôb 
z pohľadu úmrtnosti (vrátane problémov pri objektivizácii príčin smrti), chorobnosti, 
práceneschopnosti, invalidizácie. Na základe štatistických a epidemiologických analýz správa 
hodnotí vývoj najmä tých chronických ochorení, ktoré sú najčastejšie príčinou negatívnych 
zmien zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky a zároveň hodnotí vývoj úmrtnosti 
aj v európskom kontexte. Poukazuje aj na hlavné, základné rizikové faktory, ich výskyt 
a monitoring, ktoré súvisia s najčastejšími chronickými ochoreniami, urýchľujú ich vznik 
a výskyt (1). Uvádza ich výskyt a prevalenciu v populácii z národnej štúdie sledovania 
zdravotného stavu podľa medzinárodných kritérií, tzv. EHES z roku 2011/2012 a z činnosti 
poradní zdravia (2). Za rok 2014 sú informácie len z výsledkov vyšetrení vykonaných 
v poradniach zdravia na celom území SR. 

Stredná dĺžka života (nádej na dožitie) je významným ukazovateľom úmrtnostných 
pomerov populácií. V Slovenskej republike sa stredná dĺžka života, i keď pomaly, ale 
dlhodobo zvyšuje, stále však patríme medzi krajiny Európskej únie s najkratšou strednou 
dĺžkou života (obr. 1). 

V roku 2011 nádej na dožitie pri narodení prvýkrát presiahla u mužov hranicu 72 rokov a 
u žien hranicu 79. Aktuálne je medziročný rast strednej dĺžky života pri narodení u mužov 
okolo 0,3 – 0,4 roka, u žien 0,1 – 0,2 roka (1).  

 

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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Zdroj: ÚVZ SR, Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2012 – 2014 na základe údajov 
poskytnutých ŠÚ SR 
 

Obr. 1. Stredná dĺžka života pri narodení v SR, 1994 – 2013 
 
V celkovom počte úmrtí sa v posledných 15 rokoch zaznamenali minimálne zmeny, ich 

počet sa za dané obdobie pohyboval rádovo v intervale od 51 000 – 53 000. V roku 2014 
zomrelo 51 346 ľudí, čo je najmenej v uvedenom období. Postupné zvyšovanie veku 
obyvateľov (starnutie populácie) sa odrazilo iba v miernom vzostupe podielu úmrtí vo veku 
65+ r. 

Z celkového počtu úmrtí medzi 5 najčastejších príčin smrti v celej populácii SR patria 
naďalej úmrtia na choroby obehovej sústavy, nádory, úrazy a choroby dýchacej a tráviacej 
sústavy, ktorých podiel je rozdielny v závislosti od vekových skupín a pohlavia (tab. 1).  

 
Tab. 1. Celkový počet úmrtí v danej vekovej skupine podľa pohlavia a z nich podiel úmrtí na najčastejšie príčiny 
smrti po ich revízii v SR v roku 2014 

z nich podiel [%] 
Veková 
skupina 

Pohlavie 
Celkový 

počet 
úmrtí 

Obehová 
sústava 

Nádory Úrazy 
Dýchacia 
sústava 

Tráviaca 
sústava 

Ostatné 
choroby 

muži 26 499 39,8 28,9 8,4 6,0 4,7 10,5 0 – 85+ 
ženy 24 847 49,7 24,1 3,8 4,6 4,0 13,1 
muži 9 899 27,8 29,2 15,9 4,1 10,8 12,2 

0 – 64 
ženy 4 258 20,4 44,5 7,6 7,1 8,7 14,7 
muži 16 600 46,9 28,7 3,9 4,8 4,0 9,5 z 

n
ic

h
 

65+ 
ženy 20 589 55,8 19,8 3,0 4,8 3,8 12,8 

Zdroj: ÚVZ SR, Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2012 – 2014 na základe údajov 
poskytnutých NCZI  

 

Vývoj počtu hospitalizácií má stúpajúci trend u mužov aj žien (obr. 2). V roku 2013 bolo 
spolu zaznamenaných 1 165 155 hospitalizácií (údaje za rok 2014 neboli ešte k dispozícii). 
V roku 2013 zaznamenal najvyšší podiel hospitalizácií pre choroby obehovej sústavy 
(18,7 %), tráviacej sústavy (11,4 %) a pre nádory (11 %). 
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Zdroj: ÚVZ SR, Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2012 – 2014 na základe údajov 
poskytnutých NCZI 
 

Obr. 2. Počet všetkých hospitalizácií v SR v rokoch 2000 – 2013 u mužov a žien 
a z nich hospitalizácie pre chorobu 

 
V roku 2014 sa v SR evidovalo 649 814 novopriznaných prípadov práceneschopnosti 

(PN), čo predstavuje 2 506 prípadov na 10 000 poistencov. Teoreticky každý štvrtý poistenec 
bol v tomto roku raz práceneschopný. Hodnoty za obdobie 2012 až 2014 sú priaznivejšie ako 
v rokoch 2007 až 2011, keď sa počet novopriznaných dočasných PN pohyboval stabilne nad 
700 tisíc ročne (tab. 2). Zo všetkých dočasných PN na prvých troch miestach u oboch pohlaví 
dominovala PN pre choroby dýchacej sústavy (s podielom 34,7 %), svalovej a kostrovej 
sústavy (23,3 %) a pre úrazy (8,9 %) (1).  

 
Tab. 2. Základné údaje o počte, priemernom percente a priemernom trvaní dočasnej PN v rokoch 2012 až 2014 

 2012 2013 2014 
Počet novopriznaných DPN 689 306 693 358 649 814 
Priemerné percento DPN [%] 4,156 3,505 3,190 
Priemerná doba trvania 1 prípadu DPN [deň] 50,69 46,07 46,46 

Zdroj: ÚVZ SR, Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2012 – 2014 na základe údajov 
poskytnutých Sociálnou poisťovňou 

 
Chronické neprenosné choroby sú veľkou a heterogénnou skupinou ochorení. Ich nárast je 

podmienený najmä zmenou celkového životného štýlu, prechodom k pohodlnosti a fyzickej 
inaktivite (3). Chorobám obehovej sústavy (CHOS) patrí dlhodobo dominantné postavenie 
v príčinách smrti. Väčšinou ich podiel z celkového počtu úmrtí dosahoval okolo 52 – 55 %. 
Pokles úmrtí na CHOS sa odrazil pochopiteľne aj v miere štandardizovanej úmrtnosti 
v revidovaných rokoch 2011 – 2014 (vrátane odhadu v roku 2001) (obr. 3). 
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Zdroj: ÚVZ SR, Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2012 – 2014 na základe údajov 
poskytnutých NCZI  
 

Obr. 3. Vývoj miery štandardizovanej úmrtnosti na CHOS u mužov i žien v SR rokoch 2001 – 2014 
 

Nádorom patrí dlhodobo 2. miesto medzi najčastejšími príčinami smrti s podielom okolo 
25 %, ktorý len minimálne ovplyvnili revízie úmrtí, zmeny nastali v štruktúre národov po 
spresnení ich lokalizácií. V roku 2014 zomrelo 13 643 osôb so zhubným nádorom alebo s 
nezhubným nádorom, ktorého lokalizácia bola klinicky veľmi závažná.  

Výskyt zhubných nádorov (ďalej ZN) v celej populácii stúpa. Podľa lokalizácie ZN 
dominuje v roku 2008 u mužov kolorektálny karcinóm (s takmer 15 % podielom zo všetkých 
hlásených ZN u mužov), u žien karcinóm prsníka (17 % zo všetkých ZN u žien). Druhou 
najčastejšou lokalizáciou u mužov je karcinóm pľúc (ich počet je len o 4 % vyšší oproti roku 
1999), u žien je to kolorektálny karcinóm (ich počet je oproti mužom nižší o 25 %). Zmeny vo 
výskyte ZN v 5 najčastejších lokalitách v roku 1999, 2008 a odhad v ich počte v roku 2012 
podľa onkoportálu GLOBOCAN 2012, do ktorého za SR prispieva NOR NCZI, prezentuje 
tab. 3.  

V sledovaných lokalitách ZN sa v roku 2012 odhadoval mierny vzostup (resp. stagnácia), 
výnimka patrí výskytu ZN žalúdka, kde sa už dlhšie zaznamenáva klesajúce trend. Najvyšší 
nárast ZN podľa ich lokalizácie sa v roku 2008 oproti roku 1999 zaznamenal u mužov pri ZN 
prostaty (až 2-násobok) a u žien pri ZN pľúc (1,8-násobok). 

Medzi závažné chronické ochorenia patrí aj diabetes mellitus – cukrovka. Významnou 
mierou sa podieľa na chorobnosti, úmrtnosti aj invalidite. Z ročných výkazov o činnosti 
diabetologickej ambulancie za rok 2013 evidujeme 340 445 diabetikov (prevalencia), čo je 
okolo 7 % z celej populácie (7 % žien a 6 % mužov). Naďalej pretrváva vysoká miera novo 
diagnostikovaných prípadov okolo 22 000 (v roku 2013 – 22 557) nových diabetikov 
(incidencia). V 90 % prípadov ide o diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejším vonkajším 
faktorom príčiny vzniku je nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita. 
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Tab. 3. Počet piatich najčastejších lokalizácií zhubných nádorov u mužov a žien v SR hlásených v roku 2008 
a 1999 do Národného onkologického registra NCZI 

Muži Ženy 
Lokalita 

r. 1999 r. 2008 
r. 2012 
odhad1 

Lokalita 
r. 1999 r. 2008 

r. 2012 
odhad  

Kolorektum  
(C18 – C21) 

1 630 2 178 2 347 
Prsník  
(C50) 

1 836 2 639 2 643 

Priedušnica, pľúca 
(C33 – C34) 

1 862 1 931 1 804 
Kolorektum  
(C18 – C21) 

1 132 1 621 1 616 

Prostata  
(C61) 

838 1 758 1 934 
Telo maternice 
(C54) 

692 876 927 

Močový mechúr 
(C67) 

434 689 716 
Krčok maternice 
(C53) 

535 634 607 

Žalúdok  
(C16)  

597 563 534 
Priedušnica, pľúca 
(C33 – C34) 

321 594 727 

Zdroj: ÚVZ SR, Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2012 – 2014 na základe údajov 
poskytnutých NCZI  
 

Zdroj: ÚVZ SR, Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2012 – 2014 na základe údajov 
poskytnutých NCZI 
 

Obr. 4. Počet komplikácií a sprievodných chorôb na 1 000 diabetikov v SR k 31. 12. 2014  
v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2000 a 2009 

 
V roku 2013 v porovnaní s rokom 2010 sa zvýšil počet komplikácií diabetu pri takmer 

zachovanom počte diabetikov. Najfrekventovanejšími komplikáciami a sprievodnými 
chorobami bola hypertenzia a porucha metabolizmu lipidov u každého 2. diabetika a očné 
komplikácie u každého 5. diabetika (obr. 4) (1).  

 
Záver 

Podľa poslednej Správy o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2012 – 2014, ktorá 
bola schválená vládou SR v roku 2015, vývoj zdravotného stavu obyvateľstva v SR za 
posledné roky ukazuje:  
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− pokles úmrtí na choroby obehovej sústavy o 3,1 % i v miere štandardizovanej úmrtnosti (o 
9,8 %),  

− mierny vzostup úmrtí na zhubné nádory (o 4,8 %), miera štandardizovanej úmrtnosti bola 
rovnaká (pri zvyšujúcom sa počte novodiagnostikovaných prípadov nádorových 
ochorení), 

− naďalej pokračuje nárast prevalencie diabetes mellitus, čo predstavuje 7 % populácie, 
pretrváva i vysoká miera novodiagnostikovaných prípadov (okolo 22 000), 

− naďalej pretrváva vysoká prevalencia rizikových faktorov u obyvateľstva (hypertenzia, 
obezita, fajčenie, nízka pohybová aktivita a pod.), za pozornosť stojí, že spomedzi 
klientov vyšetrených v Poradniach zdravia má 25 % hypertenziu, 28 % zvýšené až vysoké 
hladiny triglyceridov a takmer 88% klientov udalo nedostatočnú až žiadnu pohybovú 
aktivitu. 

Z pohľadu vývoja a prognostických ukazovateľov sa dá predpokladať, že počet ochorení 
a úmrtí na ochorenia neinfekčnej etiológie bude stúpať. Preto je nutné intenzívnejšie rozvíjať 
preventívno-edukačné projekty, naďalej sa zapájať a rozvíjať spoluprácu v projektoch 
koordinovaných Európskou komisiou a Svetovou zdravotníckou organizáciou. Je potrebné vo 
zvýšenej miere vynaložiť úsilie na zmenu postojov obyvateľov voči vlastnému zdraviu. 
 
Li teratúra  
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Na Slovensku možno získať reprezentatívne údaje o výskyte rizikových faktorov (RF) 
z národnej štúdie sledovania zdravotného stavu podľa medzinárodných kritérií – European 

Health Examination Survey (EHES) z roku 2011/2012. Výsledky z činnosti poradenských 
centier ochrany a podpory zdravia, ktoré sú súčasťou všetkých regionálnych úradov verejného 
zdravotníctva na Slovensku (ďalej len poradne zdravia), a ktoré sa v rámci individuálnych aj 
skupinových intervencií snažia eliminovať rizikové faktory z nesprávneho životného štýlu 
u obyvateľov SR, nemožno však považovať za reprezentatívne, nakoľko ide o dobrovoľných 
klientov poradní zdravia. Za rok 2014 možno čerpať informácie len z výsledkov vyšetrení 
vykonaných v poradniach zdravia na celom území SR (2). 

 
Materiál a metodika 

Do analýzy sme zaradili výsledky vyšetrených klientov v poradniach zdravia v SR v roku 
2014, ktorých bolo spolu 11 623, z toho prvýkrát bolo vyšetrených 7 062 klientov. Je to 
o 8,2 % menej oproti roku 2013 (obr. 1) a 2,1 % z celkového počtu obyvateľov SR. V roku 
2014 sa poskytlo 5 143 kontrolných vyšetrení, je to o 12 % menej ako v predchádzajúcom 
roku. Na opakovanú kontrolu prišlo 4 561 klientov – 39 % z celkového počtu klientov, ktorí 
mali výsledky vstupných vyšetrení vyššie ako je norma (42 % žien a 35 % mužov). Najviac 
klientov bolo v produktívnom veku (72 %).  

Predmetom analýzy sú len klienti, ktorí boli vyšetrení prvýkrát. Najviac prvýkrát 
vyšetrených klientov prišlo do poradne zdravia v Košickom, Banskobystrickom, 
Trenčianskom a Prešovskom kraji (spolu 5 392, t.j. 71 % z celkového počtu klientov, ktorí 
navštívili poradne zdravia prvýkrát). 

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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Od vzniku základných poradní v SR pri jednotlivých RÚVZ od marca 1993 do 31. 12. 
2014 bolo prvýkrát vyšetrených 220 154 klientov (obr. 1), t.j. 4,1 % z celkového počtu 
obyvateľov SR a vykonaných bolo 117 365 kontrolných vyšetrení. V prvej dekáde činnosti 
poradní zdravia (1993 – 2003) vo viacerých okresoch navštevovali poradňu zdravia zväčša 
seniori, až neskôr sa návštevnosť zvýšila o klientov v produktívnom a mladšom veku (obr. 2). 
V roku 2014 bolo najviac prvýkrát vyšetrených klientov s ukončeným stredoškolským 
vzdelaním (39 % ), potom vysokoškolákov (29 %). 

 

Obr. 1. Návštevnosť poradní zdravia v SR v rokoch 1993 – 2014 – prvovyšetrení klienti 
 

 

 

Obr. 2. Prvovyšetrení klienti v základných poradniach v SR v rokoch. 1993 – 2014 (podľa veku) 
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Výsledky 

Výskyt hypertenzie  
V roku 2014 sa hypertenzia zistila pri prvom vyšetrení u 1 928 klientov, t.j. 25,3 % 

z celkového počtu prvýkrát vyšetrených v danom roku. Z toho bolo 895 mužov (46 % 
z celkového počtu vyšetrených mužov prvýkrát v poradni zdravia) a 1 033 žien (53 %). 

Hypertenzia I. stupňa sa zaznamenala u 1 382 klientov, u 652 mužov (73% z celkového 
počtu hypertonikov), najvyššia bola prevalencia hypertonikov vo vekovej skupine 65+ 
(37,5 %) a u 45- až 54-ročných mužov (35,9 %). U žien sa hypertenzia I. stupňa zistila u 730 
klientok (71 % z celkového počtu hypertoničiek). Najvyššia prevalencia bola vo vekovej 
skupine 55- až 64-ročných (23,9 %), potom 65 + (22,8 %). 

Hypertenzia II. stupňa sa zistila u 402 klientov, išlo o 174 mužov (19,4 % z celkového 
počtu zistených hypertonikov) a 228 žien (22 % z celkového počtu hypertoničiek). 

Hypertenzia III. stupňa sa zistila u 144 klientov, u 69 mužov (7,7 %) a 75 žien (7,2 %). 
V rozdelení podľa stupňa hypertenzie nebol medzi ženami a mužmi štatisticky významný 
rozdiel (p = 0,361). 

Hladina triacylglycerolov v krvi 
V roku 2014 bola hladina triacylglycerolov (TAG) vyšetrená 3 684 klientom (49 % 

z celkového počtu klientov, ktorí prišli do poradní zdravia prvýkrát), z toho bolo 1 339 mužov 
a 2 345 žien. U 2 772 klientov (72 %) boli TAG v norme (928 mužov a 1 844 žien). U 437 
klientov (12 %), 185 mužov a 252 žien, boli hraničné hodnoty TAG. Kritické hodnoty TAG 
sa zistili u 475 klientov (13 %), z toho bolo 226 mužov a 249 žien. Ženy mali štatisticky 
významne častejšie hodnoty TAG v norme ako muži (p < 0,001). 

Fajčenie 

V roku 2014 poradňu zdravia prvýkrát navštívilo 1 590 fajčiarov (22,5 % z celkového 
počtu prvýkrát vyšetrených klientov). Z toho bolo 598 mužov (23,4 % z celkového počtu 
mužov, ktorí prišli do poradní zdravia prvýkrát) a 992 žien (22 % z celkového počtu žien 
prvýkrát vyšetrených). Najvyššia prevalencia fajčiarov bola vo vekovej skupine 20 – 24 rokov 
a u 25- až 34-ročných mužov a 25- až 34-ročných žien. 

Pohybová aktivita 

V roku 2014 bola dostatočná pohybová aktivita zaznamenaná u 948 klientov (12,4 % 
z celkového počtu klientov, ktorí prišli do poradní zdravia prvýkrát). Títo klienti udávali, že 
sa venujú pohybovej aktivite pravidelne, a to viac ako 2-krát týždenne a nie menej ako 30 
minút v daný deň. 

Výskyt nadváhy a obezity podľa hodnotenia BMI 
Vo vekovej skupine 25- až 64-ročných boli vyšetrenia slúžiace na stanovenie body mass 

indexu (ďalej len BMI) vykonané u 1 961 prvýkrát vyšetrených osôb, z toho u 647 mužov 
a 1 314 žien. Optimálnu hmotnosť malo 35,1 % mužov a 43,2 % žien (obr. 3 a 4). 
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Obr. 3. Výskyt nadváhy a obezity u mužov prvýkrát vyšetrených v poradniach zdravia v SR v roku 2014 

 

 
 

Obr. 4. Výskyt nadváhy a obezity u žien prvýkrát vyšetrených v poradniach zdravia v SR v roku 2014 
 
Nadváha a obezita sa zistila u 64,6 % mužov a 54,9 % žien. Vyskytli sa aj hodnoty BMI 

menšie ako 18 signalizujúce podváhu až anorexiu, ktorá sa zistila u 0,3 % mužov v danej 
vekovej skupine a u 1,3 % žien. Doplnili sme túto analýzu aj o najmladšiu vekovú skupinu 
15- až 24-ročných, ktorých bolo v roku 2014 vyšetrených spolu 295. V tejto vekovej skupine 
sa BMI nižšie ako 18 vyskytovalo až v 4,4 %, a to najmä u dievčat. U týchto sa podváha 
zistila až v 7,9 %. 
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V celom súbore vyšetrených klientov výskyt nadváhy a obezity stúpal s vekom. V 
najmladšej vekovej skupine 15- až 19-ročných sa zistila obezita u 3,4 % žien a 4,1 % mužov. 
Najvyššia proporcia osôb s obezitou sa zistila u klientov nad 65 rokov veku. V tejto vekovej 
skupine má optimálnu hmotnosť len 31,1 % vyšetrených žien, nadváhu 37,7 % a obezitu až 
31,1 % žien. Optimálnu hmotnosť má 20,5 % mužov 65-ročných a starších, nadváhu 52,2 % 
a obezitu 27,3 % (obr. 3 a 4). 

Efektívnosť intervenčných aktivít v poradniach zdravia 
Opakované vyšetrenia klientov v poradniach zdravia, u ktorých sa pri prvom vyšetrení 

zistili hodnoty niektorých RF v rizikovom rozsahu, umožňujú nepriamo odhadovať: 
− efektivitu poradenstva a 
− spoluprácu klientov pri akceptovaní a realizácii nefarmakologických intervenčných 

opatrení. 

V roku 2014 u opakovane vyšetrených klientov po 3 až 6 mesiacoch (spolu 4 561 
klientov) sa zaznamenal významný pokles hodnôt nasledovných RF: 
− triacylglycerolov u 62 % klientov (61 % mužov a 62 % žien), 
− celkového cholesterolu u 39 % klientov (44 % žien a 39 % mužov), 

− glukózy u 52 % klientov (50,5 % mužov a 52,2 % žien), 

− systolického tlaku krvi u 33 % klientov (29 % mužov a 35 % žien), 

− LDL cholesterolu u 65 % klientov (68 % mužov a 63 % žien), 

− a naopak, vzostup hodnôt HDL cholesterolu u 60 % klientov (58 % mužov a 60 % žien). 

Výsledky individuálnych intervencií formou nefarmakologických prístupov potvrdzujú 
efektívnosť tejto formy práce poradní zdravia a ich akceptáciu obyvateľstvom Slovenska. 

 
Závery 

Z analýzy základných 5 rizikových faktorov súvisiacich so spôsobom života vyplynuli 
nasledovné závery: 

1. Prevalencia fajčenia je aj v uvedomelejšej časti populácie, ktorá navštívi dobrovoľne 
poradňu zdravia, stále vysoká – pravidelne fajčí 23,4 % mužov a 22 % žien. Najvyššia 
prevalencia je v mladších vekových skupinách. 

2. Prevalencia osôb so zvýšenými a vysokými hladinami triacylglycerolov je rovnako 
vysoká – 28 % z vyšetrených. 

3. Hypertenzia sa zaznamenala u 25,3 % vyšetrených klientov. 

4. Nedostatočnú alebo žiadnu pohybovú aktivitu uviedlo 88 % klientov. 

5. U 65 % mužov a 55 % žien sa zistila nadváha až obezita. Prevalencia osôb s nadváhou 
a obezitou je vysoká vo všetkých vekových skupinách, rovnako u mužov ako aj u žien, 
s vekom sa zvyšuje. 
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6. Na základe analýzy BMI možno predpokladať, že v mladších vekových skupinách 
existuje aj opačný problém, výskyt podváhy až anorexie – u 0,3 % mužov a 1,3 % žien, avšak 
v najmladšej vekovej skupine sa podváha zistila až u 7,9 % žien. 

7. U opakovane vyšetrených klientov, ktorí realizovali odporúčania z poradní zdravia, sa 
potvrdil vo vysokej proporcii pokles hodnôt rizikových faktorov, čo ukazuje na úspešnosť 
a opodstatnenosť intervencií do životného štýlu vykonávaných poradňami zdravia (2). 

8. Z pohľadu vývoja sa dá predpokladať, že počet ochorení a úmrtí na ochorenia 
neinfekčnej etiológie bude stúpať. Preto je nutné intenzívnejšie rozvíjať preventívno-
edukačné projekty, naďalej sa zapájať a rozvíjať spoluprácu v projektoch koordinovaných 
Európskou komisiou a Svetovou zdravotníckou organizáciou. Vo zvýšenej miere venovať 
úsilie na zmenu postojov obyvateľov voči vlastnému zdraviu. 

 
Li teratúra 

1. Avdičová M, a kol. Monitorovanie rizikových faktorov chronických chorôb v SR. Bardejov: Slovenská 
spoločnosť praktickej obezitológie, 2013: 122. 
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Chronické choroby predstavujú globálne vedúcu príčinu preventabilných úmrtí rovnako 
ako najväčšiu preventabilnú záťaž verejného zdravotníctva (1), pričom najčastejšie ide 

o choroby obehového systému. Mimoriadne znepokojujúca je skutočnosť, že kardiometabolické 
rizikové faktory sa objavujú už v prvých dekádach života. Štúdia NHANES (National Health and 

Nutrition Examination Survey) zistila, že už polovica adolescentov v Severnej Amerike má aspoň 
jeden kardiometabolický rizikový faktor (dyslipidémiu, glukózovú intoleranciu, hypertenziu, 
obezitu) (2). Ide o mimoriadne závažné zistenia pre verejné zdravotníctvo, lebo 
kardiometabolické rizikové faktory u adolescentov sú významným markerom predklinickej 
aterosklerózy a morbidity v dospelosti (3). 

Viaceré epidemiologické štúdie potvrdili silnú asociáciu niektorých faktorov životného štýlu s 
lepším kardiometabolickým profilom počas života (telesná aktivita, nefajčenie, zdravé 
stravovanie) (4, 5). I keď genetické faktory a rodinná anamnéza majú svoj nespochybniteľný 
vplyv, významnú úlohu pri formovaní detí a adolescentov hrá aj rodinné prostredie, kde vyššie 
vzdelanie rodičov by mohlo zohrať pozitívnu úlohu pri získavaní zdravých návykov a ich prenose 
až do dospelosti. 

Cieľom našej práce bolo zistiť, ako výška dosiahnutého vzdelania otcov a matiek ovplyvňuje 
vybrané kardiometabolické rizikové faktory a faktory životného štýlu v súbore adolescentov. 

 
Súbor a metódy 

V práci analyzujeme vybraný súbor adolescentov vyšetrených v rámci projektu Podpora 
kardiometabolického zdravia v prostredí stredných škôl na území Bratislavského 
samosprávneho kraja (Rešpekt pre zdravie), ktorý sa uskutočnil v spolupráci s RÚVZ hl. m. 

                                                 
1 Práca čiastočne podporená grantom Y.A.B.S. (Youth and Parents Behavioral Survey in Slovakia) O-15-
101-/0001-00 
 

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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Bratislava na stredných školách v rámci Bratislavského samosprávneho kraja (14 gymnázií 
a 48 stredných odborných škôl). Ide o prierezovú štúdiu zameranú na zistenie prevalencie 
vybraných kardiometabolických, environmentálnych, behaviorálnych a psychosociálnych 
rizikových faktorov KVCH u adolescentov a ich dopad na zdravotný stav. 

Vybraný súbor tvorilo 2 383 detí vo veku 14 – 18 rokov (priemerný vek 17,1 ± 1,0 
rokov), z toho 1 094 chlapcov (45,9 %) a 1 289 dievčat (54,1 %). Podmienkou pre výber 
respondentov bol vek (decimálny vek 14,00 – 18,99 podľa kritérií WHO), obaja žijúci rodičia 
s uvedením ich dosiahnutého vzdelania a informovaný súhlas rodičov s kompletným 
vyšetrením. Meraniu detí predchádzala ich primeraná informácia o význame a priebehu 
jednotlivých postupov vyšetrenia. 

Nadhmotnosť/obezitu sme hodnotili pomocou antropometrického vyšetrenia. Hmotnosť 
sme merali pomocou váhy na analýzu stavby tela (OMRON BF510, z výslednej hodnoty sme 
odčítali 500 g na oblečenie). Výšku sme merali pomocou výškomera na vodorovnej ploche 
podlahy s presnosťou na celý milimeter. Body mass index (BMI) sme vypočítali ako podiel 
hmotnosti a druhej mocniny výšky v metroch. Obsah telesného tuku sme merali pomocou 
váhy na analýzu stavby tela (OMRON BF510). Obvod pása sme merali pásmovým meradlom 
vo vzpriamenom stoji vo výdychu priamo na koži vo vodorovnej rovine v polovičnej 
vzdialenosti medzi crista iliaca anterior superior a dolným okrajom posledného rebra. 
Získané antropometrické údaje sme hodnotili podľa percentilových kriviek zo VI. 
celoštátneho prieskumu antropometrického (AP) telesného vývoja detí a mládeže v SR z roku 
2001 (6).  

Odbery venóznej krvi nalačno na laboratórne vyšetrenie vykonávali kvalifikované 
zdravotné sestry pod vedením lekára, biochemické analýzy vykonávalo certifikované 
biochemické laboratórium.  

Z venóznej krvi sa vyšetril kompletný lipidový profil (hladina celkového CHOL, TAG a 
HDL-cholesterolu), hladina glykémie, homocysteínu, inzulínu a vysokosenzitívneho C-
reaktívneho proteínu (hsCRP). Z vyšetrených parametrov sme vypočítali LDL-CHOL podľa 
Friedewalda, aterogénny index plazmy AIP (log TAG/HDL-cholesterol) a index inzulínovej 
rezistencie HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment = glykémia [mmol/l] x hladina 
inzulínu [mIU/l] / 22,5). Výsledky vyšetrenia sérových lipidov sme hodnotili podľa 
Odporúčaní pre diagnostiku a liečbu dyslipidémií u detí a adolescentov (7). Aterogénny index 
plazmy sme hodnotili ako nízke riziko hodnotu < 0,1 a vysoké riziko > 0,2. Pre HOMA-IR 
sme ako rizikové z hľadiska inzulínovej rezistencie považovali hodnoty (cutoff point) ≥ 3,16 
(8). Metabolický syndróm sme hodnotili podľa definície IDF konsenzu pre deti 
a adolescentov (9). 

Krvný tlak a pulzovú frekvenciu sme merali digitálnym tlakomerom OMRON M-6 
COMFORT za štandardných podmienok na pravom ramene (po minimálne 10 minútovom 
sedení v pokoji s opretým chrbtom a nohami položenými na podlahe). Vyšetrovaná osoba 
pred vyšetrením 2 hodiny nejedla ani nefajčila.  Tlak sme merali 3-krát s 5-minútovými 
prestávkami medzi meraniami.  Pre posudzovanie TK u detí a adolescentov sú v praxi vhodné 
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percentilové grafy alebo softvérový program, ktorý jednoducho určí percentilové zaradenie 
podľa pohlavia, výšky a hodnoty TK (10, 11). 

Základné charakteristiky vyšetreného súboru a intersexuálne rozdiely uvádzame v tab. 1. 
 

Tab. 1. Vybrané antropometrické, biochemické a fyziologické hodnoty u chlapcov a dievčat (n = 2 383) 

Faktor 
 Chlapci 

(n = 1 094) 
Dievčatá 

(n = 1 289) 
p 

Vek  [r.] 17,1 ± 1,0 17,1 ± 1,0 0,193 
BMI [kg.m-2] 23,2 ± 3,9 21,9 ± 3,4 - 
Obsah tuku [%] 17,7 ± 0,2 30,6 ± 6,9 - 
Obvod pása [cm] 79,5 ± 9,2 71,6 ± 7,7 - 
CHOL [mmol/l] 3,80 ± 0,69 4,24 ± 0,74 0,000 
LDL-CH [mmol/l] 2,16 ± 0,58 2,34 ± 0,59 0,000 
HDL-CH [mmol/l] 1,25 ± 0,23 1,50 ± 0,29 0,000 
TAG [mmol/l] 0,87 ± 0,47 0,88 ± 0,41 0,348 
AIP  -0,164 ± 0,227 -0,259 ± 0,202 0,000 
Homocysteín [µmol/l] 12,00 ± 6,08 9,74 ± 3,30 0,000 
Glukóza [mmol/l] 4,93 ± 0,39 4,70 ± 0,64 0,000 
hsCRP [mg/l] 1,08 ± 2,18 1,34 ± 3,11 0,015 
Inzulín [mIU/l] 11,26 ± 7,68 11,35 ± 6,30 0,766 
HOMA-IR  2,51 ± 1,86 2,41 ± 1,58 0,173 
Systolický TK [mmHg] 122,6 ± 12,0 107,4 ± 9,3 0,000 
Diastolický TK [mmHg] 72,6 ± 7,8 70,5 ± 7,5 0,000 
Metabolický syndróm [%] 2,92 0,46 0,000 

 
Objektívne vyšetrenie doplnilo vyplnenie obsiahleho dotazníka, kde sme sa zamerali 

najmä na vybrané charakteristiky životného štýlu (fajčenie, konzumácia alkoholických 
nápojov, telesná aktivita, spánok, sedavé aktivity), psychosociálne faktory, výživu a výživové 
zvyklosti (frekvencia konzumácie jednotlivých potravinových skupín a pravidelnosť 
stravovania) a hodnotili sme aj školský prospech. Vybrané charakteristiky životného štýlu 
chlapcov a dievčat uvádzame v tab. 2. 
 
Tab. 2. Vybrané charakteristiky životného štýlu chlapcov a dievčat (n = 2 383) 

Faktor 
 Chlapci 

(n = 1 094) 
Dievčatá 

(n = 1 289) 
p 

Fajčiari (aktuálni/bývalí) [%] 36,5 39,6 0,121 
Počet jedál denne [x ± SD] 4,1 ± 1,4 4,0 ± 1,3 0,009 
Vynechávanie raňajok [%] 46,5 55,6 0,000 
Fyzická aktivita  [min/týž.] 310,9 ± 256,1 144,9 ± 181,2 0,000 
Spánok (po-pi) [h] 7,2 ± 1,0 7,1 ± 1,0 0,001 
Spánok (so-ne) [h] 9,1 ± 1,4 9,3 ± 1,4 0,001 
Práca na PC (po-pi) [h] 3,3 ± 1,8 3,0 ± 1,8 0,000 
Práca na PC (so-ne) [h] 4,6 ± 2,6 3,8 ± 2,2 0,000 
Sledovanie TV (po-pi) [h] 1,9 ± 1,6 1,9 ± 1,6 0,233 
Sledovanie TV (so-ne) [h] 2,8 ± 2,0 3,0 ± 2,0 0,012 
Učenie (po-pi) [h] 1,1 ± 0,8 1,8 ± 1,1 0,000 
Učenie (so-ne) [h] 1,1 ± 1,0 1,8 ± 1,2 0,000 
Priemerný prospech  2,2 ± 0,5 2,0 ± 0,5 0,000 

Legenda: po-pi – pondelok – piatok; so-ne – sobota – nedeľa; PC – počítač; TV – televízia  
 

Získané údaje sme hodnotili podľa stupňa dosiahnutého vzdelania rodičov (osobitne otca 
a matky). Vzdelanie prvého stupňa mali rodičia s ukončeným základným alebo učňovským 
vzdelaním, druhého stupňa s ukončeným stredným a vyšším odborným vzdelaním a tretieho 
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stupňa rodičia s vysokoškolským vzdelaním. Zastúpenie chlapcov a dievčat podľa vzdelania 
rodičov uvádzame v tab. 3. 
 
Tab. 3. Zastúpenie chlapcov a dievčat podľa stupňa dosiahnutého vzdelania rodičov (n = 2 383) 

Otec Matka 
Najvyššie ukončené 
vzdelanie Chlapci 

n (%) 
Dievčatá 

n (%) 
Chlapci 
n (%) 

Dievčatá 
n (%) 

základné + učňovské 260 (23,8) 400 (31,0) 176 (16,1) 212 (16,4) 
stredné + vyššie odborné 534 (48,8) 580 (45,0) 568 (51,9) 738 (57,3) 
vysokoškolské 300 (27,4) 309 (24,0) 350 (32,0) 339 (26,3) 

 
Výsledky sme hodnotili pomocou deskriptívnej štatistiky (početnosti, aritmetické 

priemery ± smerodajné odchýlky), Pearsonových korelácií, vzťahy medzi spojitými 
premennými sme testovali Studentovým t-testom. Na testovanie vplyvu vzdelania rodiča na 
vybrané parametre u adolescentov sme použili Mantel-Haenszelovo adjustované odds ratio 
(OR) s 95 % intervalom spoľahlivosti 95% CI). Ako štatisticky významné sme hodnotili 
rozdiely pre p < 0,05. Na štatistické spracovanie výsledkov sme využili programy MO Excel, 
Epi Info 7 (verzia 2013). 

 
Výsledky 

 
Tab. 4. Vybrané kardiometabolické rizikové faktory a faktory životného štýlu vo vzťahu k dosiahnutému 
vzdelaniu otca a matky (chlapci n = 1 094) 

Otec Matka 
Faktor 

OR 95% CI χ2 p OR 95% CI χ2 p 
BMI 0,913 0,757-1,101 0,911 0,340 0,928 0,764-1,129 0,557 0,456 
Obsah tuku 0,780 0,629-0,968 5,215 0,022 0,801 0,641-1,001 3,884 0,049 
Obvod pása 1,069 0,805-1,419 0,220 0,639 0,937 0,700-1,254 0,198 0,657 
CHOL 1,362 0,983-1,887 3,465 0,063 1,057 0,751-1,488 0,098 0,754 
HDL-CH 0,723 0,593-0,881 10,29 0,001 0,756 0,617-0,927 7,302 0,007 
TAG 0,798 0,631-1,010 3,534 0,060 0,751 0,590-0,957 5,384 0,020 
AIP 0,958 0,704-1,303 0,076 0,783 0,750 0,547-1,027 3,368 0,066 
Homocysteín 1,051 0,815-1,355 0,151 0,698 0,904 0,690-1,183 0,537 0,464 
hsCRP 0,978 0,805-1,190 0,048 0,827 0,891 0,727-1,092 1,243 0,266 
HOMA-IR 1,000 0,806-1,241 0,000 0,997 1,175 0,935-1,476 1,896 0,169 
         
Fyzická aktivita 0,891 0,743-1,068 1,549 0,214 0,945 0,782-1,141 0,346 0,556 
Počet jedál denne 0,914 0,762-1,097 0,927 0,927 0,912 0,754-1,104 0,893 0,344 
Vynechávanie raňajok 0,890 0,739-1,073 1,495 0,222 0,874 0,720-1,062 1,831 0,176 
Fajčenie 0,644 0,538-0,779 21,26 0,000 0,877 0,725-1,062 1,813 0,178 
Konzumácia piva 0,923 0,774-1,100 0,802 0,371 1,144 0,953-1,375 2,078 0,150 
Konzumácia vína 0,763 0,637-0,915 8,54 0,003 0,876 0,726-1,057 1,927 0,165 
Konzumácia destilátov 0,784 0,657-0,936 7,242 0,007 0,922 0,767-1,109 0,740 0,390 
Dĺžka spánku po-pi 1,313 1,097-1,572 8,823 0,003 1,377 1,142-1,661 11,3 0,001 
Dĺžka spánku so-ne 1,408 1,054-1,881 5,248 0,022 1,162 0,864-1,562 0,987 0,320 
Doba učenia po-pi 1,544 1,030-2,314 4,491 0,034 1,441 0,952-2,179 2,938 0,086 
Doba učenia so-ne 1,915 1,411-2,599 17,97 0,000 2,582 1,837-3,631 31,23 0,000 
Prospech 0,580 0,452-0,744 18,81 0,000 0,476 0,362-0,625 28,69 0,000 

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

 
U chlapcov sa z kardiometabolických rizikových faktorov potvrdil priaznivý významný 

vplyv vyššieho vzdelania otca na obsah telesného tuku a hladinu HDL-CH, ako aj vplyv 
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vyššieho vzdelania matky na obsah telesného tuku, hladinu HDL-CH a TAG (tab. 4). Chlapci, 
ktorí majú otcov s vyšším vzdelaním, významne menej často fajčili, menej často konzumovali 
víno a destiláty, významne dlhšie spávali aj sa učili počas týždňa aj cez víkendy a mali 
významne lepší prospech. Chlapci matiek s vyšším vzdelaním významne dlhšie spávali počas 
pracovného týždňa a významne dlhšie sa učili počas víkendov a tiež mali lepší prospech (tab. 
4). 
 
Tab. 5. Vybrané kardiometabolické rizikové faktory a faktory životného štýlu vo vzťahu k dosiahnutému 
vzdelaniu otca a matky (dievčatá n = 1 289) 

Otec Matka 
Faktor 

OR 95% CI χ2 p OR 95% CI χ2 p 
BMI 0,730 0,603-0,883 10,57 0,001 0,854 0,697-1,046 0,854 0,126 
Obsah tuku 0,667 0,558-0,797 19,95 0,000 0,748 0,620-0,902 9,49 0,002 
Obvod pása 0,694 0,546-0,883 9,037 0,003 0,825 0,641-1,061 2,301 0,129 
CHOL 0,979 0,799-1,198 0,044 0,834 1,172 0,999-1,374 3,805 0,051 
HDL-CH 0,714 0,584-0,874 10,74 0,001 0,723 0,586-0,892 9,538 0,002 
TAG 0,728 0,595-0,891 9,475 0,002 0,778 0,629-0,962 5,525 0,019 
AIP 0,778 0,629-0,962 5,525 0,019 0,733 0,483-1,113 2,083 0,149 
Homocysteín 0,713 0,491-1,035 3,155 0,076 0,884 0,602-1,300 0,884 0,525 
hsCRP 0,559 0,466-0,670 40,01 0,000 0,664 0,549-0,804 17,82 0,000 
HOMA-IR 0,582 0,470-0,721 24,68 0,000 0,729 0,584-0,911 7,775 0,005 
         
Fyzická aktivita 1,518 1,244-1,851 17,15 0,000 1,728 1,385-2,155 23,54 0,000 
Počet jedál denne 1,709 1,441-2,027 38,36 0,000 1,787 1,480-2,158 36,28 0,000 
Vynechávanie raňajok 0,639 0,539-0,758 26,70 0,000 0,725 0,603-0,872 11,70 0,001 
Fajčenie 0,648 0,549-0,765 26,40 0,000 0,689 0,577-0,823 16,90 0,000 
Konzumácia piva 0,983 0,818-1,182 0,032 0,859 1,280 1,047-1,565 5,736 0,017 
Konzumácia vína 0,836 0,711-0,983 4,699 0,030 0,954 0,802-1,136 0,274 0,600 
Konzumácia destilátov 0,796 0,679-0,934 7,814 0,005 0,839 0,706-0,996 4,003 0,045 
Dĺžka spánku po-pi 1,083 0,917-1,279 0,881 0,348 1,021 0,853-1,221 0,050 0,823 
Dĺžka spánku so-ne 1,075 0,801-1,441 0,232 0,630 1,291 0,940-1,772 2,495 0,114 
Doba učenia po-pi 1,044 0,862-1,264 0,193 0,660 1,018 0,827-1,252 0,028 0,867 
Doba učenia so-ne 1,220 1,018-1,462 4,649 0,031 1,200 0,987-1,459 3,357 0,067 
Prospech 0,519 0,438-0,615 58,67 0,000 0,544 0,453-0,653 43,65 0,000 

Legenda: po-pi – pondelok – piatok; so-ne – sobota – nedeľa; PC – počítač; TV – televízia  
 

U dievčat bol najsilnejší vplyv vyššieho vzdelania otca ako na kardiometabolické rizikové 
faktory, tak aj na faktory životného štýlu (tab. 5). S výnimkou hladiny celkového cholesterolu 
a homocysteínu mali dievčatá, ktorých otcovia mali vyššie vzdelanie, štatisticky významne 
priaznivejšie hodnoty antropometrických aj biochemických parametrov, venovali viac času 
fyzickej aktivite, konzumovali väčší počet jedál denne, menej často vynechávali raňajky, 
menej často fajčili a konzumovali víno a destiláty, viac času venovali učeniu cez víkendy 
a mali lepší prospech. U matiek sa potvrdila významná súvislosť výšky ich vzdelania 
a nižších hodnôt obsahu telesného tuku, TAG, hsCRP a HOMA-IR a vyšších hodnôt HDL-
CH. Podobne ako u otcov, aj vyššie vzdelanie matiek malo priaznivý vplyv na fyzickú 
aktivitu, vyšší počet jedál denne, pravidelnú konzumáciu raňajok, menej časté fajčenie, 
konzumáciu piva a destilátov a lepší prospech (tab. 5).  

U oboch pohlaví sme nezistili žiaden významný vzťah medzi vzdelaním rodičov 
a hladinou celkového cholesterolu, hodnotami systolického a diastolického TK, ani výskytom 
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metabolického syndrómu u chlapcov (pre nízku prevalenciu metabolického syndrómu sme 
u dievčat štatistické vyhodnotenie nerobili). 

Sledovali sme aj vplyv vzdelania rodičov na stravovacie zvyklosti a frekvenciu 
konzumácie jednotlivých potravinových komodít (tab. 6). U chlapcov sa potvrdil významný 
priaznivý vplyv vyššieho vzdelania otcov na menej častú konzumáciu vyprážaných jedál, 
údenín, majonézových šalátov, sladených a energetických nápojov a na častejšiu konzumáciu 
mliečnych výrobkov, a z nápojov uprednostňovanie vody a čajov. Vyššie vzdelanie matiek sa 
u chlapcov prejavilo významne menej častou konzumáciou vyprážaných jedál, údenín, 
majonézových šalátov a sladených nápojov a častejšou konzumáciou mliečnych výrobkov, 
mäsa, zeleniny, vody a čajov. 
 
Tab. 6. Pearsonove korelačné koeficienty asociácie vzdelania otcov a matiek a stravovacích zvyklostí chlapcov a 
dievčat 

Chlapci 
(n = 1094) 

Dievčatá 
(n = 1289) 

Jedlo/ 
potravina/ 
nápoj Vzdelanie otca Vzdelanie matky Vzdelanie otca Vzdelanie matky 
Vzdelanie otca/matky 1 1 1 1 
Raňajky 0,0396 0,0346 0,1127** 0,0872** 
Desiata -0,1161** -0,0488 -0,0087 -0,0320 
Obed -0,0447 0,0216 0,1753** 0,0882** 
Olovrant -0,0366 -0,0099 0,0992** 0,0865** 
Večera -0,0490 -0,0115 0,0888** 0,0726* 
2. večera -0,0863** -0,0684* 0,0439 0,0430 
Mliečne výrobky 0,0692* 0,0726* 0,0747* 0,0959** 
Mäso -0,0366 0,0632* 0,0436 0,0068 
Vyprážané jedlá -0,0839** -0,0634* -0,0825** -0,0832** 
Údeniny -0,1256** -0,0705* -0,1120** -0,0999** 
Majonéz. šaláty -0,1101** -0,0684* -0,0937** -0,0536 
Ovocie 0,0174 0,0488 0,0871** 0,0836** 
Zelenina 0,0110 0,0833** 0,1074** 0,1022** 
Voda 0,0743* 0,0706* 0,0865** 0,1142** 
Kola -0,0550 -0,0195 -0,0692* -0,1084** 
Sladené nápoje -0,0921** -0,0722* -0,0706* -0,1031** 
Čaje 0,0728* 0,0945** 0,0736* 0,0902** 
Energetické drinky -0,1257** -0,0618 -0,1111** -0,1015** 

 
Vzdelanie oboch rodičov malo väčší vplyv na stravovacie zvyklosti dievčat než chlapcov 

(tab. 6). Vyššie vzdelanie otca a/alebo matky sa u dievčat prejavilo pravidelnejšou 
konzumáciou väčšiny denných jedál, významne častejšou konzumáciou mliečnych výrobkov, 
ovocia, zeleniny, vody a čajov a významne menej častou konzumáciou vyprážaných jedál, 
údenín, majonézových šalátov (u matiek nevýznamne), kolových, sladených a energetických 
nápojov. 

 
Diskusia 

Obdobie dospievania patrí k mimoriadne kritickým obdobiam v živote vzhľadom na to, že 
prevratné telesné a psychické zmeny sa uskutočňujú počas relatívne veľmi krátkeho obdobia 
(12). 
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V práci sme sa pokúsili identifikovať vplyv výšky dosiahnutého vzdelania rodičov na 
vybrané kardiometabolické rizikové faktory a faktory životného štýlu u 2 383 adolescentov vo 
veku 14 – 18 rokov. Z intersexuálnych rozdielov vyplýva, že chlapci v tejto vekovej skupine 
majú významne nižšie hladiny celkového a LDL-cholesterolu, ale aj HDL-cholesterolu 
a hsCRP a významne vyššie hodnoty AIP, homocysteínu, glykémie, systolického aj 
diastolického TK, nevýznamne vyššie hladiny HOMA-IR a významne častejší výskyt 
metabolického syndrómu v porovnaní s dievčatami. Napriek tomu viac nedostatkov vo 
faktoroch životného štýlu nachádzame u dievčat: častejšie fajčia, konzumujú významne menej 
jedál denne, významne častejšie vynechávajú raňajky, menej času venujú telesnej aktivite, ale 
aj spánku počas pracovného týždňa a zo sedavých aktivít síce významne menej času venujú 
práci na PC, ale viac času venujú víkendovému sledovaniu TV a učeniu sa počas celého 
týždňa, čo sa, pravdepodobne, odráža na ich významne lepšom priemernom prospechu. 

Viaceré štúdie potvrdili, že na vývoji kardiometabolických rizikových faktorov, 
a predovšetkým obezity so všetkými jej zdravotnými dôsledkami, sa okrem genetických 
faktorov podieľajú aj viaceré environmentálne faktory počas detského veku, ku ktorým 
možno priradiť aj výchovný vplyv rodičov. Včasné rozpoznanie týchto vplyvov ponúka 
možnosť intervenčnej stratégie pre identifikáciu detí a adolescentov v zvýšenom riziku 
a vykonávať edukačné aktivity za účelom prevencie predčasného vývoja chronických chorôb 
(13). 

Štúdia na viac ako 1 000 kanadských deťoch a adolescentoch ukázala, že rodiny s vyššou 
úrovňou vzdelania mali nižší výskyt jedného alebo viacerých rizikových faktorov 
metabolického syndrómu (abdominálnej obezity, nízkej hladiny HDL-CH) v porovnaní 
s rodinami s nižším stupňom vzdelania, pričom vplyv vzdelania na prevalenciu rizikových 
faktorov bol výraznejší než vplyv socioekonomického statusu a priemerného príjmu 
domácnosti (1). Možno to pripísať vplyvu všeobecného vzdelania na zdravotné uvedomenie 

a návyky, ako sú výživové zvyklosti a telesná aktivita. Okrem toho rodiny s nižšou úrovňou 
vzdelania a nižším príjmom majú pravdepodobne nepriaznivejšie sociálne, fyzické a ekonomické 
prostredie, ktoré môže prispievať k horšiemu zdraviu vrátane vyššej chorobnosti na 

kardiovaskulárne choroby (1). 

Rizikové faktory, ktoré môžu kumulatívne viesť k nadmernému priberaniu v detskom veku 
a následne k obezite, zahŕňajú okrem iných aj nízke vzdelanie rodičov (14). Významný vzťah sa 
pozoroval medzi vzdelaním rodičov a hmotnosťou detí v súbore viac ako 1 500 sicílskych detí – 

prevalencia obezity bola významne vyššia pri nízkom vzdelaní matky alebo otca (13). Podľa 
autorov tieto výsledky naznačujú, že mať matku s nižším stupňom vzdelania možno 
považovať za rizikový faktor detskej obezity. V predchádzajúcej štúdii v severnom 
Toskánsku však autori zistili, že vplyv vzdelania otca je silnejší než matky (15). Tieto 
výsledky talianskych autorov čiastočne potvrdila aj naša štúdia, kde sme potvrdili významný 
vplyv vzdelania otca, ale len na dievčatá: dievčatá, ktorých otcovia mali vyššie vzdelanie, 
mali významne nižšie hodnoty BMI, obsah telesného tuku aj obvod pása. U chlapcov sa 
vyššie vzdelanie otca aj matky a u dievčat vyššie vzdelanie matky prejavilo len vo významne 
nižšom obsahu telesného tuku. Vyššie vzdelanie rodičov môže znamenať lepšie porozumenie 
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a rozpoznanie zvýšenej hmotnosti dieťaťa a uvedomenie si rizika komorbidít súvisiacich 
s touto chronickou chorobou. V talianskej štúdii nízke vzdelanie rodičov významne 
korelovalo  s neadekvátnym vyhodnotením hmotnosti detí nielen u matiek, ale aj u otcov (13). 

Viaceré výskumy stravovacích zvyklostí adolescentov naznačili, že v prevencii obezity 
má významne miesto pravidelná konzumácia raňajok – mládež pravidelne konzumujúca 
raňajky má nižší obsah telesného tuku, vyššie kardiorespiračné fitness a zdravší 
kardiovaskulárny profil (16). Iné štúdie poukázali na pozitívnu asociáciu medzi 
vynechávaním raňajok a nadváhou/obezitou u adolescentov (17 – 20). Raňajky sa všeobecne 
považujú za kľúčový komponent zdravého stravovania prispievajúci k celkovo adekvátnej 
strave (21, 22). Adolescenti, ktorí zriedkavo raňajkujú, s väčšou pravdepodobnosťou fajčia, 
pijú alkohol a menej pravdepodobne cvičia než pravidelní konzumenti raňajok (23). 
Konzumácia raňajok môže znížiť riziko chronických chorôb v dôsledku ich potenciálu 
ovplyvňovať celkovú kvalitu stravy (21, 24 – 26). Napriek tomu vynechávanie raňajok je 
relatívne bežné medzi adolescentmi v západných krajinách (18, 27). V našom súbore 46,5 % 
chlapcov a 55,6 % dievčat vynechávalo raňajky, potvrdili sme významný pozitívny vplyv 
vyššieho vzdelania otcov aj matiek na pravidelnú konzumáciu raňajok, ale len u dievčat, hoci 
práca Hallstromovej et al. (16) nepotvrdila žiadnu asociáciu medzi vzdelaním matky/otca 
a vynechávaním raňajok. 

K ďalším faktorom životného štýlu, ktoré majú potenciál významne ovplyvniť 
prevalenciu kardiometabolických rizikových faktorov u adolescentov, patrí telesná aktivita, 
čas venovaný sedavým aktivitám (učenie sa, sledovanie TV, práca/hra na PC) a doba spánku, 
pričom ide o aktivity, ktoré významnou mierou môžu ovplyvňovať rodičia. Napr. u detí na 
juhozápade Anglicka sa zistila pozitívna asociácia medzi objektívne odmeraným celkovým 
časom venovaným sedavým aktivitám a vzdelaním matky (28). V našom súbore sme 
nepotvrdili súvislosť vzdelania rodičov so sledovaním TV a používaním PC, zo sedavých 
aktivít sa potvrdila len významná pozitívna asociácia vzdelania otcov na dobu učenia – 
u chlapcov počas celého týždňa, u dievčat len počas víkendu, vyššie vzdelanie matiek sa 
prejavilo len u chlapcov v zmysle dlhšej doby učenia sa počas víkendov. 

U dospelých pribúdajú dôkazy, že kratšie trvanie spánku súvisí s nepriaznivým 
zdravotným stavom vrátane kardiovaskulárnych chorôb, protichodné a nedostatočné vedecké 
výsledky sa však týkajú vzťahu medzi zvyčajným časom spánku a kardiometabolickými 
rizikovými faktormi u adolescentov. Nedávno publikovaná štúdia HELENA (Healthy 

Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence)  (29) nenašla asociáciu medzi subjektívne 
udávanou dobou spánku a kardiometabolickým rizikom u európskych adolescentov. V našej 
štúdii sme potvrdili pozitívnu asociáciu medzi vzdelaním otcov a priemernou dĺžkou spánku 
počas celého týždňa a medzi vzdelaním matiek a dĺžkou spánku počas pracovných dní, ale len 
u chlapcov. 

Problematiku stravovania u adolescentov charakterizuje predovšetkým nárast požiadaviek 
na energiu a živiny a prípadné negatívne zmeny stravovacích zvyklostí, ktoré môžu navodiť 
niektoré typy ochorení súvisiacich s výživou a pravdepodobne sa preniesť do dospelosti (12). 
Výsledky projektu ENERGY (European Energy Balance Research to Prevent Excessive 
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Weight Gain among Youth) (30) ukázali významné inverzné asociácie medzi vzdelaním 
rodičov a BMI a obvodom pása; významné negatívne asociácie vzdelania rodičov sa našli aj 
s konzumáciou sladených nápojov, so sledovaním TV a používaním PC, a pozitívne asociácie 
s pravidelnou konzumáciou raňajok a športovaním. Na významné súvislosti medzi vzdelaním 
rodičov a nutričným správaním adolescentov poukázala aj naša štúdia – potvrdili sme 
významné pozitívne asociácie medzi vzdelaním rodičov a konzumáciou niektorých zdraviu 
prospešných potravín/nápojov (mliečnych výrobkov, ovocia, zeleniny, pitnej vody, čajov), 
a naopak, inverzné asociácie s konzumáciou tzv. nezdravých potravín/nápojov (vyprážaných 
jedál, údenín, majonézových šalátov, kolových, sladených a energetických nápojov), pričom 
väčší vplyv mali rodičia na stravovanie dievčat ako chlapcov. 

 
Závery 

V súbore 2 383 adolescentov sme zistili priaznivý vplyv vyššieho dosiahnutého stupňa 
vzdelania rodičov na vybrané kardiometabolické rizikové faktory a faktory životného štýlu. 

Vyššie vzdelanie otcov sa výraznejšie prejavilo na lepšom kardiometabolickom profile 
a zdravšom životnom štýle a stravovacích zvyklostiach, pričom tento vplyv sa prejavil viac 
u dievčat než u chlapcov. Hoci na kardiometabolické faktory majú rozhodne vplyv aj 
genetické faktory rodiny, správnym výchovným vedením v oblasti životného štýlu môžu 
rodičia významne prispieť k lepšiemu zdravotnému stavu svojich detí. Preventívne programy 
je potrebné zamerať na deti a adolescentov z rodín s nízkym dosiahnutým stupňom vzdelania 
a zvýšiť zdravotné vzdelanie a uvedomenie rodičov s nižším všeobecným vzdelaním. 
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Zhoubné nádory jsou na celém světě, zejména ve vyspělých zemích, jednou 
z nejčastějších příčin onemocnění a úmrtí. V roce 2010 bylo v České republice hlášeno 
82 606 nových nádorových onemocnění a na nádorová onemocnění zemřelo celkem 27 834 
osob (1). Mezi nejčastější nádorová onemocnění se řadí zhoubný nádor kolorekta, zhoubný 
nádor prsu u žen a zhoubný nádor prostaty u mužů. 

Mezi rizikové faktory nádorových onemocnění patří jak faktory neovlivnitelné (věk, 
pohlaví, genetika), tak faktory ovlivnitelné (výživa, kouření tabáku, fyzická inaktivita 
a zvýšená tělesná hmotnost). 

Problematika prevence nádorových onemocnění v ordinaci praktického lékaře pro dospělé 
se skládá z více úrovní, nejúspěšnější však je v sekundární prevenci, kdy se vybrané typy 
nádorů snaží zachytit v časném stádiu a zlepšit tím prognózu tohoto stavu. Účast na 
preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních v ČR je dlouhodobě nízká (2). Studie 
se zaměřila na identifikaci možných faktorů, ovlivňující pravidelnost docházek na preventivní 
prohlídky. 

 
Soubor a metodika 

Studie probíhala od června 2013 do května 2015. Studovaný soubor zahrnoval informace 
z ordinací 5 praktických lékařů pro dospělé. Subjekty byly zařazeny do studie na základě 

věku (≥ 45 let u žen a ≥ 50 let u mužů). Informace směřovaly na období 2002 – 2014. 
Informace se zaměřovaly na využívání preventivních prohlídek a screeningových vyšetření 

                                                 
1 Supported by grant „Effectivity of secondary prevention for cancer in a general practitioner´s office“ 
Research Support Foundation, Vaduz. 
 

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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pro karcinom kolorekta, prsu a kůže a vyšetření směřující ke včasnému záchytu nádorů 
prostaty a ledvin. Spolu s těmi byly získávány také údaje o věku, tělesné výšce a hmotnosti, 
přítomnosti nádorového onemocnění v osobní či rodinné anamnéze (RA). 

Pravidelnost využívání preventivních prohlídek byla klasifikována do 5 kategorií (tab. 1). 
Analýza se zaměřila na faktory ovlivňující pravidelnost prováděných preventivních prohlídek 
ve vztahu k věku, BMI a přítomnosti nádorového onemocnění v rodinné anamnéze. 

Studie si kladla za cíl odhalení faktorů, ovlivňujících pravidelnost podstupovaných 
preventivních prohlídek a screeningových vyšetření. Znalost těchto faktorů by mohla vést 
ke zvýšení účasti na preventivních prohlídkách a screeningu. 
 
Tab. 1. Kategorie pravidelnosti v závislosti na frekvenci preventivních prohlídek 

Pravidelnost  Intervaly návštěv  

Velmi pravidelně 23 – 30 měs. 
Spíše pravidelně 31 – 36 měs., případně se střídají s intervaly 23 – 30 měs., intervaly ne delší než 

36 měs. 
Nepravidelně 37 – 60 měs.  

Spíše nedochází 1x za dobu sledování či interval 10 a více let mezi jednotlivými preventivními 
prohlídkami či screeningovými vyšetřeními  

Vůbec nedochází ani 1x se nedostavil na preventivní prohlídku či screeningové vyšetření  

 
Výsledky 

Celkem bylo do analýzy zahrnuto 3 982 osob. Nejvíce jsou zastoupeni pacienti ve věkové 
kategorii 45 – 55 let, nejméně pak osoby nad 76 let (obr. 1).  

 

Obr. 1. Zastoupení osob dle věkových kategorií 
 

Zastoupení jednotlivých věkových kategorií při dělení dle pravidelnosti preventivních 
prohlídek odráží věkové složení sledované populace (obr. 2). Analýza závislosti využívání 
screeningových programů na věku ukázala, že věk pacienta a pravidelnost preventivních 
prohlídek nejsou nezávislé (χ2 = 64,2; p-value < 0,001). 
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S rostoucím BMI roste také procento osob v kategorii „velmi pravidelně" (obr. 3). Osoby 
v kategorii „velmi pravidelně" mají v průměru vyšší BMI než osoby v ostatních kategoriích 
(zejména od kategorie „nepravidelně“ do kategorie „vůbec nedochází“). Přestože je rozdíl 
mediánů i průměrů nepatrný, vzhledem k počtu dat se jedná o statisticky významný rozdíl. 
 

 

Obr. 2. Vztah mezi věkem a pravidelností preventivních prohlídek 

 

Obr. 3. Vztah mezi tělesnou hmotností a pravidelností preventivních prohlídek 
 

Nádorové onemocnění v rodinné anamnéze mělo 40 % uvažované populace. Mezi 
osobami, které nedocházely nebo téměř nedocházely na preventivní prohlídky, byl podíl těch 
s nádorovým onemocněním v rodinné anamnéze významně nižší než u osob, které docházely 
na preventivní prohlídky pravidelně.  
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Diskuse a závěr 

Praktický lékař hraje zásadní roli v primární i sekundární prevenci nádorových 
onemocnění. A to buď formou screeningových vyšetření (u nádorů, u nichž se screening 
plošně provádí) či prostřednictvím včasného rozpoznání obtíží a včasnému odeslání k dalšímu 
došetření (3, 4). K uplatnění této role praktického lékaře je však nutný kontakt s pacientem, 
který se děje nejčastěji buď prostřednictvím preventivních prohlídek či v souvislosti s 
aktuálními zdravotními obtížemi pacienta. Přibližně 40 % studovaného souboru 
nepodstupovalo preventivní prohlídky pravidelně či na ně vůbec nedocházelo. Z osob, které 
na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření docházely pravidelně, to byly častěji osoby 
s vyšším BMI, než v kategorii nepravidelně. Osoby s normální tělesnou hmotností častěji na 
preventivní prohlídky docházely spíše nepravidelně či na prohlídky vůbec nedocházely. 
Paradoxně tak právě u osob s normálním BMI může dojít k pozdějšímu záchytu nádorových 
onemocnění než u populace ve vyšším riziku (s vyšším BMI indexem). Mezi osobami, které 
na preventivní prohlídky nedocházely, byl vyšší podíl osob bez nádoru v rodinné anamnéze 
než u osob, které na preventivní prohlídky docházely pravidelně.  

Nadále je třeba posilovat aktivity zaměřené na zvýšení počtu osob pravidelně 
podstupujících preventivní prohlídky a následně i screeningová vyšetření nádorových 
onemocnění. Úspěšně prováděné screeningové programy jsou jednou z možných cest 
ke snížení mortality vybraných nádorových onemocnění.  
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Vstup do armády výrazným spôsobom zmení život každého, kto sa rozhodne stať sa 
vojakom. U takéhoto jedinca sa mení postavenie ako občana Slovenskej republiky a mení sa 
aj jeho osobnosť, postoje, motivácie a hodnoty, prostredníctvom ktorých je schopný splniť 
úlohy, ktoré mu ako príslušníkovi ozbrojených síl vyplývajú. Osobitosť vojenskej služby, 
fyzické, psychické aj morálne nároky kladené na každého príslušníka OS SR (Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky) sú určujúcimi limitmi pre život profesionálnych vojakov, ktorí sa musia 
zriecť mnohých osobných slobôd a musia svoj súkromný a rodinný život prispôsobiť 
požiadavkám vojenského povolania (1). 

Viaceré zdroje uvádzajú, že 10 až 20 % príslušníkov personálu kontingentov v Mierových 
misiách Organizácie Spojených národov trpí po návrate post-traumatickým stresovým 
ochorením. Návrat týchto novodobých veteránov zo zahraničnej misie k rodine nie je vždy 
ľahkou záležitosťou. Veteráni si prinášajú zážitky, ktoré môžu výrazne zmeniť ich 
charakterové vlastnosti a zameranosť (2, 3). 

V podmienkach ozbrojených síl je zdravie vojaka tá najdôležitejšia hodnota, bez ktorej by 
nemohol podávať maximálny fyzický či duševný výkon. Profesionálny vojak, ktorý bude 
dlhodobo vystavený zvýšenému psychickému a fyzickému tlaku a nebude pripravený na 
dostatočnej emocionálnej úrovni, je skôr náchylný k ochoreniam a jeho rekonvalescenčná 
doba sa predlžuje.  

OS SR nie sú schopné odpovedať na otázku, aké sú najčastejšie príčiny úmrtia občanov, 
ktorí v minulosti vykonávali dlhšiu dobu aktívnu vojenskú službu. Priemerná ročná miera 
úmrtnosti vojenských výsluhových dôchodcov je oproti civilnému obyvateľstvu takmer 
dvojnásobná. Pri istom zjednodušení by sa dalo dokonca tvrdiť, že príčinou takto vysokej 
úmrtnosti medzi bývalými profesionálnymi vojakmi, ktorí pôvodne tvorili jednoznačne 
najzdravšiu časť populácie na Slovensku, je práve vykonávanie vojenského povolania (4). 

                                                 
1 Podporené grantmi VEGA 1/0198/13 a VEGA 1/0011/14. 

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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Skupina profesionálnych vojakov je vystavená niektorým typom záťaží vyplývajúcich z 
ich špecifických činností realizovaných v mierovom živote, vo výcvikovom procese a v čase 
bojového nasadenia, čím sa výrazne odlišujú od majoritnej časti spoločnosti a aj preto sú 
predmetom nášho prieskumu.  

Cieľom našej práce bolo pomocou frekvenčnej analýzy a štatistického porovnania zistiť 
prítomnosť a mieru pôsobenia rizikových faktorov pracovnej záťaže, životného štýlu 
a životného prostredia v špecifickej sociálnej skupine – v kolektíve vybranej jednotky 
profesionálnych vojakov. Následným cieľom je navrhnúť vhodné opatrenia pre prevenciu 
ochorení, ktoré vznikli v pracovnom prostredí vojenskej jednotky a ktoré sú determinované 
špecifickými faktormi.  

 
Materiál a metódy 

Realizačná fáza prieskumu prebiehala vo vybranej vzorke profesionálnych vojakov 
v oblasti východného Slovenska, vo Vojenskom útvare v Trebišove. Zber údajov prebiehal so 
súhlasom veliteľa vojenského útvaru v roku 2012. Údaje o rizikových faktoroch pracovnej 
záťaže, životného štýlu a životného prostredia sa zisťovali prostredníctvom dotazníkov. 
Vyplnenie dotazníkov prebiehalo v klubovni roty a do výskumnej vzorky bolo zahrnutých 
120 príslušníkov útvaru. Pred samotným rozdaním a vyplnením dotazníkov boli profesionálni 
vojaci oboznámení s otázkami a cieľmi výskumu. Zo získaných dotazníkov sme vytvorili 
databázu a frekvenciu výskytu a pôsobenia jednotlivých rizikových faktorov pracovnej 
záťaže, životného štýlu a životného prostredia v kolektíve vybranej jednotky profesionálnych 
vojakov sme vypočítali prostredníctvom softvéru Microsoft Excel. 

 
Výsledky  

Výskumnú vzorku tvorili predovšetkým profesionálni vojaci vo vekovej kategórií od 31 
do 35 rokov (38,3 %). Potom vo frekvenčnom zastúpení nasledovala kategória mladších 
profesionálov (31,7 %) a minimálne sú zastúpené vekové kategórie po 41. roku života (obr. 
1). Vo vyšetrenej vzorke respondentov bola prevaha mužov (87,5 %), ženy tvorili len 12,5 % 
respondentov prieskumu (obr. 2).  

 
Obr. 1. Frekvencia profesionálnych vojakov a vojačiek podľa vekovej kategórie 
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Obr. 2. Frekvencia zastúpenia mužov a žien v skupine profesionálnych vojakov a vojačiek 

 

Pri zisťovaní frekvencie vzdelania vo vyšetrenej vzorke sa potvrdilo, že najvyššie 
zastúpenie vojakov a vojačiek (51,7 %) má ukončenú SOU s maturitou. Vysokoškolské 
vzdelanie má ukončených 18,3 % profesionálnych vojakov a vojačiek, z toho 5,0 % 
bakalársky a 13,3 % druhý stupeň (obr. 3).  

 

Obr. 3. Dokončené vzdelanie u profesionálnych vojakov a vojačiek 
 

 

Obr. 4. Rodinný stav profesionálnych vojakov a vojačiek 
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V zastúpení vojakov a vojačiek podľa rodinného stavu najpočetnejšiu skupinu tvorili 
ženatí a vydaté (63,3 %), slobodní/é tvorili 26,7 %, ostatní profesionálni vojaci a vojačky boli 
rozvedení alebo žijú s partnerom/partnerkou (obr. 4). Vo vyšetrenej vzorke respondentov 
neveliteľskú funkciu zastáva 70,0 % profesionálnych vojakov a vojačiek.  

Najsilnejší vplyv z fyzikálnych faktorov na zdravie profesionálnych vojakov a vojačiek 
v posádke aj v poľných podmienkach má podľa prieskumu nadmerný chlad. Ten uviedlo 
40,5 % vojakov a vojačiek s neveliteľskou funkciou a 41,7 % s veliteľskou funkciou. Pri 
posudzovaní vplyvu fyzikálnych faktorov v práci profesionálnych vojakov a vojačiek sa 
nepotvrdili žiadne štatistické rozdiely medzi neveliteľskými a veliteľskými funkciami. 
Predpokladáme, že obe funkcie profesionálnych vojakov a vojačiek sú vystavené týmto 
fyzikálnym faktorom v rovnakej miere (obr. 5). 

 
Obr. 5. Vystavenie faktorom pracovného prostredia profesionálnych vojakov a vojačiek  

v posádke aj v poľných podmienkach 

 

Obr. 6. Frekvencia fyzickej aktivity profesionálnych vojakov a vojačiek vo voľnom čase 
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Naše výsledky potvrdili fakt, že až 92,5 % profesionálnych vojakov a vojačiek si zvyšuje 
svoju fyzickú zdatnosť vo svojom voľnom čase (obr. 6). Pri porovnaní rozdielov medzi 
veliteľskými a neveliteľskými funkciami sa nepotvrdil štatisticky významný rozdiel (p = 
0,32). 

Z výsledkov (obr. 7) vyplýva, že viac fajčiarov je u profesionálnych vojakov 
s neveliteľskou funkciou. V tomto prípade výsledky ukázali, že tento rozdiel je štatistický 
významný (p = 0,007).  

Zo skúmanej vzorky 19,1 % profesionálnych vojakov a vojačiek s veliteľskou funkciou 
a 11,9 % s neveliteľskou funkciou býva v odlúčení od rodiny – týždenné dochádzanie (obr. 8). 
Ani v tomto prípade nebol zaznamenaný štatistický významný rozdiel (p = 0,28). 

 
Obr. 7. Frekvencia fajčiarov a nefajčiarov u profesionálnych vojakov a vojačiek  

s neveliteľskou a veliteľskou funkciou 
 

 
Obr. 8. Bydlisko profesionálnych vojakov 

 

Najväčší vplyv na zdravie profesionálnych vojakov a vojačiek má dlhodobé odlúčenie od 
blízkych v prípade účasti na misiách v zahraničí, a to u 40,5 % s neveliteľskými funkciami a 
36,1 % s veliteľskými funkciami (obr. 9). Rozdiely v posudzovaní pôsobenia psychických 
faktorov v porovnaní veliteľských a neveliteľských funkcií sú štatisticky nevýznamné (p = 
0,32). 

Iba 6,0 % profesionálnych vojakov a vojačiek s neveliteľskými funkciami potrebuje na 
zvládnutie svojho stresu pomoc kolegov, psychológa alebo vojenského duchovného (obr. 10). 
Štatistický rozdiel medzi funkciami v zvládaní stresu sme nezistili (p = 0,11). 

Výsledky sledovania subjektívneho vnímania všeobecných rizikových faktorov ukázali, 
že nezdravá výživa je najčastejší rizikový faktor, ktorý sa týka profesionálnych vojakov 
a vojačiek (obr. 11). Okrem nezdravej výživy uvádzajú obidve skupiny ako negatívne faktory 
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aj stres a zníženú telesnú aktivitu. Rozdiel medzi veliteľskými a neveliteľskými funkciami je 
štatistický nevýznamný (p = 0,76). 

 

Obr. 9. Negatívny vplyv psychických faktorov pracovného prostredia  
na zdravie profesionálnych vojakov a vojačiek 

 

Obr. 10. Zvládanie negatívneho vplyvu psychickej záťaže počas nasadenia  
profesionálnych vojakov v bojových operáciách 

 

Obr. 11. Rizikové faktory týkajúce sa profesionálnych vojakov 
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Diskusia 

Vo všeobecnej a vojenskej verejnosti je pomerne známe, že plnenie úloh vo vojenských 
operáciách, teda nasadenie vojakov v rôznych misiách, má významný vplyv na ich psychiku. 
Duševné zdravie vojakov, ktorí hodnotia svojich nadriadených poddôstojníkov pozitívne, je 
akoby chránené pred dôsledkami vystavenia bojovým útrapám. Pozitívne hodnotenie velenia 
na vyšších úrovniach je spojené s dôslednejším dodržiavaním štandardných operačných 
postupov (3). V prieskume, ktorý vykonávali Berky a Kondášová, približne štyria z desiatich 
opýtaných vojakov očakávali profesionálnejšie vojenské správanie sa kolegov (5). V našom 
prieskume 16,9 % vojakov neveliteľskej funkcie a 19,6 % veliteľov uviedlo, že zdrojom 
pociťovanej psychickej záťaže sú kolegovia a nadriadení. Tento negatívny trend môže neskôr 
vyústiť do pocitu vyčerpanosti z boja, podráždenosti, pocitu odmietania podriadiť sa 
veliteľovi alebo povinnostiam, vojak sa môže zdráhať opustiť bezpečné miesto, môže byť 
nesústredený, napätý, môže mať psychosomatické následky, strach, zlosť, hnev, ťažkosti s 
pamäťou, nesústredené myslenie a pod.  

Nedostatok časového priestoru venovaného rodine kvôli práci, ako ďalší stresor, deklaruje 
vo všeobecnosti väčšina profesionálnych vojakov a vojačiek (6, 7). Aj našich 36,1% veliteľov 
a 40,5 % neveliteľských respondentov uviedlo ako najväčší rizikový faktor pracovného 
prostredia, ktorý negatívne vplýva na psychiku, dlhodobé odlúčenie. ,Počas vyslania zažívajú 
rodiny každodenný stres z odlúčenia, partnerky musia zvládať obavy z potenciálnej straty 
vyslaného člena rodiny alebo z možnosti, že sa môže vrátiť vážne zranený. Pre príslušníkov 
jednotky sa aj vážne problémy, alebo bežné ťažkosti rodinného života doma môžu stať 
závažným stresorom (8). Naproti tomu, v našom prieskume väčšia časť opýtaných uvádza, že 
žije doma, s rodinnými príslušníkmi. To síce môžeme považovať za pozitívne, ale ešte 
to nemusí znamenať, že profesionálny vojak alebo vojačka žijúca s rodinou má dosť času sa 
svojej rodine skutočne venovať.  

V l iteratúre sú popisované rôzne stratégie zvládania stresu. Podľa J. Křivohlavého však 
rozhodne medzi ne nepatrí boj so stresom pomocou návykových látok (9). U profesionálnych 
vojakov a vojačiek býva fajčenie spojené so stresom, ktorý prežívajú nielen v posádke, ale aj 
na zahraničných misiách. Našu výskumnú vzorku profesionálnych vojakov a vojačiek tvorí 
27,8 % fajčiarov z veliteľských pozícií a 54,8 % vojakov-fajčiarov neveliteľských funkcií, 
ktorí nemajú takú veľkú mieru zodpovednosti ako profesionálni vojaci s veliteľskou funkciou. 
V najvyššom podiele fajčiarov u osôb s neveliteľskými funkciami sa môže v našej skúmanej 
vzorke podieľať aj sociálno-ekonomický fenomén nižšieho stupňa vzdelania. U osôb, ktoré 
majú nižší stupeň vzdelania, sa potvrdila všeobecne vyššia prevalencia fajčiarov (10). 

 
Záver 

Vojenská činnosť má v porovnaní s inými spoločenskými aktivitami a procesmi iné 
postavenie a úlohy. Vo vojenskom prostredí, kde sú podmienky služby dané zákonom a 
nadriadení ich môžu ovplyvňovať len v malej miere, je dôležité, aby organizácia dosiahla 
optimálnu pracovnú spokojnosť.  
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Vzhľadom na to, že byť vojakom je psychicky veľmi náročné, je žiaduce myslieť na 
prevenciu. Prevencia pred pracovným stresom, jeho eliminácia a redukcia môžu zahrňovať 
rôzne opatrenia. Tieto opatrenia môžu byť kolektívneho, individuálneho alebo obojakého 
charakteru. Dôležité je zvýšiť vedomie a chápanie pracovného stresu zo strany 
zamestnávateľov, veliteľských i neveliteľských pracovníkov a poznať príznaky, ktoré môžu 
byť predzvesťou príčin pracovného stresu.  

Stres možno znížiť aj častejšími rozhovormi so svojou rodinou o nadchádzajúcom 
odlúčení. Počas vyslania je dôležité zostať v kontakte s rodinou a hlavne naučiť sa zvládať 
stresové situácie, pretože každý vojak a vojačka ide na zahraničnú misiu dobrovoľne.  

Je dôležité nezabúdať na zdravý životný štýl – zdravé stravovanie, dostatok pohybu, 
odpočinku, pretože aj tieto faktory upevňujú psychické zdravie vojakov. Na základe 
výsledkov nášho prieskumu môže konštatovať, že je nevyhnutné edukovať vojakov 
o škodlivých účinkoch fajčenia na ich zdravie a tak medzi nimi znížiť, nami zistený, vysoký 
podiel fajčiarov. 

Je žiaduce eliminovať rizikové faktory vo vojenskom prostredí prostredníctvom štátnej 
politiky zdravia a edukovať profesionálnych vojakov o rizikových faktoroch, ktoré vplývajú 
na ich zdravie. Vyriešenie problému stresu na pracovisku môže následne viesť k podstatnému 
zvýšeniu efektivity práce a k zlepšeniu zdravotných a bezpečnostných aspektov vojenskej 
profesie. 
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EPIDEMIOLÓGIA SAMOVRÁŽD V SLOVENSKEJ REPUBLIKE  
V ROKOCH 1996 – 2014 

 
 

A. Bražinová 

Katedra verejného zdravotníctva FZaSP TU, Trnava 
 
 
 

Samovražda – úmyselné ukončenie vlastného života – je multifaktoriálny problém každej 
spoločnosti. Samovražednosť vedie k stratám na životoch a predstavuje veľkú záťaž pre 
pozostalé rodiny, ako aj pre celú spoločnosť. Samovražda je v súčasnosti jednou z hlavných 
príčin náhlych úmrtí najmä u mužov v produktívnom a post-produktívnom veku celosvetovo 
(1). Miera úmrtnosti na samovraždy je v jednotlivých krajinách rôzna a závisí od mnohých 
vplyvov na individuálnej ako aj populačnej úrovni. Zo sledovaných potenciálnych asociácií sa 
uvádza najmä pohlavie, vek, etnicita, zamestnanecký pomer, prítomnosť duševnej poruchy, 
sezonalita, socioekonomický status, vzdelanie (2). V Európe a Severnej Amerike pozorujeme 
od polovice minulého storočia pokles miery samovrážd, v druhej polovici dvadsiateho 
storočia prudký, v posledných dekádach spomalený (3 – 5). 

Nakoľko samovražda je do istej miery preventabilná, jej predchádzanie by sa malo stať 
pevnou súčasťou verejného zdravotníctva. Pre cielenú tvorbu a realizáciu preventívnych 
aktivít je potrebné v prvom rade podrobne poznať situáciu. Z tohto dôvodu sme uskutočnili 
prieskum miery samovrážd v Slovenskej republike v rokoch 1996 – 2014. 

 
Materiál a metódy 

V našej štúdii sme sledovali trend samovražednosti v Slovenskej republike v rokoch 1996 
– 2014 podľa pohlavia a vekových skupín. Údaje sme získali z databázy úmrtnosti 
Štatistického úradu Slovenskej republiky. Z údajov o všetkých zomretých sme vybrali úmrtia 
na samovraždy podľa kódov Medzinárodnej klasifikácie chorôb, 10. revízie (MKCH-10): 
X60-84. 

Mechanizmus samovraždy sme rozdelili do kategórií podľa kódov MKCH-10 nasledovne: 
X60 – 64 lieky; X65 – X69, X76 – 77 alkohol, chemické látky, plyn; X70 obesenie; X71 
utopenie; X72 – 75 strelná zbraň; X78 – 79 ostrý, tupý predmet; X80 – 82 skok z výšky alebo 
pred pohybujúce sa vozidlo; X83 – 84 iné.  

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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Hrubú mieru úmrtnosti sme vypočítali pre celú populáciu, pre mužov a ženy a pre vekové 
skupiny < 15, 15 – 24, 25 – 64 a 65+ rokov. Mieru úmrtnosti sme štandardizovali na 
Európsku štandardnú populáciu (6).  

 
Výsledky  

V tab. 1 predstavujeme vekovo štandardizovanú mieru samovrážd v Slovenskej republike 
v rokoch 1996 – 2014 v celej populácii a zvlášť pre mužov a ženy. Do roku 2007 pozorujeme 
v Slovenskej republike vyrovnaný, respektíve mierne klesajúci trend miery samovrážd. Od 
roku 2008 samovražednosť opäť mierne stúpa do roku 2010, potom opäť klesá. Miera 
úmrtnosti na samovraždu bola 12,8 na 100 tisíc obyvateľov v roku 1996 a 9 na 100 tisíc 
v roku 2014. Muži majú v priemere takmer sedemnásobne vyššiu mieru samovrážd, čiže 
sedemnásobne vyššie riziko ukončiť svoj život samovraždou ako ženy.  

 
Tab. 1. Vekovo štandardizovaná miera samovrážd na 100 000 obyvateľov v Slovenskej republike v rokoch 1996 
– 2014 v celej populácii a u mužov a žien  

 Rok Celá populácia Muži Ženy 
1996 12,84 23,07 3,83 

1997 12,10 21,50 3,68 

1998 12,46 22,78 3,04 

1999 12,94 23,59 3,58 

2000 13,44 23,29 4,62 

2001 12,69 22,71 3,77 

2002 13,03 23,95 3,28 

2003 13,66 24,89 3,58 

2004 12,05 21,07 3,78 

2005 11,99 21,93 3,08 

2006 9,39 17,39 2,21 

2007 8,77 16,20 2,39 

2008 10,21 18,53 2,63 

2009 10,28 19,73 1,83 

2010 10,78 19,44 2,96 

2011 8,96 16,73 2,04 

2012 9,71 17,88 2,34 

2013 8,61 16,07 2,01 

2014 8,99 16,39 2,52 
 
Vývoj samovražednosti do istej miery kopíruje trend nezamestnanosti, ktorá po klesaní 

v rokoch 1998 – 2008 má od roku 2008 v Slovenskej republike stúpajúcu tendenciu do roku 
2010 (obr. 1). 

Sledovali sme aj mieru samovražednosti podľa pohlavia a vekových skupín (obr. 2 a 3). 
U obidvoch pohlaví sledujeme najvyššiu mieru samovrážd vo vekových skupinách 25 – 64 
a nad 65 rokov. Zo všetkých sledovaných skupín majú najvyššiu mieru samovrážd muži nad 
65 rokov, od r. 2012 sledujeme v tejto skupine vzostup, ako u mužov, tak i u žien.  
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Obr. 1. Vekovo štandardizovaná miera samovrážd na 100 000 obyvateľov v celej populácii Slovenskej republiky 

v rokoch 1996 – 2014 a proporcia nezamestnaných v populácii v tom istom období 
 

 
 

Obr. 2. Vekovo štandardizovaná miera samovrážd na 100 000 obyvateľov u mužov v Slovenskej republike 
v rokoch 1996 – 2014 v jednotlivých vekových skupinách 

 
V našej štúdii sme sledovali aj spôsob úmyselného ukončenia života – mechanizmus 

samovraždy. Najčastejším mechanizmom je u oboch pohlaví obesenie (v 68 % u mužov 
a v 48 % u žien, zo všetkých samovrážd). U mužov je ďalším najčastejším spôsobom strelná 
zbraň (v 10 % prípadov), u žien je to skok z výšky alebo pred pohybujúce sa vozidlo (v 19 % 
prípadov). Ďalším spôsobom v poradí je u mužov skok z výšky alebo pred pohybujúce sa 
vozidlo (v 10 % prípadov), u žien sú to lieky (v 13 % zo všetkých samovrážd) (obr. 4). 
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Obr. 3. Vekovo štandardizovaná miera samovrážd na 100 000 obyvateľov u žien v Slovenskej republike 
v rokoch 1996 – 2014 v jednotlivých vekových skupinách 

 

 
 

Obr. 4. Proporcionálne rozdelenie mechanizmov samovraždy u mužov a žien v Slovenskej republike v období 
1996 – 2014, v percentách z celkového počtu samovrážd (n = 11 938) 

 
Diskusia  

V našej štúdii sme sledovali trend miery samovrážd v Slovenskej republike v rokoch 1996 
– 2014. Situácia v počte samovrážd je u nás lepšia ako priemer v krajinách Európskej únie 
(EÚ). V roku 2011 bola priemerná miera samovrážd v EÚ-27 12,3, kým v Slovenskej 
republike 10,8 na 100 000 obyvateľov (tab. 1) (7). Samovraždy u nás tvoria, podobne ako 
inde vo svete, jedno percento všetkých úmrtí. V kontexte celosvetového prehľadu je 
slovenská miera samovrážd polovičná ako v krajinách, kde je najvyššia – Kazachstan (25,6 na 
100 000 obyvateľov), Maďarsko (24,6 na 100 0000 obyvateľov a Japonsko (24,4 na 100 000 
obyvateľov) (7).  
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Najčastejším spôsobom samovraždy je u oboch pohlaví obesenie. U mužov ďalším 
spôsobom v poradí je použitie strelnej zbrane a na treťom mieste je skok z výšky alebo pred 
pohybujúce sa vozidlo. U žien je na druhom mieste skok z výšky alebo pred pohybujúce sa 
vozidlo a na treťom mieste použitie liekov. Ide o podobné poradie frekvencie použitých 
metód, akú zistili v Maďarsku a Litve (8, 9). V Spojených štátoch amerických je na prvom 
mieste v metóde samovraždy strelná zbraň (10). 

V Slovenskej republike je v porovnaní s ostatnými krajinami sveta vyšší pomer mužov 
k ženám v miere samovražednosti – u nás je to až 7:1, čo je podobné, no vyššie ako v iných 
post-komunistických krajinách. V ostatných krajinách je tento pomer nižší (ale vždy s vyššou 
mierou u mužov), v priemere ide o pomer tri až štyri úmrtia mužov k jednému úmrtiu ženy 
(1).  

V sledovanom období 1996 – 2014 bola miera samovrážd v Slovenskej republike 
vyrovnaná a mierne klesala do roku 2007, odkedy pozorujeme opätovný nárast do roku 2010. 
Táto krivka do istej miery kopíruje trend percenta nezamestnaných, ktoré od roku 2000 do 
roku 2008 v našej krajine klesá a od roku 2008 rastie. Tento pohyb sa pripisuje vplyvu 
svetovej finančnej krízy (11) a pozoruje sa vo viacerých európskych krajinách, ako aj v USA 
(12 – 14). Zaujímavosťou však je, že tak u nás, ako aj v iných krajinách, pokles a následný 
opätovný vzostup v miere samovražednosti prichádza zhruba o rok skôr ako obdobný pokles 
a opätovný vzostup nezamestnanosti (obr. 1). Predpokladaným vysvetlením je blízky vzťah 
medzi ekonomickými faktormi a mierou samovražednosti, nie je to však vzťah priamej 
príčiny a následku (2). Nezamestnanosť je socioekonomický faktor, u ktorého je 
v zahraničných štúdiách dokázaný na populačnej úrovni silný vzťah k výskytu úzkostných 
a depresívnych porúch (15) a k miere samovrážd (2, 12, 16, 17).  

Predchádzajúci výskum ukazuje, že makroekonomické ukazovatele na populačnej úrovni 
majú najväčší vplyv na mužov v produktívnom veku, ktorí tvoria skupinu s najvyššou mierou 
samovražednosti (11). V súlade s týmito poznatkami aj v našom prehľade za Slovenskú 
republiku bola najvyššia miera samovrážd u týchto mužov, ako aj u starších – vo vekových 
skupinách 25 – 64 a nad 65 rokov. Muži vo veku 65+ rokov sú celkovo najrizikovejšou 
skupinou pre samovraždu a od roku 2012 úmrtnosť na samovraždu v tejto skupine vykazuje 
stúpajúci trend u mužov aj u žien.  

Samovražda je konečným výsledkom interakcie mnohých faktorov, pričom rozhodujúci 
hlas majú duševné problémy danej osoby. Z viacerých miestnych či národných iniciatív 
prevencie zameranej na redukciu samovrážd najúčinnejšie vychádzajú zaškolenia praktických 
lekárov v detekcii a liečbe depresie (18). Našim odporúčaním je použiť prezentované údaje 
v kontinuálnom vzdelávaní praktických lekárov a špecialistov.  

Limitáciou štúdie sú samotné popisované údaje. Pochádzajú z Listov o prehliadke 
mŕtveho a ich výpovednosť nie je overiteľná, závisí od správneho zadania údajov zo strany 
obhliadajúcich lekárov. Je preto možné, že prezentovaná miera úmrtnosti na samovraždu je 
pod- či nadhodnotená.  
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Záver  

V našej štúdii sme popísali trend úmrtnosti na samovraždu v Slovenskej republike 
v rokoch 1996 – 2014. Najvyššiu mieru samovražednosti pozorujeme u mužov 
v produktívnom a post-produktívnom veku a úmrtnosť v týchto vekových skupinách sleduje 
mieru nezamestnanosti v krajine. Tieto zistenia predstavujú základ pre cielenú prevenciu 
duševnej krízy najmä u mužov v čase ohrozenia či straty zamestnania, ako aj pri a po odchode 
do dôchodku. Jedným z možných preventívnych krokov na zníženie miery samovražednosti 
v Slovenskej republike je skorá detekcia a liečba depresie a iných duševných porúch už 
v ambulancii praktického lekára.  
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VPLÝVA ORTODONTICKÁ LIE ČBA NA KVALITU ŽIVOTA PACIENTOV? 1 
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3 Katedra verejného zdravotníctva, Vysoká škola sv. Alžbety v Bratislave 
 

 

 
      Kritériom zdravia je podľa definície WHO pohoda vo všetkých oblastiach ľudského 
života. Na základe toho by mohlo hodnotenie kvality života (KŽ) spočívať v posúdení určitej 
dynamiky a hierarchického usporadúvania ľudských potrieb jedinca. Kvalita života je 
charakterizovaná ako pocit pohody (1, 2), ktorú ovplyvňuje široká škála rôznych faktorov (3). 
Kvalita života vyjadruje názor, že zdravotná starostlivosť má zmysel do tej miery, do akej 
pozitívne ovplyvňuje život pacientov. Je to dôležitý koncový bod pri hodnotení dlhodobých 
výsledkov zdravotnej starostlivosti, ale ideálne načasovanie pre toto posúdenie je stále 
nejasné (4).  

Orálne zdravie má rôzny vplyv na KŽ. Posledné dve desaťročia sa zaznamenáva stúpajúci 
počet výskumov orálneho zdravia zameraných na KŽ pacientov (5, 6, 7). Indikátor KŽ 
orálneho zdravia (Oral Health-Related Quality of Life, OHRQoL) bol definovaný ako 
vnímanie funkčných, psychologických a sociálnych aspektov, bolesti a nepohodlia. Indikátor 
OHRQoL má významný vplyv aj pre klinickú prax (8), výskum a vzdelávanie (9).  

Zmeny v orálnom zdraví, napr. strata zubov, môže mať významný vplyv na KŽ. Aj keď 
zubné implantáty môžu KŽ podstatne zlepšiť (10), najmä u pacientov, ktorí nie sú schopní 
prispôsobiť sa zubným protézam, u väčšiny pacientov však zubné protézy zostanú jedinou 
možnosťou liečby (11). Úspech či neúspech liečby s použitím implantátov, zubných protéz 
a strojčekov závisí od mnohých faktorov (12).  

Cieľom štúdie je určiť mieru spokojnosti/nespokojnosti s KŽ u pacientov s ortodontickou 
liečbou zameranou na orálne, funkčné, emocionálne a sociálne obmedzenia podľa pohlavia, 
veku a bydliska.  

                                                           
1 Práca čiastočne podporená grantom Y.A.B.S. (Youth and Parents Behavioral Survey in Slovakia) O-15-
101-/0001-00 
 

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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Metódy a súbor 

V prierezovej štúdii sme použili štandardizovaný OHRQoL dotazník (13), ktorý sa skladá 
z 37 vyhlásení zameraných na KŽ súvisiacu s ortodontickou liečbou. Výroky v 
štandardizovanom dotazníku sú rozdelené do nasledujúcich skupín: diskomfort v ústnej dutine 
(6 otázok), funkčné obmedzenia (9 otázok), emocionálne obmedzenia (9 otázok), sociálne 
obmedzenia (13 otázok) a celková KŽ (všetkých 37 otázok). Odpovede sme hodnotili na 
Likertovej stupnici (0 – nikdy, 1 – takmer nikdy, 2 – občas, 3 – celkom často, 4 – veľmi 
často). Najvyššia priemerná hodnota bodového skóre znamená najvyššiu úroveň 
nespokojnosti s KŽ. 

Dotazníky sme zbierali od 11/2014 do 11/2015 v stomatologických ambulanciách v 
Bratislave a v niekoľkých menších mestách západného a východného Slovenska. Spolu sme 
zozbierali 195 vyplnených dotazníkov s mierou návratnosti 90 %. Dotazník namiesto 
maloletých respondentov vyplnili rodičia. Dotazník bol anonymný, s rešpektovaním ochrany 
osobných údajov a účasť v štúdii bola dobrovoľná. 

Základné charakteristiky súboru uvádzame v tab. 1. Do sledovanej skupiny (n = 146, 
42,5 % mužov, priemerný vek 27,5 ± 19,1 rokov) sme zaradili respondentov, ktorí sa liečili 
pomocou implantátov, strojčekov, retainerov alebo používali zubnú protézu. Kontrolná 
skupina (n = 49, 51,0 % mužov, priemerný vek 20,0 ± 8,2 rokov) sa skladala z pacientov, 
ktorí navštívili stomatologickú ambulanciu, ale neliečili sa žiadnym z vyššie uvedených 
spôsobov. Respondentov sme rozdelili do podskupín podľa vybraných demografických 
premenných (pohlavie, vek a miesto bydliska). 

 
Tab. 1. Základná charakteristika respondentov (n = 195) 

Sledovaná skupina 
(n = 146) 

Kontrolná skupina 
(n = 49) Charakteristika  

n (%)  n (%) 
Muž 62 (42,5) 25 (51,0) Pohlavie 
Žena 84 (57,5) 24 (49,0) 
Priemer (x ± SD) 27,5 ± 19,1 20,0 ± 8,2 
< 20  73 (50,0) 24 (48,9) 

Vek [r.]  
 
 ≥ 20  73 (50,0) 25 (51,1) 

Študent 63 (43,3) 24 (49,0) 
Zamestnaný 51 (34,9) 18 (37,0) 
Nezamestnaný 16 (10,9) 7 (14,0) 

Zamestnanie 

Iné 16 (10,9) - 
Nedokončené základné 49 (33,6) 21 (42,8) 
Základné 20 (13,7) 6 (12,3) 
Stredné 53 (36,3) 22 (44,9) 

Stupeň vzdelania 

Vysokoškolské 24 (16,4) - 
Mesto 95 (65,1) 41 (83,7) Bydlisko  
Vidiek 51 (34,9) 8 (16,3) 

 
Údaje sme analyzovali pomocou štatistického programu SPSS. Použili sme popisnú 

štatistiku (percentuálne zastúpenie, priemery, smerodajné odchýlky). Dvojvýberový t-test sme 
použili na porovnanie priemerného skóre OHRQoL v podskupinách v závislosti od pohlavia, 
veku a bydliska. Štatistická významnosť bola stanovená na úrovni p < 0,05. 



 114

Výsledky 

Spokojnosť s KŽ v jednotlivých kategóriách uvádzame v tab. 2. 

V sledovanej skupine signifikantne vyššiu mieru nespokojnosti s KŽ mali ženy v kategórii 
diskomfort v ústnej dutine (1,42 ± 0,45 vs. 1,26 ± 0,52; p1 = 0,045). V hodnotení spokojnosti 
s KŽ sme v podskupinách podľa veku a bydliska nezistili štatisticky signifikantné rozdiely.  

Najnižšiu mieru funkčných obmedzení sme v sledovanej skupine zaznamenali v mladšom 
veku (< 20 r.) v porovnaní so staršími pacientmi (1,12 ± 0,42 vs. 1,39 ± 0,46; p1 = 0,000). 
Rozdiely spokojnosti u pacientov rozdelených podľa pohlavia a bydliska neboli štatisticky 
signifikantné. 

Najvyššia miera nespokojnosti s emocionálnymi obmedzeniami v sledovanej skupine bola 

u žien (1,53 ± 0,44), vo vekovej kategórií ≥ 20 r. (1,54 ± 0,52) a u pacientov, ktorí bývali na 
vidieku (1,56 ± 0,50), bez štatistickej významnosti.  

V kategórii sociálne obmedzenia najvyššiu mieru spokojnosti s KŽ sme zaznamenali 
u žien (1,19 ± 0,40), u mladších pacientov < 20 r. (1,17 ± 0,42) a u pacientov bývajúcich v 
mestách (1,18 ± 0,42), bez štatistickej významnosti. 

Najvyššia miera celkovej spokojnosti s KŽ pri ortodontickej liečbe bola v mladšej skupine 
< 20 r. (1,27 ± 0,27; p1 = 0,019), rozdiely v celkovej spokojnosti podľa pohlavia a bydliska 
neboli signifikantné. 

V kontrolnej skupine sa potvrdila štatistická významnosť rozdielov v kategórii funkčné 
obmedzenia v zmysle vyššej miery spokojnosti v staršej vekovej skupine (p2 = 0,012) a 
v celkovej KŽ v zmysle vyššej miery spokojnosti u mestského obyvateľstva (p2 = 0,008). 

Pri porovnaní miery spokojnosti s KŽ medzi sledovanou a kontrolnou skupinou sme zistili 
štatisticky významné rozdiely vo všetkých podskupinách s výnimkou podskupiny mladších 
pacientov (tab. 2), kde bol rozdiel na hranici významnosti (p3 = 0,053), v jednotlivých 
kategóriách KŽ, aj v celkovej KŽ (tab. 3), kde významne vyššiu mieru spokojnosti 
deklarovali respondenti kontrolnej skupiny. Najvyššiu mieru nespokojnosti s KŽ deklarovali 
pacienti s ortodontickou liečbou v kategórii emocionálne obmedzenia (1,49 ± 0,47) 
a najnižšiu v kategórii sociálne obmedzenia (1,21 ±0,41) (tab. 3). 
 

Diskusia 

Kvalita života môže byť definovaná na báze objektívnych životných podmienok, na báze 
subjektívne vnímanej spokojnosti so životom alebo na spoločnej báze objektívnych 
podmienok a subjektívneho vnímania, avšak samotný pojem KŽ je málo konzistentný, pričom 
chýba konsenzus o jeho význame. 
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Tab. 2. Spokojnosť s kvalitou života v jednotlivých kategóriách podľa pohlavia, veku a bydliska (n = 195)  

 
 

Sledovaná skupina 
 (n = 146) 

Kontrolná skupina 
(n = 49)  

Kategória Charakteristika n (%) 
Priemerné 

skóre 
x (SD) 

p1 n (%) 
Priemerné 

skóre 
x (SD) 

p2 p3 

Pohlavie        
     Muž 62 (42,5) 1,26 (0,52) 25 (51,0) 0,86 (0,29) 0,000 
     Žena 84 (57,5) 1,42 (0,45) 

0,045 
24 (49,0) 0,77 (0,26) 

0,267 
0,000 

Vek        
     < 20 [r.] 73 (50,0) 1,34 (0,50) 24 (49,0) 0,84 (0,23) 0,000 
     ≥ 20 [r.] 73 (50,0) 1,37 (0,47) 

0,734 
25 (51,0) 0,79 (0,32) 

0,559 
0,000 

Bydlisko        
     Mesto 95 (65,1) 1,38 (0,48) 41 (83,7) 0,78 (0,27) 0,000 

Diskomfort 
v ústnej dutine 

     Vidiek 51 (34,9) 1,30 (0,40) 
0,365 

8 (16,3) 0,98 (0,29) 
0,109 

0,000 
Pohlavie        
     Muž 62 (42,5) 1,27 (0,45) 25 (51,0) 0,90 (0,29) 0,000 
     Žena 84 (57,5) 1,25 (0,47) 

0,721 
24 (49,0) 0,86 (0,31) 

0,713 
0,000 

Vek        
     < 20 [r.] 73 (50,0) 1,12 (0,42) 24 (49,0) 0,98 (0,25) 0,053 
     ≥ 20 [r.] 73 (50,0) 1,39 (0,46) 

0,000 
25 (51,0) 0,78 (0,31) 

0,012 
0,000 

Bydlisko        
     Mesto 95 (65,1) 1,25 (0,45) 41 (83,7) 0,85 (0,28) 0,000 

Funkčné 
obmedzenia 

     Vidiek 51 (34,9) 1,27 (0,49) 
0,884 

8 (16,3) 1,05 (0,31) 
0,112 

0,000 
Pohlavie        
     Muž 62 (42,5) 1,44 (0,50) 25 (51,0) 0,92 (0,31) 0,000 
     Žena 84 (57,5) 1,53 (0,44) 

0,251 
24 (49,0) 0,85 (0,27) 

0,446 
0,000 

Vek        
     < 20 [r.] 73 (50,0) 1,44 (0,40) 24 (49,0) 0,93 (0,30) 0,000 
     ≥ 20 [r.] 73 (50,0) 1,54 (0,52) 

0,168 
25 (51,0) 0,84 (0,28) 

0,279 
0,000 

Bydlisko        
     Mesto 95 (65,1) 1,45 (0,44) 41 (83,7) 0,85 (0,27) 0,000 

Emocionálne 
obmedzenia 

     Vidiek 51 (34,9) 1,56 (0,50) 
0,217 

8 (16,3) 1,07 (0,31) 
0,095 

0,000 
Pohlavie        
     Muž 62 (42,5) 1,23 (0,44) 25 (51,0) 0,83 (0,27) 0,000 
     Žena 84 (57,5) 1,19 (0,40) 

0,565 
24 (49,0) 0,87 (0,30) 

0,606 
0,000 

Vek        
     < 20 [r.] 73 (50,0) 1,17 (0,42) 24 (49,0) 0,81 (0,24) 0,000 
     ≥ 20 [r.] 73 (50,0) 1,24 (0,41) 

0,316 
25 (51,0) 0,89 (0,31) 

0,368 
0,000 

Bydlisko        
     Mesto 95 (65,1) 1,18 (0,42) 41 (83,7) 0,86 (0,30) 0,000 

Sociálne 
obmedzenia 

     Vidiek 51 (34,9) 1,27 (0,41) 
0,185 

8 (16,3) 0,82 (0,17) 
0,591 

0,000 
Pohlavie        
     Muž 62 (42,5) 1,30 (0,32) 25 (51,0) 0,88 (0,16) 0,000 
     Žena 84 (57,5) 1,35 (0,30) 

0,361 
24 (49,0) 0,84 (0,17) 

0,463 
0,000 

Vek        
     < 20 [r.] 73 (50,0) 1,27 (0,27) 24 (49,0) 0,89 (0,14) 0,000 
     ≥ 20 [r.] 73 (50,0) 1,39 (0,33) 

0,019 
25 (51,0) 0,82 (0,19) 

0,156 
0,000 

Bydlisko        
     Mesto 95 (65,1) 1,32 (0,31) 41 (83,7) 0,83 (0,17) 0,000 

Celková 
kvalita života 

     Vidiek 51 (34,9) 1,35 (0,31) 
0,530 

8 (16,3) 0,98 (0,11) 
0,008 

0,000 

p1  - štatistická významnosť rozdielov v jednotlivých kategóriách medzi podskupinami rozdelenými podľa pohlavia, veku 
a bydliska v sledovanej skupine 
p2  - štatistická významnosť rozdielov v jednotlivých kategóriách medzi podskupinami rozdelenými podľa pohlavia, veku 
a bydliska v kontrolnej skupine 

p3  - štatistická významnosť rozdielov v jednotlivých kategóriách medzi sledovanou a kontrolnou skupinou 
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Tab. 3. Priemerná spokojnosť s kvalitou života v jednotlivých kategóriách v sledovanej a kontrolnej skupine (n = 
195) 

Kategória Skupina n 
Priemerné skóre 

x (SD) 
p 

Sledovaná  146 1,35 (0,48) Diskomfort v ústnej dutine 

Kontrolná  49 0,82 (0,28) 
0,000 

Sledovaná  146 1,26 (0,46) Funkčné obmedzenia 

Kontrolná  49 0,88 (0,30) 
0,000 

Sledovaná  146 1,49 (0,47) Emocionálne obmedzenia 

Kontrolná  49 0,88 (0,29) 
0,000 

Sledovaná  146 1,21 (0,41) Sociálne obmedzenia 

Kontrolná  49 0,85 (0,28) 
0,000 

Sledovaná  146 1,33 (0,31) Celková kvalita života 

Kontrolná  49 0,86 (0,17) 
0,000 

 
Napriek tomu, že indikátor OHRQoL bol vyvinutý len v minulom desaťročí, má 

významné dôsledky pre klinickú prax stomatológie a je neoddeliteľnou súčasťou pri 
hodnotení KŽ. V literatúre môžeme sledovať nárast počtu štúdií, ktoré analyzujú KŽ 
prostredníctvom indikátoru OHRQoL. Pôvodne bol tento indikátor vyvinutý pre detskú 
populáciu, avšak v súčasnosti sa na hodnotenie KŽ používa aj v dospelej populácii, napr. pri 
zubnom kaze, chorobách parodontu a maloklúzii. 

Kvalitu života ovplyvňuje vo výraznej miere orálne zdravie (14). V kategórii diskomfort 
v ústnej dutine Jokovic et al. (13) zistili vyššiu mieru nespokojnosti s KŽ v porovnaní s našou 
štúdiou. V uvedenej štúdii bol však použitý iný typ dotazníka (CPQ8-10), do sledovanej 
skupiny (68 pacientov) boli zaradene deti so zubným kazom a s rázštepom pery.  

Pre posúdenie liečebných metód je potrebné vziať do úvahy názory pacientov, ktoré 
vplývajú na úspešnosť liečby a ich spokojnosť (15). Pri funkčných obmedzeniach pacienti 
môžu mať problémy s konzumáciou tvrdých potravín, so žutím, s prehĺtaním, čisteným 
zubov, rečou, so spánkom. V štúdií Mesko et al. (16) v kategórií funkčné obmedzenia 
zaznamenali vyššie OHRQoL skóre (3,6 ± 0,5) ako v našej štúdii (1,26 ± 0,46). Možno to 
čiastočne vysvetliť tým, že v uvedenej štúdii bol použitý iný typ dotazníka (OHIP-EDENT) 
na oveľa menšom súbore 43 pacientov. 

Duševné zdravie je multidimenzionálnym konceptom, ktorý v sebe zahŕňa sociálne, 
psychosociálne ako i fyzické faktory. Mladí ľudia musia často zvládať mnoho náročných 
úloh, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú ich duševné zdravie. Počas tohto obdobia 
zažívajú zmeny, s ktorými sa dosiaľ nestretli. Všetky tieto životné udalosti môžu byť pre 
mladého človeka veľmi stresujúce a negatívne vplývať na jeho duševné i telesné zdravie. V 
tomto období človek významne vplýva na svoje zdravie najmä vlastným správaním sa, 
zvykmi a životným štýlom. Emocionálne obmedzenia patria k najčastejším obmedzeniam, 
ktoré vplývajú na KŽ (17). V kategórii emocionálne a sociálne obmedzenia Kumar et al. (18) 
zistili nižšiu mieru spokojnosti s KŽ v porovnaní s našou štúdiou, avšak v uvedenej štúdii 
bolo použité odlišné škálovanie na Likertovej stupnici, kde najvyššia priemerná hodnota 
bodového skóre znamenala najnižšiu úroveň nespokojnosti s KŽ. 
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V sledovanej skupine sme u mladších pacientov (< 20 r.) zistili v každej kategórii vyššiu 
mieru spokojnosti s KŽ, štatisticky významne v kategórii funkčné obmedzenia a v celkovej 
spokojnosti s KŽ. Negatívny vplyv orálneho zdravia na KŽ v dospelej populácii a u seniorov 
je potrebné riešiť najmä v nízko- a stredne-príjmových krajinách, kde starnutie populácie je 
rýchlejšie (19).  

K možným obmedzeniam tejto štúdie patrí veľkosť vzorky a jej reprezentatívnosť, čo by 
mohlo spôsobiť problémy, pokiaľ ide o zovšeobecnenie výsledkov. Mohla by však pomôcť 
identifikovať tie aspekty života, ktoré vyžadujú našu pozornosť, pretože doposiaľ bol 
uskutočnený len malý počet relevantných štúdií, kde by sledovanú skupinu tvorili pacienti 
liečení zubnými implantátmi, strojčekom, retainerom a protézou, a ktoré použili OHRQoL 
dotazník. 

Plánujeme uskutočniť štúdiu, kde budeme hodnotiť KŽ na začiatku a po ukončení 
ortodontickej liečby, pretože v štúdii Farzanegana et al. (20) sa KŽ pacientov výrazne znížila 
na začiatku ortodontickej liečby. 

 
Záver 

Kvalita života sa postupne dostáva do popredia pozornosti súčasnej medicíny. Cieľom 
každej ortodontickej liečby je dosiahnutie čo najvyššej KŽ s najlepším funkčným a 
estetickým výsledkom. 

V sledovanej skupine pacientov s ortodontickou liečbou sme zaznamenali vyššiu 
nespokojnosť s celkovou KŽ v staršej vekovej skupine, u žien a u obyvateľov vidieka. 
Najvyššiu mieru nespokojnosti s KŽ deklarovali pacienti v kategórii emocionálne 
obmedzenia, najvyššiu mieru spokojnosti v kategórii sociálne obmedzenia. Celkovú KŽ 
hodnotili významne horšie pacienti s ortodontickou liečbou v porovnaní s pacientmi bez 
ortodontickej liečby.   

Naše doterajšie výsledky predstavujú argument pre intervenciu zameranú na elimináciu 
faktorov v ranom veku, ktoré spôsobujú čelustno-ortopedickú odchýlku (cumľanie cumľa 
či prsta, cmúľanie pier, dýchanie s pootvorenými ústami) vyžadujúcu si ortodontickú liečbu 
v neskoršom veku a tým môžu ovplyvňovať aj KŽ. Preventívne opatrenia je dôležité 
vykonávať už od útleho veku, pretože práve v detskom veku sa získavajú nesprávne návyky 
pretrvávajúce často do dospelosti, ktoré sa považujú za rizikové faktory vzniku čeľustno-
ortopedických odchýlok.  

Pri liečbe je dôležitý prístup zdravotného personálu k pacientovi a upevňovanie vzťahov 
medzi zdravotným personálom a pacientom na základe porozumenia a dôvery. Týmto 
prístupom možno pomôcť zvýšiť KŽ pacientov počas ortodontickej liečby. 

 
Li teratúra 

1. De Oliveira CM, Sheiham A. Orthodontic treatment and its impact in oral health-related quality of life in 
Brazilian adolescents. J Orthod, 2004; 31: 20-27. 

2. Feu D, Quintão CCA, Miguel JAM. Quality of life instruments and their role in orthodontics. Dental Press J 
Orthod, 2010; 15: 61-70. 



 118

3. Lovorka Brajković, Ana Godan, Ljiljana Godan. Quality of Life After Stroke in Old Age: Comparison of 
Persons Living in Nursing Home and Those Living in Their Own Home. Croat Med J, 2009; 50: 182-188.  

4. Fildissis G, Zidianakis V, Tsigou E, Koulenti D, Katostaras T, Economou A, Baltopoulos G. Quality of life 
outcome of critical care survivors eighteen months after discharge from intensive care. Croat Med J, 2007; 
48: 814-821 

5. Locker D. Oral health and quality of life. Oral Health Prev Dent, 2004; 2(Suppl 1): 247-253.  
6. Siluvai S, Kshetrimayum N, Reddy CV, Siddanna S, Manjunath M, Rudraswamy S. Malocclusion and 

related quality of life among 13- to 19-year-old students in Mysore City - a cross-sectional study. Oral 
Health Prev Dent, 2015; 13: 135-141.  

7. Heravi F, Farzanegan F, Tabatabaee M, Sadeghi M. Do malocclusions affect the oral health-related quality 
of life? Oral Health Prev Dent, 2011; 9: 229-233. 

8. Sischo L, Broder HL. Oral health-related quality of life: what, why, how, and future implications. J Dent 
Res, 2011; 90: 1264-1270.  

9. Gift HC, Atchison KA, Dayton CM. Conceptualizing oral health and oral health-related quality of life. Soc 
Sci Med, 1997; 44: 601-608.  

10. Patel N, Vijayanarayana RP, Pachter D, Coulthard P. Oral health-related quality of life: pre- and post-dental 
implant treatment. Oral Surgery, 2015; 8: 18-22.  

11. Stober T, Danner D, Lehmann F, Séché AC, Rammelsberg P, Hassel AJ. Association between patient 
satisfaction with complete dentures and oral health-related quality of life: two-year longitudinal assessment. 
Clin Oral Investig, 2012; 16: 313-318.  

12. Fillion M, Aubazac D, Bessadet M, Allègre M, Nicolas E. The impact of implant treatment on oral health 
related quality of life in a private dental practice: a prospective cohort study. Health Qual Life Outcomes, 
2013; 11: 197. 

13. Jokovic A, Locker D, Tompson B, Guyatt G. Questionnaire for measuring oral health-related quality of life 
in eight- to ten-year-old children. Pediatr Dent, 2004; 26: 512-518.  

14. Smith B, Baysan A, Fenlon M. Association between Oral Health Impact Profile and General Health scores 
for patients seeking dental implants. J Dent, 2009; 37: 357-359. 

15. Zani SR, Rivaldo EG, Frasca LC, Caye LF. Oral health impact profile and prosthetic condition in edentulous 
patients rehabilitated with implant-supported overdentures and fixed prostheses. J Oral Sci, 2009; 51: 535-
543.  

16. Mesko ME, Patias R, Pereira-Cenci T. Is OHIP-EDENT similar to GOHAI when Measuring OHRQoL in 
Partial and Complete Denture Wearers? Dentistry, 2013; 3: 160. 

17. Nuttall NM, Slade GD, Sanders AE, Steele JG, Allen PF, Lahti S. An empirically derived population-
response model of the short form of the Oral Health Impact Profile. Community Dent Oral Epidemiol, 2006; 
34: 18-24.  

18. Kumar S, Goyal A, Tadakamadla J, Tibdewal H, Duraiswamy P, Kulkarni S. Oral health related quality of 
life among children with parents and those with no parents. Community Dent Health, 2011; 28: 227-31. 

19. Azevedo MS, Correa MB, Azevedo JS, Demarco FF. Dental prosthesis use and/or need impacting the oral 
health-related quality of life in Brazilian adults and elders: Results from a National Survey. J Dent, 2015; 
43: 1436-1441.  

20. Farzanegan F, Heravi F, Ramezani M. Evaluation of health related quality of life changes after initial 
orthodontic treatment. Oral Health Prev Dent, 2015; 13: 143-147.  

 



 119
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Chronické choroby označované aj ako neinfekčné (civilizačné) sa dostávajú do pozornosti 
od roku 1950. V roku 2008 došlo globálne k 57 miliónom úmrtí. Z toho 36 miliónov (63 %) 
bolo zapríčinených chronickými chorobami. Takmer 80 % z týchto úmrtí bolo v krajinách so 
stredným alebo nižším príjmom (1). Počas roka 2012 došlo globálne k 56 miliónom úmrtí, 
z toho 38 miliónov úmrtí sa pripísalo chronickým chorobám (2). Počet úmrtí počas štyroch 
rokov je o 2 milióny vyšší napriek snahe zdravotníctva o zníženie úmrtnosti na chronické 
choroby.  

Najčastejšie k úmrtiam na chronické choroby dochádza v USA, vo východnom 
Stredomorí, v Európe, juhovýchodnej Ázii a západnom Pacifiku. Každý región aj naďalej 
hlási nárast počtu úmrtí. Najväčší nárast úmrtí na chronické choroby nastal v regiónoch 
juhovýchodnej Ázie z 6,7 milióna v roku 2010 na 8,5 milióna v roku 2012 a v západnom 
Pacifiku z 8,6 milióna na 10,9 milióna. Infekčné choroby aj naďalej prevládajú v Africkom 
regióne. Kardiovaskulárne choroby, respiračné ochorenia a rakovina sú ochorenia s najvyššou 
mierou úmrtnosti. V USA spôsobili spomínané ochorenia za rok 2007 viac ako 1 440 000 
úmrtí, ako uvádza centrum na kontrolu chorôb (CDC). Napriek tomu, že sa úmrtnosť od roku 
1995 do roku 2005 znížila (3), kardiovaskulárne choroby sú v USA stále zodpovedné za 
každé štvrté úmrtie (4). Na treťom mieste v príčinách úmrtí sú chronické ochorenia dolných 
dýchacích ciest vrátane chronickej obštrukčnej choroby pľúc (5).  

Globálne sa v období od roku 2010 do roku 2020 predpokladá nárast úmrtí o 15 % a do 
roku 2030 sa predpokladá zvýšenie počtu úmrtí na 52 miliónov. Hlavnými príčinami úmrtí na 
chronické choroby v roku 2012 boli kardiovaskulárne ochorenia so 17,5 milióna úmrtí 
(46,2 %), onkologické ochorenia s 8,2 milióna úmrtí (21,7 %), respiračné ochorenia 
zahrňujúce astmu a chronickú obštrukčnú chorobu pľúc so 4,0 miliónmi úmrtí (10,7 %) 
a diabetes mellitus s 1,5 milióna úmrtí (4 %). Tieto štyri vedúce skupiny sú zodpovedné za 
82 % úmrtí na chronické choroby (6).  

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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V Slovenskej republike došlo v období 1980 – 2005 k zníženiu úmrtnosti na 
kardiovaskulárne choroby o 6 – 7 %, úmrtia na chronické neinfekčné ochorenia však stále 
tvoria v Slovenskej republike viac ako 95 % podiel (7, 8, 9). 

Cieľom našej práce bolo zistiť súvislosť vzdelania s fyzickou aktivitou v zamestnaní, s 
konzumáciou alkoholu a s prevalenciou fajčenia.  

 
Materiál a metódy 

V anonymnej dotazníkovej štúdii  s dizajnom prierezovej cross-sectional štúdie sme 
zvolili neštandardizovaný online dotazník vytvorený v systéme google disk. Následné 
zozbieranie vyplnených dotazníkov  a tvorba automatickej databázy boli zabezpečené 
prostredníctvom systému google disk. Dotazník pozostával zo 46 otázok zameraných na 
životný štýl, pohybovú aktivitu, sociálne a ekonomické  faktory, vzdelanie, návyky.  Dotazník 
bol šírený pomocou univerzitného informačného systému medzi zamestnancami UPJŠ, ako aj 
mimo univerzity formou sociálnej siete. Celkovo bolo do online systému prijatých 387 
dotazníkov. Veková štruktúra respondentov bola od 18 do 72 rokov. Databázu sme vytvorili v 
programe MS Excel a následne spracovali a vyhodnocovali programom IBM SPSS 21. 
Porovnanie výsledkov sme robili pomocou chí kvadrátového testu s vypočítanou hodnotou 
štatistickej významnosti p. 

 
Výsledky a diskusia 

V práci sme sa zamerali na vplyv vzdelania na fyzickú aktivitu vykonávanú v zamestnaní 
a na vplyv vzdelania na konzumáciu alkoholu a prevalenciu fajčenia. Sledovaný súbor tvorilo 
387 respondentov vo veku 18 – 72 rokov s odlišným socioekonomickým statusom (vek, 
pohlavie, vzdelanie, zamestnanie). Dosiahnuté vzdelanie malo priamy vplyv na rozsah 
informácií o prevencii a rozsah fyzickej námahy v zamestnaní, konzumáciu alkoholu, fajčenie 
a prepojenie medzi týmito abúzmi. Štatisticky významný vzťah sa potvrdil medzi 
dosiahnutým vzdelaním a nárokom na fyzickú aktivitu vynaloženú pri vykonávaní 
zamestnania.  

Výsledky porovnania dosiahnutého vzdelania a fyzickej aktivity vykonávanej v práci (tab. 
1) potvrdili vyššiu fyzickú záťaž u osôb s nižším vzdelaním. Zo súboru respondentov 
s vysokoškolským vzdelaním uviedlo 56,4 % sedavý spôsob zamestnania,  zatiaľ čo u osôb so 
stredoškolským vzdelaním sa sedavý spôsob práce vyskytoval len v 36,8 %. Výsledky 
štatistickej analýzy súboru a vplyvu vzdelania na fyzickú aktivitu v pracovnom procese prácu 
potvrdili, že  osoby so stredoškolským vzdelaním v pracovnom procese vykonávali viac 
fyzickej a menej sedavej práce ako osoby s vysokoškolským vzdelaním. 

Ďalším cieľom práce bolo zistiť vplyv vzdelania na konzumáciu alkoholu. Zo súboru 
respondentov s vysokoškolským vzdelaním uviedlo 10,9 %, že nekonzumuje alkohol, teda 
abstinuje, 83,6 % konzumuje alkohol príležitostne a 4,5 % konzumuje alkohol takmer denne 
(tab. 2). Zo súboru respondentov so stredoškolským vzdelaním uviedlo 26,3 %, že 
nekonzumuje alkohol, teda abstinuje, 68,4 % konzumuje alkohol príležitostne a 5,3 % 
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konzumuje alkohol takmer denne. Výsledky porovnania vzdelania a konzumácie alkoholu sú 
uvedené v tab. 2. Z analýzy výsledkov vplyvu vzdelania na konzumáciu alkoholu vyplýva 
štatistická významnosť potvrdzujúca častejšie užívanie alkoholu u osôb s vysokoškolským 
vzdelaním (p < 0,05). 

 
Tab. 1. Frekvencia a porovnanie fyzickej aktivity vykonávanej v práci k dosiahnutému vzdelaniu 

Stredoškolské s maturitou  Vysokoškolské 
Fyzická aktivita 

n = 57 [%] n = 330 [%] 

p 
hodnota 

Úplne sedavý spôsob zamestnania 21 36,8 186 56,4 

Minimálna, nepravidelný pohyb 0 0 9 2,7 
Nepravidelná  27 47,4 102 30,9 
Pravidelná 9 9 21 6,4 
Vysoká (práca v stavebnom 
priemysle)  

0 0 3 0,9 

0,005 

 
Tab. 2. Frekvencia a porovnanie konzumácie alkoholu vzhľadom k dosiahnutému vzdelaniu  

Stredoškolské s maturitou  Vysokoškolské 
Konzumácia alkoholu 

n = 57 [%] n = 330 [%] 
p 

hodnota 
Nepijem alkohol, som abstinent 15 26,3 36 10,9 
Pijem príležitostne 39 68,4 276 83,6 
Pijem takmer denne 3 5,3 15 4,5 

0,013 

 
Pri sledovaní vplyvu vzdelania na prevalenciu fajčenia sa opätovne potvrdilo, že nižšie 

vzdelané vrstvy populácie majú vyššiu prevalenciu fajčenia. Zo súboru respondentov s 
vysokoškolským vzdelaním uviedlo 9,1 %, že fajčí denne, 76,4 % nefajčí ani nikdy nefajčilo a 
14,5 % sú bývalí fajčiari. Zo súboru respondentov so stredoškolským vzdelaním uviedlo 
21,1 %, že fajčí denne  (tab. 3). Prevalencia fajčenia je teda v skupine stredoškolsky 
vzdelaných ľudí dvojnásobná. 
 
Tab. 3. Frekvencia a porovnanie prevalencie fajčenia vzhľadom k dosiahnutému vzdelaniu 

Stredoškolské s maturitou  Vysokoškolské 
Fajčenie 

n = 57 [%] n = 330 [%] 
p hodnota 

Fajčiar 12 21,1 30 9,1 

Nefajčiar 42 73,7 252 76,4 

Som bývalý fajčiar 3 5,3 48 14,5 

0,008 

 

Naše výsledky,  podobne ako výsledky v zahraničnej literatúre (1),  potvrdili vyššiu 
prevalenciu fajčenia u osôb so stredoškolským vzdelaním v porovnaní s vysokoškolsky 
vzdelanými osobami. Osoby so stredoškolským vzdelaním v pracovnom procese vykonávali 
viac fyzickej a menej sedavej práce ako osoby s vysokoškolským vzdelaním. Na druhej strane 
je naše zistenie o častejšej konzumácii alkoholu u vysokoškolákov kontradikčné zo zisteniami 
iných autorov (10), kde sa potvrdilo, že osoby s ukončenou strednou školou majú až 6,34-krát 
vyššiu pravdepodobnosť, že sa u nich vyvinie závislosť na alkohole než osoby, ktoré ukončili 
vysokú školu. 
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Záver 

V našej štúdii sa potvrdila skutočnosť, že sedavý spôsob zamestnania u vysokoškolsky 
vzdelaných respondentov  bol  vyšší ako u stredoškolákov, vysokoškoláci mali  nižšiu  
prevalenciou  fajčenia, ale častejšiu konzumáciu akoholu. Respondenti s vyšším vzdelaním si 
uvedomujú fyzickú inaktivitu spojenú s pracovným zaradením a snažia sa rôznymi spôsobmi 
eliminovať riziko chorobnosti a úmrtnosti  prostredníctvom ovplyvniteľných rizikových 
faktorov. Tak isto si viac uvedomujú riziká vyplývajúce z nadmernej konzumácie alkoholu a 
fajčenia. Respondenti s nižším vzdelaním fajčia viac ako respondenti s vyšším vzdelaním. 
Rozdiel v prevalencii fajčenia u stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaným respondentmi bol  
12 %. Počet respondentov s vysokoškolským vzdelaním,  ktorí nikdy nefajčili je o 2,7 % vyšší 
ako u stredoškolsky vzdelaných. Vzdelanie ako základný faktor zdravotného uvedomenia  aj 
naďalej ostáva najlepšou stratégiou boja proti neinfekčným ochoreniam. 
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V súčasnosti všetky vyspelé a prosperujúce štáty disponujú systémom odporúčaných 
výživových dávok (OVD) (Recommended dietary allowances – RDA) obyvateľstva. 
Existujúce vedecké poznatky o výžive ľudí umožňujú formulovať potrebu výživy vo forme 
OVD ako syntézu znalostí z experimentov na zvieratách, epidemiologických a klinických 
štúdií u ľudí, vedomostí z potravinárskej vedy a o aktuálnej spotrebnej situácii výživy 
obyvateľstva. OVD sú číselné údaje, ktoré vyjadrujú priemerné denné potreby vybraných 
výživových faktorov pre jednotlivé fyziologické skupiny populácie. Tieto možno považovať 
za blízke optimálnym hodnotám, čím vytvárajú základný predpoklad správnej výživy väčších 
skupín obyvateľstva. Ich dodržiavaním sa dosiahne dobrý zdravotný stav, zvýšená výkonnosť 
organizmu a čo je dnes najdôležitejšie, vo všeobecnej rovine účinná prevencia viacerých 
chronických chorôb v populácii. V medzinárodnom meradle koncipujú a usmerňujú komisie 
expertov WHO, EFSA a FAO. 

Hlavným poslaním OVD je hodnotenie štandardu výživy obyvateľstva, usmerňovať 
národohospodárske programovanie výroby a spotreby potravín, ako aj bežné potreby výživy 
v praxi. Považujú sa tým za kľúčový základ pre ich transfer do oblasti vyjadrenia potreby 
potravín a surovín poľnohospodárskej prvovýroby, ale aj ich dovozu, a stávajú sa tak 
vedeckým podkladom pre usmerňovanie a realizáciu výživovej a potravinovej politiky štátu. 
Slovensko v rámci československej kontinuity patrí medzi štáty s dlhou tradíciou existencie 
OVD. Prvé odporúčania u nás vypracoval prof. Halačka so spolupracovníkmi v roku 1954. 
V súčasnosti je od roku 2015 v SR platná 9. revízia OVD obyvateľstva, o princípoch ktorej 
a zmenách oproti predchádzajúcim OVD z roku 1997 poskytneme informácie v našej práci. 

 
 
 

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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Vybraný súbor a metodika 

Základný súbor pri revízii OVD predstavovali predchádzajúce OVD obyvateľstva SR 
z roku 1997, OVD ČSFR z roku 1989, ako aj najnovšie poznatky z oblasti svetovej vedy 
o výžive (1 – 9, 15 – 17). Pri stanovení potrieb vitamínov, minerálnych látok a stopových 
prvkov so zreteľom na pohlavie, vek, povahu zamestnania, aktivity vo voľnom čase 
a aktuálny stav výživy, sme použili štandardnú schému WHO/FAO (obr. 1). Táto umožňuje 
stanoviť dennú optimálnu potrebu nutrientu a súčasne určuje hranicu rizika nadmernosti 
verzus deficitu sledovaného faktora. Potreba energie oproti OVD roku 1997 je korigovaná 
u dospievajúcej mládeže vekovej kategórie 15 – 18 rokov u oboch pohlaví so zvýšenou 
fyzickou aktivitou, u dievčat na PAL (Physical Activity Level) 2,0 a u chlapcov na PAL 2,1 
(1). U mužov so stredne namáhavou prácou dochádza k opačnej zmene potreby energie v 
dôsledku pokračujúcej mechanizácie a automatizácie výrobných procesov – k zníženiu 
o 13 %, pri namáhavej práci o 15 % a miernejšie zníženie o 8 % sa týka oboch vekových 
skupín mužov s ľahšou prácou. Všetky zamestnanecké kategórie žien pri zohľadnení oficiálne 
priznávanej druhej pracovnej zmeny pri starostlivosti o deti a rôznych domácich prácach 
nevykazujú zmeny dennej potreby energie oproti pôvodným OVD. Potrebu energie pre 
gravidné a dojčiace sme stanovili s prihliadnutím na odporúčania WHO/FAO/UNU.  

 

Obr. 1. Stanovenie potreby nutričných faktorov – posúdenie rizika v závislosti  
od množstva prijatého nutrientu – deficit verzus nadmernosť 
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Potreba základných živín je stanovená v súlade s literatúrou EFSA,WHO a FAO, kde sa 
ich potreba vyjadruje vzájomným tzv. trojpomerom ich percentuálneho podielu na 
energetickej hodnote výživy/deň (2, 3, 5). Uvádzame ho nasledovne (v % E): 

B (10 – 15) : T (25 – 35) : S (50 – 60) 

s tolerovateľným podielom rýchlo metabolizovateľných sacharidov do 10 % E. 
 
Výsledky a diskusia  

Nové OVD sú vypracované pre 29 fyziologických skupín, z toho 11 skupín tvoria deti 
a dospievajúca mládež oboch pohlaví, v tom osobitne 2 pre dojčatá (na umelej mliečnej 
výžive) a 18 skupín tvoria dospelí, diferencovane podľa pohlavia – ženy tvoria 10 a muži 8 
skupín.  

U dospelých je rozdelenie produktívneho obdobia života na 2 vekové kategórie (18 – 34 
rokov a 35 – 62 rokov) z hľadiska prevalencie rizikových faktorov aterosklerózy u mužov 
(obr. 2 a 3) a výraznejšieho nástupu obezity u žien oproti mužom (obr. 4 a 5). 

 
Obr. 2. Priemerné hodnoty cholesterolu u žien a mužov Slovenska (n = 3 133) z celoslovenského 

reprezentatívneho výskumu výživy obyvateľstva (18) 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

19-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60 a viac

vekové rozpätie [roky]

tr
ia

cy
lg

ly
ce

rť
ol

ém
ie

 [µ
m

ol
/l]

ženy (1547)

muži (1528)

 
Obr. 3. Priemerné pásma triacylglycerolémie u žien a mužov Slovenska (n = 3 075) z celoslovenského 

reprezentatívneho výskumu výživy obyvateľstva (18) 
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Obr. 4. Distribúcia dvoch foriem obezity podľa veku z reprezentatívneho výskumu v SR – ženy (n = 1 547) 
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Obr. 5. Distribúcia dvoch foriem obezity podľa veku z reprezentatívneho výskumu v SR – muži (n = 1628) 
 
Nové odporúčané dávky sú koncipované v troch rovinách: 

1. Základné tabuľky – obsahujú 15 nutričných faktorov (tab. 1, 2, 3, tab. 1b – tuky a ich 
štruktúra pre deti a mládež). 

2. Doplnkové tabuľky so 16 nutrientmi (tab. 1a, 2a, 3a). 
3. Všeobecné odporúčania vo výžive. 

Nové OVD obyvateľstva SR prezentujeme 7 tabuľkami v prílohe. V ďalšom sa 
zameriame na zavedené nové nutrične faktory a zmeny pôvodných dávok v nových OVD 
obyvateľstva SR. 

DHA (C 22:6, n-3)  
Kyselina dokosahexaénová je základnou zložkou lipidovej dvojvrstvy mozgových 

bunkových membrán. Tu tvorí až 30 % štruktúrnych lipidov a podmieňuje fluiditu membrán. 
Týka sa to 80 – 120 miliárd neurónov a asi biliardy (1015) synáps, kde sa tvorí asi 100 
rozličných neurotransmitérov. V odbornej literatúre sa zdôrazňuje jej význam už 
v intrauterínnom období pre vývin mozgu, celej nervovej sústavy, retiny a pre rast plodu (12, 
14). V postnatálnej a ďalších etapách detstva a dospievania, ale rovnako i v dospelosti, sa 
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vyzdvihuje benefitná úloha DHA pre mozgové kognitívne funkcie, ako sú vnímanie, 
sústredenie, myslenie, učenie, pamäť, inteligencia, adaptabilita a iné (4). DHA zvyšuje 
neuronálnu plasticitu, čo je základ kognitívnych funkcií. V nových OVD obyvateľstva SR je 
potreba DHA stanovená pre dojčatá 100 mg/deň, pre ďalšie obdobia detstva a dospievania 
250 mg/deň. U dospelých sa uplatnilo zvýšenie jej prekurzora EPA (C 20:5, n-3) na 350 
mg/deň a u gravidných pre optimálny vývin plodu na 400 mg/deň.  

Ekvivalenty folátov (µg/deň)  
1µg folátov v potravine = 0,6 µg kyseliny listovej znamená zvýšenie jej potreby 

vyjadrenej v ekvivalentoch folátov. Kyselina listová je dôležitá pre krvotvorbu, metabolizmus 
metionínu a homocysteínu (zasahuje pritom i vitamín B6 a B12), hlavne však v prevencii 
vývinových defektov neurálnej trubice, čo je potrebné zohľadniť už prekoncepčne a najmä 
v 1. trimestri gravidity dávkou ekv. folátov 800 µg /deň. Nová metaanalýza poukazuje na 
signifikantné zníženie rizika NCMP pri suplementácii kyselinou listovou a tým na jej význam 
v ich primárnej prevencii (7). Potreba u detí a mládeže ekv. folátov 150 – 450 µg/deň, 
u dospelých 400 µg/deň, u gravidných od 2. trimestra 600 µg/deň a dojčiacich 500 µg/deň  

Vi tamín K1 a K2  
Biologická aktivita vitamínu spočíva v schopnosti prechodu z oxidovanej do redukovanej 

formy a naopak. Potrebný je pre tvorbu proteínov hemokoagulácie (faktory II, VII, IX, X 
a proteíny C, S a Z). Zodpovedá za biosyntézu proteínov v plazme, obličkách a kostiach, 
najmä osteokalcínu, ktorý sa podieľa na kontrole mineralizácie a metabolizmu kostí, jeho 
syntéza v osteoblastoch je čiastočne regulovaná vitamínom D (10). Potreba vitamínu K: deti 
a dospievajúci 15 – 70 µg/deň, dospelí – ženy 90 – 95 µg/deň, gravidné a dojčiace 100 µg/deň 
a muži 110 – 130 µg/deň. Novšie štúdie poukazujú na protektívny účinok vitamínu K pred 
kardiovaskulárnymi chorobami, hlavne ICHS, ktorej riziko je vysoké už u mužov stredného 
veku a u žien približne o 15 rokov neskôr. 

Vitamín D2 a D3 
Okrem známeho vplyvu na osteo-muskulárny systém a metabolizmus vápnika a fosforu 

má ako hormón kalcitriol – 1,25 (OH)2 D3 i viaceré významné mimokostné funkcie. 
Za ostatných 10 rokov bolo v literatúre v tomto smere o vitamíne D uverejnených takmer 20 
tisíc prác. Uvádza sa v nich, že patrí k neuroprotektívnym látkam. V mozgu sú prítomné 
receptory vitamínu D, ktoré majú v intrauterinnom období a počas raného detstva dôležitú 
úlohu pre adekvátny vývin mozgu a jeho aktivitu, ako aj pre rozvoj duševných schopností, 
najmä kognitívnych, i v ďalšom živote. Upozorňuje sa tiež na jeho významný 
imunomodulačný účinok, že jeho vyššie dávky znižujú riziko vzniku viacerých 
autoimunitných chorôb, vrátane DM 1. typu. V rozsiahlom prehľade prác v renomovanom 
písomníctve sa zdôrazňuje preventívna úloha vitamínu D pri infekčných chorobách dýchacích 
ciest, pri nešpecifických zápaloch čriev, skleróze multiplex, psoriáze, aterosklerotických 
KVCH (IM, AH, srdcovom zlyhaní), pri metabolických chorobách (obezite, intolerancii 
glukózy, DM 1. a 2. typu, závažnom a vysokorizikovom MS a iných). Vytyčuje sa úloha jeho 
ďalšieho sledovania predovšetkým so zameraním na zistené antiproliferačné funkcie 
a stimulačné účinky na aktivitu imunity (11, 13). Z uvedených dôvodov sa v OVD SR 
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uplatnilo podstatné zvýšenie dennej potreby vitamínu D u dojčiat na 10 µg, u ostatných 
detí, mladistvých a dospelých na 15 – 17,5 µg (pôvodný návrh bol až 20 µg/deň, hlavne 
u osôb v seniorskom veku). 

Cholesterol  
Docielilo sa uvedenie jeho potreby ako nového fyziologicky dôležitého nutričného 

faktora, ako to vyplýva zo schémy (obr. 6) (približe 25 – 30 % celkového poolu cholesterolu 
v tele sa sústreďuje v mozgu) a dosiaľ je opomínaný v zahraničných RDA (Recommended 

Dietary Allowances) (19, 20). V pôvodnom návrhu v niektorých fyziologických skupinách, 
najmä u mladistvých a gravidných, bola stanovená potreba cholesterolu na 450 – 500 mg/deň, 
avšak pri schvaľovacom procese komisiou ministra zdravotníctva SR bola jeho potreba z 
„opatrnosti“ limitovaná na 300 mg/deň. Pritom v najnovších výživových odporúčaniach USA 
sa limit pre denný príjem cholesterolu v strave už neuvádza! 
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Obr. 6. Schéma funkcie a metabolizmu cholesterolu 

Vitamín C  
Došlo k zvýšenému stanoveniu jeho potreby popri uvážení jeho antiskorbutickej, 

antioxidačnej (najmä v súhre s vitamínom E) a imunitnej úlohe, i z hľadiska metabolizmu 
cholesterolu a jeho katabolizmu na žlčové kyseliny s ústrednou úlohou hepatálneho enzýmu 
(7-α-cholesterol hydroxylázy), ktorého aktivita závisí na dostatku vitamínu C, ako to 
znázorňuje obr. 7 (8). Stanovená potreba vitamínu C: deti a mladiství 60 – 130 mg/deň, 
dospelí – ženy 95 – 120 mg/deň, gravidné 130 mg/deň, dojčiace 150 mg/deň. 

Jód  
Pri stanovení jeho potreby u dospelých sme prihliadli k odporúčaniu WHO o dávke jódu 

150 µg/deň pre dospelých a iba u gravidných a dojčiacich je jej zvýšenie na 250 µg/deň, 
v súlade s výsledkami štúdie, ktorá potvrdila jeho deficit u gravidných v SR (6, 21). 
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Obr. 7. Metabolizmus cholesterolu a žlčových kyselín vplyvom kyseliny askorbovej 
 

Selén  
Je integrálnou zložkou kľúčového antioxidačného enzýmu – glutation-peroxydázy. 

Selénoproteínu-P a iným selénoproteínom sa pripisujú významné antioxidačné vlastnosti 
a známe sú i poznatky o imunomodulačných účinkoch selénu a selénproteínov. 
Epidemiologické štúdie upozorňujú na antikancerogenný protektívny efekt selénu tým, že 
priaznivo reguluje procesy proliferácie a diferenciácie buniek. Pôsobí ochranne proti 
pochodom lipoperoxidácie v synergii s vitamínom E (8). Potreba selénu: deti a mladiství 20 – 
70 µg/deň, dospelí 60 – 75 µg/ deň.  

Draslík  
Je novozavedený intracelulárny prvok vo všeobecných odporúčaniach výživy, dôležitý 

pre zachovanie elektrolytovej homeostázy a rast buniek v ranom detstve a počas zrýchleného 
rastu v puberte, hlavne pri vytváraní bunečnej masy kostrového i hladkého svalstva, 
pre funkciu srdcového svalu a neuromuskulárnej vodivosti vzruchov (12). Potreba draslíka 
u detí a mládeže 1,5 – 4,0 g/deň, dospelí 3,0 – 4,5 g/d, gravidné 4,7 g/d a dojčiace 5,0 g/ deň.   

 Pre potreby základných živín vo výžive sa prijalo nové určenie EFSA a WHO/FAO o 
voľnejším zastúpením tukov (35 % E) pri zachovaní ich správnej štruktúry PUFA n-6 : n-3, 
v priemere 9 – 6 : 1. Zdravotný benefit PUFA n-3 ilustrujeme na obr. 8. PUFA n-3 – ich 
antiinflamačný účinok sa v plnej miere uplatní napr. v GEL-ogických diétach pri 
nešpecifických črevných zápaloch so súčasným obmedzením PUFA n-6 i u viacerých ďalších 
diét, ale aj v širšom meradle v bežnej výžive ľudí (3, 4). 
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Fyziologicko-metabolický ú činok

1. Anti - - aterogénny

- trombotický

- arytmický

- inflamačný

- onkogénny

2. Hypolipidemický

3. Imunosupresívny

4. Na endotelovú funkciu – podporujú vazodilatačný efekt NO

5. Sú prekurzormi eikosanoidov: prostacyklínov PGI3, PGD3, PGE3 a PGF3α -
vazodilatačný a antiagregačný účinok

6. Tromboxanu T3 a leukotriénu B5 (iba 5 – 10%-ný účinok leukotriénu B4)

Zdravotný ú činok

↓ chorobnosť a úmrtnosť na IM

↓ významne  výskyt porúch srdcového rytmu

↓ riziko náhlej smrti aj v rámci sekundárnej prevencie (Lyonská srdcová štúdia)

Účinná dávka PMK n-3: minimálna 850 mg/deň.
Odporúčaný denný príjem PMK n-3 vo vybraných krajinách: 
2,8 g  (USA)
3,6 g (Veľká Británia)
2,4 g – 2,8 g   (SR)  

 
Obr. 8. Protektívny vplyv PMK z radu n-3 (alfa linolénová – rastlinné zdroje; eikosapentaénová a 

dokosahexaénová – živočíšne zdroje) 
 
Vo všeobecných odporúčaniach výživy sa zdôrazňuje riziko trans-izomérov vyšších 

mastných kyselín z hľadiska iniciovania dyslipoproteinémie a ICHS a stanovený je preto 
podľa WHO horný limit – upper level (UL) ich tolerovateľného zastúpenia vo výžive menej 
ako 1 % z energie – pre všetky fyziologické skupiny populácie. Uvádza sa tu i príjem NaCl 
pre dospelé osoby v množstve do 5 g/ deň.  

 
Záver 

Nové OVD obyvateľstva SR sú určené vo forme vedecky zdôvodnených základov pre: 

− stanovenie požiadaviek na zabezpečenie dostatku zdrojov výživy pre obyvateľstvo – 
programovanie výroby a spotreby potravín, 

− hodnotenie úrovne spotreby potravín a jej nutričného obrazu v SR, 

− vypracovanie fyziologických spotrebných dávok pre jednotlivé typy spoločného 
stravovania v nadväznosti na tzv. spotrebné koše potravín a receptúr jedálnych lístkov, 

− dôležité hodnotenie aktuálneho stavu štandardu výživy sledovaných skupín populácie – 
pre epidemiologické štúdie,  

− vypracovanie preventívnych nutričných programov – v prevencii KVCH, DM 2. typu, 
obezity, dyslipoproteinémií, aterosklerózy, osteoporózy a iných chronických chorôb,  

− inovovanie jednotného celoštátneho diétneho systému SR, 
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− nové dietetické výrobky a doplnky výživy potravinárskeho a farmaceutického priemyslu a 
ich hodnotenie, čo sa týka hlavne výrobkov dojčenskej a detskej výživy, výrobkov 
určených pre seniorov, športovcov, pracovníkov v exponovanom prostredí a iných, 

− stanovenie dennej potreby výživy pre priemerného spotrebiteľa SR na základe 
demografickej a profesnej štruktúry,  

− vypracovanie Odporúčaných dávok spotreby potravín (ODSP) pre priemerného obyvateľa 
SR v kg, resp. litroch na rok (úloha MPaRV SR), ideálne i pre jednotlivé fyziologické 
skupiny, 

− stanovenie hlavných cieľov (goals) a smerov výživy (guidelines) a cielených 
racionalizačných opatrení v súčasnom štandarde výživy obyvateľstva  

− vytýčenie zásad a realizáciu výživovej a potravinovej politiky štátu.  
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Tab. 1. ODPORÚČANÉ VÝŽIVOVÉ DÁVKY PRE OBYVATEĽSTVO SR ( 9. REVÍZIA) – r. 2015 
 Autori: I. Kajaba, J. Štencl, E. Ginter, A.M. Šašinka, I. Trusková, K. Gazdíková, J. Hamade, V. Bzdúch 

 
Základná tabuľka  

Deti školského veku 
roky 

Dospievajúci chlapci 
roky 

Dospievajúce dievčatá 
roky 

 
Výživový faktor 

Dojčatá 
mesiace 

Deti – vek 
batolivý/ predškol. 

roky 7 –10 11 – 14 15 – 18 15 – 18 

0 – 6 7 – 12 1 - 3 4 - 6  chlapci dievčatá študujúci 
zvýš. fyz. 
aktivita 

študujúce 
zvýš. fyz. 
aktivita 

 
 
Energia                         kcal/kg 
                                       kJ/deň  
                                    kcal/deň 
Bielkoviny                              g 
Teles. aktivita (hodnoty PAL)     
Tuky                                       g 
PMK n-6 (kys. linolová)*      g 
PMK n-3**: ALA (alfa-lino-    
lénova kys.)                            g  
DHA (dokosahexaén. k.)     mg 
PMK n-3 spolu                       g 
Cholesterol                          mg 
Sacharidy                               g 
Vápnik                                mg 
Železo                                 mg 
Vitamín A                            µg 
Vitamín B1                          mg 
Vitamín B2                          mg 
Vitamín C                           mg 
Vitamín E                            mg 

95 
2300 
550 
12 
1,4 
29 
2,5 

 
0,3 
100 
0,4 
270 
60 
300 
7 

250 
0,3 
0,4 
50 
4 

90 
3100 
750 
16 
1,4 
36 
3,0 

 
0,4 
100 
0,5 
250 
91 
400 
10 
250 
0,4 
0,5 
55 
5 

90 
5000 
1200 
25 
1,4 
48 
3,4 

 
0,4 
250 
0,7 
250 
167 
600 
8 

250 
0,6 
0,7 
60 
6 

80 
6900 
1650 
35 
1,5 
63 
4,6 

 
0,7 
250 
1,0 
250 
236 
700 
9 

300 
0,8 
0,9 
70 
8 

72 
8800 
2100 
53 
1,6 
78 
5,9 

 
1,0 
250 
1,3 
300 
297 
900 
10 
400 
1,0 
1,1 
80 
10 

60 
10700 
2550 
64 
1,7 
87 
7,2 

 
1,3 
250 
1,6 
300 
378 
1200 
12 
600 
1,3 
1,5 
90 
13 

55 
10300 
2450 
62 
1,8 
82 
6,9 

 
1,3 
250 
1,6 
300 
367 
1300 
16 
650 
1,2 
1,3 
100 
14 

50 
12600 
3000 
75 
1,7 
100 
8,7 

 
1,7 
250 
2,0 
300 
450 
1300 
12 
750 
1,3 
1,5 
100 
15 

58 
15500 
3700 
90 
2,1 
125 
10,4 

 
1,9 
250 
2,2 
300 
554 
1500 
15 
900 
1,5 
1,7 
130 
18 

42 
10000 
2400 
60 

1,65 
82 
6,8 

 
1,2 
250 
1,5 
300 
354 
1200 
15 
650 
1,1 
1,2 
90 
14 

53 
12100 
2900 
70 
2,0 
97 
8,2 

 
1,6 
250 
1,9 
300 
437 
1400 
18 
800 
1,3 
1,5 
120 
17 

Bielkoviny                         E % 
Tuky                                  E %  
Sacharidy                           E % 

8,7 
47,5 
43,8 

8,5 
43,2 
48,3 

8,3 
36,0 
55,7 

8,5 
34,4 
57,1 

10,1 
33,4 
56,5 

10,0 
30,7 
59,3 

10,1 
30,1 
59,8 

10,0 
30,0 
60,0 

9,7 
30,4 
59,9 

10,0 
30,7 
59,3 

9,7 
30,1 
60,2 

u 0 – 6 mesačných detí je priemerná hmotnosť 6,4 kg ( + 1SD 6,9 kg ); u 7 – 12 mesačných detí je priemerná hmotnosť 9,5kg (+ 1SD 10,3 kg ) 
 + priemerná hmotnosť x + 1SD v kg     * % E z n-6 : pre 0 – 6 mes. 4%, pre 7 – 12 mes. 3,5%, pre 1 – 3 roky 3%, pre ostatné fyziologické skupiny detí a mládeže 2,5 % 
** % E z n-3: pre všetky fyziologické skupiny 0,5 %  
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  Tab. 1a. ODPORÚČANÉ VÝŽIVOVÉ DÁVKY PRE OBYVATEĽSTVO SR ( 9. REVÍZIA) – r. 2015 
 
Doplnková tabuľka 

Deti školského veku 
roky 

Dospievajúci 
chlapci / roky 

Dospievajúce 
dievčatá / roky Výživový faktor Dojčatá - 

mesiace 

Deti – vek 
batolivý/ predškol. 

roky 7 –10 11 – 14 15 – 18 15– 18 

0 – 6 7 – 12 1 - 3 4 - 6  chlapci dievčatá študujúci 
zvýš. fyz. 
aktivita 

študujúce 
zvýš. fyz. 
aktivita 

 
 

Vláknina                    g 
Horčík                    mg 
Fosfor                     mg 
Zinok                      mg 
Meď                        µg 
Chróm                     µg 
Selén                       µg 
Jód                           µg 
Vitamín B6             mg 
Vitamín PP             mg 
(ekviv. niacínu) 
Kys. pantoténová    mg 
Kys. list. ekv. fol.    µg 
Vitamín B12                  µg 
Vitamín D3              µg 
β-karotén                mg 
Vitamín K                   µg 

1* 
30 
200 
2 

200 
5 
10 
60 
0,2 
3 
 
2 
70 
0,4 
10 
0,4 
4 

3 
60 
300 
3 

500 
10 
15 
70 
0,4 
5 
 
3 
80 
0,8 
10 
0,7 
10 

10 
80 
400 
4 

600 
20 
20 
90 
0,6 
8 
 
4 

150 
1,0 
12 
1,0 
15 

15 
120 
500 
5 

800 
20 
25 
100 
0,8 
10 
 
4 

200 
1,5 
12 
1,5 
20 

20 
200 
800 
7 

1000 
25 
35 
120 
1,2 
12 
 
5 

250 
1,8 
12 
2,0 
30 

24 
300 
1000 
10 

1200 
30 
40 
130 
1,4 
14 
 
6 

300 
2,5 
15 
2,5 
40 

23 
330 
1100 
10 

1300 
35 
45 
140 
1,6 
15 
 
6 

350 
3,0 
15 
3,0 
50 

26 
400 
1200 
12 
900 
35 
60 
150 
1,8 
16 
 
6 

400 
3,0 
15 
3,5 
70 

30 
430 
1400 
15 
950 
45 
70 
150 
2,0 
18 
 
7 

470 
3,5 
17,5 
5,0 
80 

25 
350 
1100 

9 
850 
30 
55 
150 
1,7 
14 
 
5 

400 
2,5 
15 
3,0 
60 

28 
380 
1300 
12 
900 
40 
65 
150 
1,9 
16 
 
6 

450 
3,0 
17,5 
4,0 
70 

* 4 – 6 mesačné 
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Tab. 1b. Revízia dávky tukov a hlavne štruktúry PMK z radu n-6 a n-3 pre deti a mládež v OVD SR – r . 2015 
 

Deti školského veku 
mladší                     starší 

roky 

Dospievajúci chlapci 
roky 

Dospievajúce dievčatá 
roky Výživový faktor Dojčatá 

mesiace 

Deti – vek 
batolivý /predškol. 

roky 
7 – 10 11 – 14 15 – 18  15 – 18  

0 – 6 7 – 12 1 – 3 4 – 6 
 

chlapci dievčatá študujúci 
zvýš. fyz. 
aktivita 

študujúce 
zvýš. fyz. 
aktivita 

 
 
Energia         kcal 
Tuky                 g 
Tuky                % 
Esenciálne MK 
% energie z n-6 
% energie z n-3 

550 
29 

47,5 
 

4,0/2,5 g 
0,5/0,4 g 

750 
36 

43,2 
 

3,5/3,0 g 
0,5/0,5 g 

1200 
48 

36,0 
 

3,0/3,4 g 
0,5/0,7 g 

1650 
63 

34,4 
 

2,5/4,6 g 
0,5/1,0 g 

2100 
78 

33,4 
 

2,5/5,9 g 
0,5/1,3 g 

2550 
87 

30,7 
 

2,5/7,2 g 
0,5/1,6 g 

2450 
82 

30,1 
 

2,5/6,9 g 
0,5/1,6 g 

3000 
100 
30,0 

 
2,5/8,7 g 
0,5/2,0 g 

3700 
125 
30,4 

 
2,5/10,4 
0,5/2,2 g 

2400 
82 

30,7 
 

2,5/6,8 g 
0,5/1,5 g 

2900 
97 

30,1 
 

2,5/8,2 g 
0,5/1,9 g 

 
* Pre trans – mastné kyseliny < ako 1% z energie pre všetky fyziologické skupiny 
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Tab. 2. ODPORÚČANÉ VÝŽIVOVÉ DÁVKY PRE OBYVATEĽSTVO SR (9. REVÍZIA) – r. 2015 
 
Základná tabuľka 

Pracujúce ženy 19 – 34 r. Ženy 19 – 51 r. Pracujúce ženy 35 – 62 r. Nepracujúce ženy 
Výživový faktor 

ľahká 
práca 

stredná 
práca 

namáhavá 
práca 

tehotné 
od II. trim. dojčiace ľahká 

práca 
stredná 
práca 

namáhavá 
práca 

65 (63 ) – 
79 r. 

80 r. 
a viac 

Energia                            kJ  
                                      kcal 
Bielkoviny                         g 
Tuky                                  g 
PMK n-6 (kys. linolová)   g  
PMK n-3: ALA (alfa-
linolénova kyselina)          g                
   EPA + DHA                mg 
PMK n-3 spolu                  g 
Cholesterol                     mg 
Sacharidy                          g 
Vápnik                           mg 
Železo                            mg 
Vit. A (ekv. retinolu)      µg 
Vitamín B1                     mg 
Vitamín B2                     mg 
Vitamín C                      mg 
Vitamín E                      mg 

9200 
2200 
58 
75 
6,3 

 
1,0 
350 
1,4 
300 
324 
1000 
15 
650 
1,1 
1,3 
100 
15 

10300 
2450 
63 
85 
7,0 

 
1,1 
350 
1,5 
300 
358 
1100 
17 
800 
1,3 
1,5 
110 
16 

11300 
2700 
70 
92 
7,7 

 
1,3 
350 
1,7 
300 
398 
1200 
18 
950 
1,4 
1,7 
120 
17 

10900 
2600 
80 
87 
7,6 

 
1,4 
400 
1,8 
300 
375 
1400 
30 
700 
1,4 
1,6 
120 
16 

12100 
2900 
80 
97 
8,2 

 
1,5 
350 
1,9 
300 
427 
1600 
22 

1300 
1,5 
1,7 
150 
19 

8800 
2100 
57 
72 
6,0 

 
0,9 
350 
1,3 
300 
306 
1000 
15 
650 
1,1 
1,3 
95 
14 

9600 
2300 
60 
80 
6,5 

 
1,0 
350 
1,4 
300 
335 
1100 
16 
800 
1,2 
1,4 
100 
15 

10900 
2600 
68 
90 
7,3 

 
1,2 
350 
1,6 
300 
380 
1200 
17 
950 
1,3 
1,5 
110 
16 

8200 
1950 
56 
68 
5,5 

 
0,8 
350 
1,2 
300 
279 
1200 
14 
650 
1,0 
1,2 
100 
14 

7700 
1850 
55 
65 
5,3 

 
0,7 
350 
1,1 
300 
262 
1200 
10 
650 
1,0 
1,2 
100 
14 

Bielkoviny                   E % 
Tuky                             E %  
Sacharidy                     E % 

10,5 
30,7 
58,8 

10,3 
31,2 
58,5 

10,4 
30,7 
58,9 

12,3 
30,1 
57,6 

11,0 
30,1 
58,9 

10,8 
30,9 
58,3 

10,4 
31,3 
58,3 

10,5 
31,2 
58,3 

11,5 
31,4 
57,1 

11,8 
31,6 
56,6 
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Tab. 2a. ODPORÚČANÉ VÝŽIVOVÉ DÁVKY PRE OBYVATEĽSTVO SR (9. REVÍZIA) – r. 2015 
 
Doplnková tabuľka 

Pracujúce ženy 19 – 34 r. Ženy Pracujúce ženy 35 – 62 r. Nepracujúce ženy 
Výživový faktor 

ľahká 
práca 

stredná 
práca 

namáhavá 
práca 

tehotné 
od II. trim. 

dojčiace ľahká 
práca 

stredná 
práca 

namáhavá 
práca 

65(63) –
79 r. 

80 r. a 
viac 

Vláknina                     g 
Horčík                      mg 
Fosfor                      mg 
Zinok                       mg 
Meď                         µg 
Chróm                      µg  
Selén                        µg  
Jód                            µg 
Vitamín B6               mg 
Vitamín PP              mg  
(ekviv. niacínu)   
Kys. pantoténová     mg 
Kys. list. ekv. fol.     µg   
Vitamín B12              µg 
Vitamín D3                     µg 
Vitamín K                 µg 
β-karotén                 mg 

24 
300 
700 
8 

1000 
35 
60 
150 
1,3 
13 
 
5 

400 
2,4 
15 
60 
5 

26 
320 
800 
10 

1200 
35 
60 
150 
1,5 
15 
 
7 

400 
2,4 
15 
60 
6 

27 
350 
800 
11 

1400 
40 
65 
150 
1,6 
16 
 
7 

400 
2,5 
17,5 
75 
7 

26 
350 
900 
11 

1100 
50 
70 
250 
1,9 
18 
 
6 

600 
2,6 
17 
60 
8 

28 
330 
1000 
12 

1300 
45 
75 
250 
1,9 
17 
 
7 

500 
2,8 
17 
60 
10 

24 
300 
700 
8 

900 
35 
60 
150 
1,2 
13 
 
5 

400 
2,4 
15 
65 
4 

25 
300 
800 
9 

1000 
35 
60 
150 
1,4 
15 
 
6 

400 
2,4 
15 
65 
5 

26 
320 
800 
10 

1200 
40 
65 
150 
1,5 
15 
 
6 

400 
2,4 
17,5 
65 
6 

22 
300 
700 
7 

900 
35 
60 
150 
1,2 
13 
 
5 

400 
2,4 
15 
60 
5 

20 
300 
700 
7 

900 
35 
60 
150 
1,2 
13 
 
5 

400 
2,4 
15 
60 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 



 137 

Tab. 3. ODPORÚČANÉ VÝŽIVOVÉ DÁVKY PRE OBYVATEĽSTVO SR (9. REVÍZIA) – r. 2015 
 
Základná tabuľka 

Pracujúci muži 19 – 34 r. Pracujúci muži 35 – 62 r. Nepracujúci muži 
Výživový faktor ľahká 

práca 
stredná 
práca 

namáhavá 
práca 

ľahká 
práca 

stredná 
práca 

namáhavá 
práca 

65(63) –  
79 r. 

80 r. 
a viac 

Energia                                 kJ  
                                          kcal 
Bielkoviny                             g 
Tuky                                      g 
PMK n-6 (kys. linolová)       g  
PMK n-3: ALA (alfa lino-
lénova kyselina)                    g                 
    EPA + DHA                   mg 
PMK n-3 spolu                      g 
Cholesterol                         mg 
Sacharidy                               g 
Vápnik                                mg 
Železo                                 mg 
Vitamín A                            µg 
Vitamín B1                          mg 
Vitamín B2                          mg 
Vitamín C                           mg 
Vitamín E                           mg 

11000 
2550 
70 
85 
7,3 

 
1,2 
350 
1,6 
300 
377 
1000 
10 
750 
1,2 
1,4 
100 
15 

11700 
2800 
75 
95 
8,0 

 
1,4 
350 
1,8 
300 
415 
1200 
11 
900 
1,3 
1,5 
120 
16 

13400 
3200 
80 
112 
9,2 

 
1,7 
350 
2,1 
300 
468 
1300 
12 

1000 
1,4 
1,6 
130 
18 

10000 
2400 
67 
80 
6,9 

 
1,1 
350 
1,5 
300 
353 
1000 

9 
750 
1,2 
1,4 
100 
14 

11300 
2700 
72 
92 
7,7 

 
1,3 
350 
1,7 
300 
397 
1100 
10 
900 
1,3 
1,5 
110 
15 

12500 
2950 
78 
100 
8,5 

 
1,5 
350 
1,9 
300 
435 
1200 
11 

1000 
1,3 
1,5 
120 
17 

9200 
2150 
62 
75 
6,2 

 
1,0 
350 
1,4 
300 
307 
1200 
10 
750 
1,1 
1,2 
100 
15 

8200 
1950 
60 
70 
5,6 

 
0,8 
350 
1,2 
300 
270 
1200 
10 
750 
1,1 
1,2 
100 
15 

Bielkoviny                         E% 
Tuky                                   E%  
Sacharidy                           E% 

10,9 
30,0 
59,1 

10,3 
30,5 
59,2 

10,0 
31,5 
58,5 

11,2 
30,0 
58,8 

10,6 
30,6 
58,8 

10,6 
30,5 
58,9 

11,5 
31,4 
57,1 

12,3 
32,3 
55,4 
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Tab. 3a. ODPORÚČANÉ VÝŽIVOVÉ DÁVKY PRE OBYVATEĽSTVO SR (9. REVÍZIA) – r. 2015 
 
Doplnková tabuľka 

Pracujúci muži 19 – 34 r. Pracujúci muži 35 – 62 r. Nepracujúci muži 
Výživový faktor ľahká 

práca 
stredná 
práca 

namáhavá 
práca 

ľahká 
práca 

stredná 
práca 

namáhavá 
práca 

65(63) –  
79 r. 

80 r. 
a viac 

Vláknina                                 g 
Horčík                                  mg 
Fosfor                                  mg 
Zinok                                   mg 
Meď                                     µg 
Chróm                                  µg  
Selén                                    µg  
Jód                                        µg 
Vitamín B6                           mg 
Vitamín PP                          mg  
(ekviv. niacínu)   
Kys. pantoténová                 mg 
Kys. list. ekviv. folat.           µg  
Vitamín B12                          µg 
Vitamín D3                           µg 
Vitamín K                             µg 
β-karotén                             mg 

26 
400 
700 
10 

1400 
35 
70 
150 
1,5 
17 
 
7 

400 
2,6 
15 
70 
6 

30 
400 
700 
14 

1600 
40 
70 
150 
1,7 
19 
 
8 

400 
2,6 
15 
70 
7 

32 
420 
700 
16 

1800 
40 
75 
150 
1,9 
22 
 
8 

400 
2,7 
17,5 
75 
8 

25 
410 
700 
10 

1200 
35 
65 
150 
1,3 
16 
 
6 

400 
2,5 
15 
75 
5 

28 
410 
700 
12 

1400 
40 
65 
150 
1,5 
17 
 
7 

400 
2,5 
15 
80 
6 

30 
420 
700 
14 

1600 
40 
75 
150 
1,8 
19 
 
7 

400 
2,6 
17,5 
80 
7 

24 
420 
700 
10 

1200 
35 
65 
150 
1,5 
15 
 
6 

400 
2,5 
15 
80 
6 

22 
420 
700 
10 

1200 
35 
65 
150 
1,4 
14 
 
6 

400 
2,5 
15 
80 
6 
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VÝŽIVA A JEJÍ VLIV NA PREVENCI A VZNIK NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚ NÍ 1 
 
 

H. Kollárová1, K. Azeem1, H. Tomášková2, J. Ševčíková1, Z. Kyselý1, D. Horáková1 
1Ústav preventivního lékařství, LF OU v Olomouci, Česká republika 

2Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, LF OU v Ostravě, Česká republika 
  

 
 

Zhoubné nádory jsou na celém světě jednou z nejčastějších nemocí a zhruba polovina 
všech pacientů s diagnózou zhoubného nádorového onemocnění na svoji nemoc zemře. 
V roce 2012 bylo ve světě nahlášeno 14 090 149 nových případů zhoubného nádorového 
onemocnění a v témže roce zemřelo na tato onemocnění 8 201 030 pacientů (1). Mezi 
nejčastější nádorová onemocnění patří celosvětově karcinom plic, prsu a tlustého střeva. 
Nejčastější nádorová onemocnění končící smrtí jsou pak karcinomy plic, žaludku a jater (2). 
V České republice je situace také nepříznivá, v řadě onkologických diagnóz (ledviny, tlusté 
střevo, konečník) patříme mezi nejzatíženější populace ve světě. V roce 2011 bylo do 
Národního onkologického registru ČR nově hlášeno celkem 83 581 nádorových onemocnění. 
Naopak u úmrtnosti můžeme sledovat od druhé poloviny 90. let klesající trend. V roce 2011 
zemřelo na onkologická onemocnění v České republice 27 171 osob (3). 

I když je etiologie nádorových onemocnění zřejmě multifaktoriální, výživa, jako součást 
životního stylu, se podílí na jejich vzniku od 10 do 75 % s přihlédnutím k lokalizaci nádoru, 
přičemž průměrný vliv se pohybuje kolem 35 % a výživové faktory patří tedy k těm 
nejvýznamnějším (4). Proto výživové faktory mají zcela mimořádný význam. Mimořádnost 
výživy je dána především stálou expozicí (každodenní příjem), variabilitou výživových 
zvyklostí (výživové zvyklosti u různých populací), vysokým počtem působících látek 
v potravě (chemické a přírodní látky) a genetickou variabilitou. Výživu v rámci prevence 
nelze chápat jako jednotlivou příčinu, jedná se o komplex velmi různorodých faktorů, protože 
výživa obsahuje jak faktory protektivní, tak faktory zvyšující riziko vzniku nádorových 
onemocnění (5). Vliv výživy na proces karcinogeneze je velmi komplikovaný a výživové 
faktory mohou do tohoto procesu zasahovat na všech stupních (iniciace, promoce, progrese), 
jednak formou jednotlivých specifických chemických látek, ale i formou potravin, skupin 
potravin a to vše v interakci s faktory environmentálními a s ohledem na genetickou dispozici 
                                                 
1 Práce byla podpořena grantem "Effectivity of secondary prevention for cancer in a general 
practitioner´s office". Research Support Foundation, Vaduz. 
 

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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každého jedince. Vztah mezi výživovými faktory a vznikem nádorových onemocnění zjišťují 
epidemiologické studie a dle jejich závěrů dělíme kategorii důkazů na: 

− přesvědčivé – epidemiologické studie ukazují kauzální asociace, biologickou plausibilitu a 
přináší důkazy o asociaci mezi výživovými faktory a nádorovými nemocemi, 

− pravděpodobné – výsledky studií nejsou konzistentní a není proto možné vyslovit 
definitivní závěr, 

− nasvědčující (možné) – výsledky epidemiologických studií podporují hypotézu o vztahu, 
ale pro malý počet není možné jednoznačnou asociaci potvrdit, 

− nedostačující – počet epidemiologických studií je malý, asociace je pouze naznačena (není 
např. dostatek kvalitních studií, nebo studie nepotvrzují asociaci). 

Tabulka 1. znázorňuje výsledky epidemiologických studií a vyjádření jejich vztahu mezi 
výživovými faktory a vznikem nádorových onemocnění (5, 6, 7, 8).  

 
Tab. 1. Vztah mezi výživovými faktory a vznikem nádorových onemocnění  

PŘESVĚDČIVÉ DŮKAZY 
Snížení rizika                                                                   Zvýšení rizika 
Vláknina 
přesvědčivě snižuje riziko vzniku nádorového 
onemocnění tlustého střeva (30 g) 

Červené maso a masné výrobky 
přesvědčivě zvyšuje riziko vzniku nádorového 
onemocnění tlustého střeva 

Mléko a mléčné výrobky 
přesvědčivě snižuje riziko vzniku nádorového 
onemocnění tlustého střeva (do 1,5 g/den) 

Alkohol 
přesvědčivě zvyšuje riziko vzniku nádorového 
onemocnění tlustého střeva, dutiny ústní, hltanu, 
jícnu… 

Pohybová aktivita 
přesvědčivě snižuje riziko vzniku nádorového 
onemocnění tlustého střeva 

Obezita, kulinární úprava, aflatoxiny 
přesvědčivě zvyšuje riziko vzniku nádorového 
onemocnění tlustého střeva, jícnu, pankreatu, ledvin, 
jater aj. 

PRAVDĚPODOBNÉ DŮKAZY 
Snížení rizika                                                                   Zvýšení rizika 
Zelenina a ovoce 
pravděpodobně snižuje riziko vzniku různých 
nádorových onemocnění 

Sůl 
pravděpodobně zvyšuje riziko vzniku nádorového 
onemocnění žaludku 

Pohybová aktivita 
pravděpodobně snižuje riziko vzniku nádorového 
onemocnění prsu, endometria aj. 

 

NASVĚDČUJÍCÍ (MOŽNÉ) D ŮKAZY 
Snížení rizika                                                                   Zvýšení rizika 
Mléko a mléčné výrobky 
nasvědčující důkazy nižšího rizika vzniku nádorů 
močového měchýře 

Červené maso a masné výrobky 
nasvědčující důkazy vyššího rizika vzniku 
nádorového onemocnění jícnu, pankreatu, žaludku  

Pohybová aktivita 
nasvědčující důkazy nižšího rizika vzniku 
nádorového onemocnění plic, pankreatu, prsu 

Obezita 
nasvědčující důkazy vyššího rizika nádoru jater 

 Cukry 
nasvědčující důkazy vyššího rizika vzniku 
nádorového onemocnění tlustého střeva 

 Tuky 
nasvědčující důkazy vyššího rizika vzniku 
nádorového onemocnění tlustého střeva, plic, prsu 
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Materiál a metody 

Příkladem vyhodnocení výživových faktorů, které se mohou promítnout do primárně 
preventivních doporučení, jsou i výsledky analýz epidemiologických studií (karcinomu 
ledvin, jícnu a pankreatu). Pro vyhodnocení výživových zvyklostí byly použity dotazníky 
vyplněné vyškoleným tazatelem, které zachycovaly frekvenci konzumace vybraných druhů 
potravin. U studií s karcinomem ledvin a jícnu byly použity v kontrolním souboru nemocniční 
kontroly, u studie s karcinomem pankreatu byla použita populační kontrolní skupina. 

Všechny provedené studie byly schváleny etickou komisí Lékařské fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice v Olomouci. Informovaný souhlas byl získán od 
všech zúčastněných osob před jejich zařazením do studie.  

Pro popis dat byla použita základní popisná statistika (absolutní a relativní počty, 
aritmetický průměr, směrodatná odchylka). Do vlastní analýzy byly zařazeny zejména 
charakteristiky, u kterých byl nalezen ve výskytu statisticky významný rozdíl. Analýza byla 
provedena výpočtem hrubého OR (odds ratio) s 95 % intervaly spolehlivosti (IS). 
Multifaktorové analýzy byly vyhodnoceny pomocí logistické regrese. Statistické testy byly 
vyhodnoceny na hladině významnosti 5 %. Statistické hodnocení bylo provedeno pomocí 
programu STATA v. 10 a 13. 

 
Výsledky 

Výživové faktory a karcinom ledvin 
U karcinomu ledvin byl mimo jiné sledován vztah mezi konzumací ovoce a zeleniny a 

rizikem vzniku tohoto nádoru. Tato asociace byla sledována v rámci studie případů a kontrol 
u celkem 635 osob (300 s karcinomem ledvin a 335 nemocničních kontrol) ve dvou centrech a 
to ve Fakultní nemocnici v Olomouci a v Nemocnici České Budějovice, a.s., kdy výsledky 
ukázaly protektivní vliv konzumace čerstvé a vařené zeleniny na vznik karcinomu ledvin (tab. 
2) (9). 

 
Tab. 2. Vyhodnocení vztahu mezi konzumací zeleniny a ovoce a karcinomem ledvin pomocí modelů logistické 
regrese 

Studovaný 
faktor 

Porce za 
týden 

Počet 
Hrubé OR 

95% IS 
Model 1 

OR; 95% IS 
Model 2 

OR; 95% IS 
Model 3 

OR; 95% IS 
0 – 14 337 1* 1* 1* 1* Vařená zelenina 

15 a více 298 
0,64 

(0,46–0,87) 
0,63 

(0,46–0,87) 
0,61 

(0,44–0,86) 
0,71 

(0,51–1,00) 
0 – 6 335 1* 1* 1* 1* Čerstvá zelenina 

7 a více 300 
0,44 

(0,32–0,60) 
0, 42 

(0,31–0,59) 
0,39 

(0,28–0,55) 
0,42 

(0,29–0,60) 
0 – 2 335 1* 1* 1* 1* Konzervovaná a 

nakládaná 
zelenina 3 a více 300 

0,73 
(0,53–0,99) 

0,73 
(0,53–0,99) 

0,76 
(0,54–1,05) 

0,97 
(0,68–1,37) 

0 – 7 176 1* 1* 1* 1* Čerstvé ovoce 

8 a více 459 
0,71 

(0,50–1,00) 
0,67 

(0,47–0,96) 
0,70 

(0,54–1,03) 
1,08 

(0,71–1,64) 
1* základní kategorie; Model 1 přizpůsoben věku, pohlaví; Model 2 přizpůsoben věku, pohlaví, kouření, hypertenzi, 
BMI, hereditární predispozici, vzdělání; Model 3 přizpůsoben věku, pohlaví, kouření, hypertenzi, BMI, hereditární 
predispozici, vzdělání, konzumaci vařené zeleniny, čerstvé zeleniny, konzervované zeleniny.  
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Výživové faktory a karcinom jícnu 
Také další studie případů a kontrol sledovala vztah mezi vybranými faktory (včetně 

výživových) a rizikem vzniku nádorového onemocnění, karcinomu jícnu. Tato studie 
zahrnovala celkem 288 osob (88 osob s karcinomem jícnu a 200 nemocničních kontrol) z FN 
Olomouc. V rámci předkládané analýzy se zkoumal případný protektivní účinek konzumace 
čerstvého ovoce a zeleniny. Výsledky analýzy ukazuje tab. 3. Zatímco u ovoce byl efekt po 
zařazení do logistické regrese hraniční, u konzumace 8 a více porcí zeleniny týdně byla 
nalezena statisticky významná inverzní asociace jak u spinocelulárního karcinomu, tak i u 
adenokarcinomu jícnu a to i přesto, že konzumace nedosahovala doporučovaný počet porcí za 
den (10). 

 
Tab. 3. Vliv věku, kouření cigaret, BMI, spotřeby alkoholu, expozice rentgenovému záření a konzumace ovoce a 
zeleniny na riziko vzniku karcinomu jícnu v modelu logistické regrese 

Spinocelulární 
karcinom jícnu 

Adenokarcinom 
jícnu 

Karcinom jícnu Rizikové 
faktory 

Kategorie 
OR 95% IS OR 95% IS OR 95% IS 

≤ 49 1*  1*  1*  

50 – 64 1,05 0,28–3,90 2,26 0,43–11,78 1,34 0,47–3,78 

65 – 74 2,22 0,47–10,46 2,15 0,35–13,26 1,53 0,45–5,17 

Věk  

≥ 75 0,16 0,01–3,98 2,44 0,28–21,51 0,84 0,14–4,85 

Nekuřák 1*  1*  1*  

Ex-kuřák 1,52 0,24–9,71 3,77 0,99–14,45 2.,63 0,83–8,40 

Kouření** 

Kuřák 10,64 3,46–32,72 3,53 1,26–9,88 6,20 2,78–13,83 

18 – 24 1*  1*  1*  

25 – 30 0,31 0,12–0,82 0,44 0,17–1,14 0,32 0,15–0,68 

BMI  

> 30  0,09 0,02–0,37 0,16 0,04–0,66 0,13 0,05–0,39 

Abstinent 1*  1*  1*  

1 – 99 g/týden 3,30 0,59–18,50 4,31 0,99–18,72 3,09 0,99–9,69 

100 – 299 g/týden 3,76 0,75–18,91 2,24 0,51–9,85 1,92 0,59–6,28 

Alkohol  

≥ 300 g/týden 5,34 0,81–35,24 5,81 1,17–28,85 4,41 1,09–17,84 

0 1*  1*  1*  

1 – 9 7,50 1,60–35,22 1,97 0,37–10,53 3,72 1,12–12,33 

10 – 19 4,06 1,38–11,92 2,37 0,75–7,43 2,28 0,95–5,49 

RTG  

≥ 20  9,08 2,33–35,35 4,93 1,27–19,04 5,74 1,98–16,61 

Žádná konzumace 1*  1*  1*  

Nízká konzumace 0,37 0,11–1,25 0,50 0,14–1,75 0,32 0,12–0,86 

Střední konzumace  0,70 0,18–2,78 0,68 0,20–2,29 0,45 0,15–1,30 

Zelenina 

Vysoká konzumace 0,08 0,02–0,36 0,11 0,03–0,43 0,07 0,02–0,22 

Žádná konzumace 1*  1*  1*  

Střední konzumace  +  +  2,68 1,01–7,12 

Ovoce 

Vysoká konzumace 1,00 0,89–1,13 0,91 0,85–0,97 1,34 0,42–4,24 

1* základní kategorie 
+ analýza neprovedena kvůli malému počtu 
** nekuřák – osoba, která nikdy nekouřila nebo přestala kouřit před 20 a více lety, ex-kuřák – osoba, která 
přestala kouřit před 5 – 19 lety, současný kuřák – osoba, která kouří nebo přestala kouřit před 5 a méně lety 
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Výživa a karcinom pankreatu 
Epidemiologická studie s karcinomem pankreatu sledovala 529 osob, z toho 309 osob s 

karcinomem pankreatu a 220 populačních kontrol. Studie probíhala ve třech centrech a to v 
Olomouci, v Českých Budějovicích a v Ostravě. Výsledky analýzy potvrdily ochranný efekt 
vyšší konzumace vařené zeleniny a citrusových plodů. Výsledky analýzy ukazuje tab. 4.  

 
Tab. 4. Multifaktorová analýza vybraných RF ve vztahu ke karcinomu pankreatu (přizpůsobeno věku, pohlaví, 
vzdělání a fyzické aktivitě) 

Rizikový faktor OR 95% IS p 
≥ 18,5 < 25 1*   
≥ 25 < 30 1,30 0,73–2,33 0,378 

BMI (kg/m2) 

≥ 30 1,22 0,63–2,34 0,553 
ne 1*   Alkohol 
ano 0,60 0,36–1,02 0,058 
ne 1*   Kouření 
ano 1,50 0,91–2,46 0,112 
ne 1*   Diabetes mellitus 
ano 1,16 0,64–2,09 0,631 
ne 1*   Pankreatitida chronická 
ano 5,78 1,75–19,10 0,004 
nízká konzumace 1*   Červené maso 
vysoká konzumace 0,62 0,17–2,27 0,472 
nízká konzumace 1*   Ryby 
vysoká konzumace 0,76 0,31–1,87 0,545 
nízká konzumace 1*   Uzené maso 
vysoká konzumace 1,17 0,58–2,38 0,659 
nízká konzumace    Šunka 
vysoká konzumace 2,52 1,40–4,56 0,002 
nízká konzumace 1*   Grilované párky 
vysoká konzumace 1,27 0,69–2,34 0,450 
nízká konzumace 1*   Grilované ryby 
vysoká konzumace 0,74 0,43–1,29 0,293 
nízká konzumace 1*   Sýry 
vysoká konzumace 0,64 0,33–1,21 0,172 
nízká konzumace 1*   Brokolice, růž. kapusta 
vysoká konzumace 0,85 0,49–1,47 0,558 
nízká konzumace 1*   Naložené zelí 
vysoká konzumace 0,52 0,23–1,17 0,112 
žádná konzumace 1*   
nízká konzumace 0,42 0,11–1,66 0,218 
střední konzumace 0,28 0,08–0,95 0,041 

Vařená zelenina 

vysoká konzumace 0,16 0,05–0,55 0,003 
žádná konzumace 1*   
nízká konzumace 0,85 0,27–2,73 0,790 

Syrová zelenina 

vysoká konzumace 0,65 0,20–2,14 0,476 
nízká konzumace 1*   Citrusy 
vysoká konzumace 0,46 0,23–0,90 0,024 

nízká konzumace = nikdy a méně než jednou za měsíc; vysoká = 2-3x za měsíc až několikrát za týden; vařená 
zelenina – nízká = méně než 1x za měsíc, střední = 1-2x za týden, vysoká 3-6x za týden; syrová zelenina – 
nízká = 2-3x za měsíc až 1-2x za týden, vysoká = 3-6x za týden 

 
Diskuse a závěr 

Výživové faktory patří k nejvýznamnějším rizikovým faktorům při vzniku nádorových 
onemocnění, ale také podle odhadu se dá výskyt nádorů snížit o 30 – 40 % při dodržování 
doporučených výživových zvyklostí. Z uvedeného vyplývá, že význam výživy 
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v epidemiologii nádorových onemocnění je jedinečný a využití zejména protektivních faktorů 
výživy v rámci primární prevence bude znamenat zlepšení situace v incidenci nádorových 
onemocnění (7). Výživové návyky často vycházejí z rodinných zvyklostí, proto je 
významným úkolem primární prevence v oblasti výživy i činnost edukační. Výživová 
variabilita odráží také sociálně ekonomické a vzdělávací rozdíly, proto je také nezbytná 
ekonomická dostupnost doporučených potravin. Vzhledem k současnému působení 
etiologických faktorů při vzniku nádorových onemocnění mohou být výživové faktory často 
maskovány jinými, poměrně silnými faktory, jako je kouření, faktory životního a pracovního 
prostředí. Ale právě proto, že tyto faktory působí současně, mohou výživové zvyklosti snížit 
riziko i u onemocnění s předpokládanou vyšší rodinnou zátěží. Dietní opatření, tělesná 
aktivita, udržování hmotnosti a výchova k nekuřáctví mohou mít významný primárně 
preventivní vliv u nádorových onemocnění. Výsledky předložených epidemiologických studií 
prokazují asociace mezi vybranými výživovými faktory a vznikem nádorových onemocnění. 
Významné jsou zejména zjištěné inverzní asociace u konzumace zeleniny a ovoce a rizikem 
vzniku nádorů ledvin, jícnu i pankreatu. Nicméně, protože se ve všech případech jedná o 
studie případů a kontrol a ty jsou náchylné k nadhodnocení možného vlivu prostřednictvím 
recall bias či jiným potenciálním rozdílům uváděných výživových zvyklostí mezi případy a 
kontrolami, je třeba interpretovat výsledky jen velmi opatrně a to i s ohledem na velikost 
sledovaných souborů (11). 
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Jódový deficit (ID) spôsobuje rôzne poruchy rastu 
a vývoja u ľudí a zvierat. Komplex týchto porúch sa 
nazýva ochorenia z nedostatku jódu (IDD), ktoré patria 
medzi najdôležitejšie a najbežnejšie choroby vo svete. 
Vyplývajú z inadekvátnej tvorby a sekrécie 
tyreoidálnych hormónov v dôsledku nedostatočného 
príjmu jódu. Medzi najdôležitejšie účinky hormónov 
štítnej žľazy patrí regulácia metabolizmu 
a ovplyvnenie rastu a vyzrievania tkanív vo fáze ich 

včasného vývoja. Počas ontogenézy sú mimoriadne potrebné najmä pre vývoj centrálneho 
nervového systému a kostry. Počas vývoja mozgu a vyzrievania jeho funkcií regulujú 
a synchronizujú viacero procesov: rast a migráciu neurónov, ich diferenciáciu a vznik 
polarity, synaptogenézu a myelinizáciu. V oblastiach s ťažkým chronickým ID 
hypotyroxinémia gravidnej a plodu spôsobuje ireverzibilné poškodenie mozgu s mentálnou 
retardáciou a rôznymi neurologickými abnormalitami. Najťažšou manifestáciou 
intrauterinného ID je kreténizmus (1).  

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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Hlavným klinickým prejavom ID v postihnutej populácii je endemická struma (ES). Je 
adaptačným ochorením, ktoré sa vyvíja, ak príjem jódu potrebný pre tyreoidálny 
metabolizmus nie je dostatočný. Adaptačnými mechanizmami sa môže dosiahnuť adekvátna 
sekrécia tyreoidálnych hormónov napriek nízkemu až veľmi nízkemu príjmu jódu. Patria 
k nim: zvýšené vychytávanie jodidu štítnou žľazou, zefektívnenie hormonogenézy, zvýšenie 
obratu jódu, recyklovanie nehormonálneho jódu a hyperplázia štítnej žľazy. Rozhodujúcu 
úlohu v adaptácii na ID hrá zvýšená sekrécia TSH. Hoci struma vzniká pôvodne ako jav 
adaptačný, ide o patologický stav. U mnohých osôb chronicky vystavených ID sa totiž vyvinú 
adekvátne adaptačné mechanizmy bez hyperplázie štítnej žľazy. Navyše pri dlhotrvajúcom 
alebo ťažkom ID adaptačné mechanizmy postupne zlyhávajú (2). 

Ľudia žijúci v oblastiach s ťažkým ID môžu mať priemerný pokles IQ až o 13,5 bodu 
v porovnaní s porovnateľnými komunitami v oblastiach s normálnym príjmom jódu. Tento 
mentálny deficit má negatívny dopad na schopnosť detí učiť sa, na zdravotný stav žien, na 
kvalitu života a ekonomickú produktivitu v postihnutých oblastiach (3). 

Na druhej strane patrí prevencia IDD medzi najjednoduchšie a najlacnejšie v porovnaní 
s ostatnými nutričnými poruchami. SZO považuje ID za „jedinú a najdôležitejšiu 
preventabilnú príčinu poškodenia mozgu“ vo svete (3). 

Na Slovensku urobili prieskum IDD v r. 1949 – 53 Julián Podoba so spolupracovníkmi. 
Vyšetrili 157 865 osôb (viac ako 3 % populácie) v 602 obciach. ES postihovala celé územie 
Slovenska, takže sa nedalo hovoriť o endemickej a neendemickej oblasti. Oddiferencovali sa 
tri veľké a intenzívne postihnuté oblasti: nížina Žitného ostrova, oblasť severozápadného 
Slovenska (Biele Karpaty, Kysuce a Orava) a oblasť Štiavnických vrchov a Slovenského 
Rudohoria. Struma sa tu zistila u 70 % dievčat a 63 % chlapcov do 10 rokov, u 80 % 
dospelých žien a 46 % mužov. Výskyt endemického kreténizmu dosahoval 3 %. V najťažšie 

postihnutých oblastiach sa zistila exkrécia jódu menej ako 25 µg/24 h, kým v ostatných bola 

v rozpätí 25 – 50 µg/24 h, čím sa potvrdil ID ťažkého stupňa (4). 

Jodidácia kuchynskej soli sa začala na Slovensku r. 1951 pridaním 7 mg KI/kg, r. 1953 sa 
dávka KI zvýšila na 12 mg a od r. 1965 sa na Slovensku vyrábala všetka soľ s obsahom 25 mg 
KI (18 mg I) / kg s povoleným rozpätím 15 – 35 mg. Od r. 1966 je jódová profylaxia povinná. 
Po 20-ročnom trvaní bolo možné jej účinky vyhodnotiť nasledovne:  

1. Vo všetkých vekových skupinách u oboch pohlaví sa signifikantne znížil výskyt 
strumy.  

2. Na celom území štátu vymizli veľké strumy vo vekovej skupine do 20 rokov.  
3. Stredne veľké strumy u detí úplne vymizli, u dospelých sa vyskytovali v 1 – 5 %.  
4. U mládeže celkom vymizla uzlová struma.  
5. Pôvodné veľké ložiská intenzívnej endémie ustúpili. Príjem jódu sa zvýšil 2- až 4-

násobne, vymizol endemický kreténizmus, na školách sa zlepšil prospech (5). 

V dôsledku zvyšovania životnej úrovne a zlepšovania výživy obyvateľstva na Slovensku 
vznikla otázka, či je jódová profylaxia ešte potrebná. V dvoch okresoch sa v období 1967 – 73 
prerušila distribúcia jodidovanej soli. Exkrécia jódu v moči poklesla na úroveň pred začatím 
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jódovej profylaxie. Táto štúdia dokázala, že napriek stúpajúcej životnej úrovni na Slovensku 
je jediným garantom dostatočného príjmu jódu iba jódová profylaxia (6). 

Od začiatku sedemdesiatych rokov sa vedecko-výskumné zameranie Ústavu 
experimentálnej endokrinológie radikálne zmenilo. Výskumná skupina, ktorá sa zaoberala 
IDD, sa rozpadla, zredukovala sa na dvoch výskumníkov, ktorí nemohli nahradiť pôvodný 
rozsah jej práce. Odvtedy na Slovensku neexistuje inštitúcia, ktorá by sa profylaxiou IDD 
bola systematicky zaoberala v takom rozsahu, aký toto významné podujatie slovenskej 
preventívnej medicíny vyžadovalo. Nevykonával sa systematický monitoring príjmu jódu 
u obyvateľstva, ani pravidelné epidemiologické štúdie výskytu tyreopatií. Nesledoval sa 
psychický vývoj detí v závislosti na stúpajúcom príjme jódu, ani podiel iných zdrojov na jeho 
príjme. Hodnotenie účinnosti jódovej profylaxie vykonávalo sporadicky iba pár 
dobrovoľníkov popri svojej oficiálnej práci. Štátna správa a zdravotnícke inštitúcie 
neprejavovali záujem o zlepšenie tejto situácie. Jediné, čo sa vykonávalo, bola pravidelná 
každoročná kontrola obsahu jódu v soli, ktorú realizovali hygienické stanice (neskôr úrady 
verejného zdravotníctva). 

V období 1985 – 1995 bolo publikovaných iba niekoľko prác o účinnosti profylaxie IDD. 
Jedna skupina tvrdila na základe zistenia 20 % výskytu difúznej strumy I. stupňa u mládeže, 
že jódová profylaxia nie je dostatočná a dožadovala sa jej zintenzívnenia (7, 8), kým druhá 
proklamovala účinnosti preventívneho programu. U mládeže sa potvrdil optimálny príjem 
jódu a prevalencia difúznej strumy podľa kritérií SZO nespĺňala kritériá ES. Väčšina strúm 
u mládeže bola spôsobená autoimunitnou tyreoiditídou (9, 10). 

Medzinárodná štúdia Štandardizované hodnotenie jódového deficitu u detí školského veku 
v Európe, ktorá sa uskutočnila v r. 1994/95 pod záštitou SZO, UNICEF a ICCIDD 
(Medzinárodná organizácia pre IDD) v 12 štátoch, potvrdila optimálny príjem jódu u detí 
a mládeže na Slovensku. Obsadili sme druhé miesto za Holandskom. V tom čase patrilo 
Slovensko medzi prvých 5 krajín v Európe s dostatočným a najvyšším príjmom jódu. 
Ultrasonograficky namerané objemy štítnych žliaz z Holandska, Slovenska a Rakúska sa 
použili na vytvorenie hornej hranice normy objemu štítnej žľazy pre deti európskeho regiónu 
(11). Inými slovami: iba 20 rokov vedia endokrinológovia, aký objem má mať štítna žľaza, 
ktorá nie je negatívne ovplyvnená ID. 

UNICEF, ICCIDD a SZO odporúčajú denný príjem jódu: 90 µg pre deti predškolského 

veku (0 – 5 rokov), 120 µg pre 6- až 12-ročné deti, 150 µg pre adolescentov a dospelých, 250 

µg pre gravidné a dojčiace ženy (3). V profylaxii IDD sa vo všetkých krajinách, ktoré toto 
opatrenie zaviedli, používa ako základný nosič jódu kuchynská soľ. Takto je zabezpečený 
príjem jódu pre celú populáciu v danej krajine.  

Ukazovateľom príjmu jódu je jeho odpad v moči. V epidemiologických štúdiách sa pri 
monitorovaní príjmu jódu používa ako jeho najdôležitejší indikátor medián koncentrácie jódu 
v rannej alebo ktorejkoľvek vzorke moču (UIC). Kvantitatívny zber moču je komplikovaný, 
preto sa používa UIC v jednorazovej vzorke moču. U detí, dospelých a negravidných žien 

medián UIC v rozpätí 100 – 199 µg/l znamená adekvátny príjem jódu, 200 – 299 µg/l príjem 
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prevyšujúci potrebu jódu, 50 – 99 µg/l mierny, 20 – 49 µg/l stredne ťažký a < 20 µg/l ťažký 

ID. V gravidite medián UIC v rozpätí 150 – 249 µg/l znamená optimálny príjem jódu, UIC 

< 150 µg/l nedostatočný príjem (3). 

Veľké množstvo vedeckých prác potvrdilo, že zlepšený príjem jódu v oblastiach s ťažkým 
ID eliminoval endemický kreténizmus a poruchy neurokognitívnych funkcií u detí spolu so 
znížením prevalencie strumy. Na druhej strane je málo informácií z krajín s miernym 
jódovým deficitom po zavedení jodidácie soli. Nedávne štúdie odhalili, že aj mierny ID 
v gravidite môže spôsobiť poruchy neurokognitívnych funkcií detí, napr. sťažené učenie, 
pokles verbálneho IQ a iné (12, 13). 

Začiatkom tohto storočia zanikla na Slovensku výroba kuchynskej soli. Sme kompletne 
odkázaní na import jodidovanej soli zo zahraničia (najmä z Rakúska). Posledných 15 rokov 
nie sú k dispozícii žiadne informácie o príjme jódu na Slovensku. Cieľom našej pilotnej štúdie 
bolo preto vyšetriť exkréciu jódu v moči v rôznych vekových skupinách obyvateľstva 
s dôrazom na gravidné ženy. 

 
Vyšetrený súbor a metódy 

V období jún 2014 – október 2015 sme vyšetrili exkréciu jódu a sodíka v moči u 426 
dobrovoľníkov vo veku 3 – 75 rokov. Pochádzali z troch regiónov: z Bratislavy a okolia, 
z Oravy a Liptova. Rozdelenie súboru podľa veku je uvedené v tab. 1. Tehotné ženy boli 
rozdelené do dvoch skupín: A – užívajúce multivitamínové preparáty s obsahom jódu (34 
žien) a B – neužívajúce tieto prípravky (132 žien). Tieto prípravky určené pre gravidné ženy 

obsahovali 150 µg jódu popri mnohých ďalších vitamínoch a mineráloch.  

Pre stanovenie jódu v moči sa v r. 2009 zaviedla na OKB ÚLM OUSA kvantitatívna 
metóda založená na Sandell-Kolthoffovej reakcii upravená na mikrotitračnú techniku.  
 
Tab. 1. Rozdelenie súboru vyšetrených podľa veku 

 Deti  
1 – 3 r. 

Adolescenti 
13 – 17 r. 

Gravidné 
ženy 

Ženy  
18 – 35 r. 

Ženy  
36 – 55 r. 

Ženy  
nad 55 r. 

Muži  
18 – 35 r. 

Muži  
36 – 55 r. 

Muži  
nad 55 r. 

N 38 9 166 71 36 33 13 24 36 

 
V epidemiologických štúdiách hodnotenia príjmu jódu sa z viacerých dôvodov odporúča 

používať medián koncentrácie jódu v rannej alebo ktorejkoľvek vzorke moču (UIC). My sme 
preferovali vyšetrenie odpadu jódu v moči/24 h (UIE). Viedli nás k tomu tri dôvody:  

1. UIE presnejšie odráža denný príjem jódu ako UIC, ktorá v priebehu dňa osciluje 
v závislosti od hydratácie.  

2. U gravidných žien sme chceli získať presnú individuálnu hodnotu s cieľom upraviť 
zistený nízky príjem jódu.  

3. Pri hodnotení epidemiologickej situácie pomocou UIC je potrebných oveľa viac analýz. 
My sme nemali možnosť vyšetriť niekoľko tisíc vzoriek moču. 
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Výsledky 

Zistila sa dobrá korelácia medzi nátriúriou/24 h a jodúriou/24 h (obr. 1). Je jasné, že 
kuchynská soľ je hlavným donorom jódu pre obyvateľstvo Slovenska. 90 % príjmu sodíka 
pochádza z NaCl, zvyšok z iných zlúčením. Po zohľadnení týchto 10 % sme vypočítali 
z nátriúrie denný príjem kuchynskej soli (tab. 2). Vo všetkých vekových skupinách sa zistil 
dostatočný, dokonca viac ako adekvátny, príjem jódu (obr. 2).  

 

Obr. 1. Korelácia jodúrie/24 h a nátriúrie/24 h 
 

Tab. 2. Mediány nátriúrie/ 24h a vypočítaný príjem soli  

 Deti  
3 – 12 r. 

Adolescenti 
13 – 17 r. 

Gravidné 
ženy 

Ženy  
18 – 35 r. 

Ženy  
36 – 55 r. 

Ženy  
nad 55 r. 

Muži  
18 – 35 r. 

Muži  
36 – 55 r. 

Muži  
nad 55 r. 

Na 
[mmol/24h] 

89,0 145,5 156,0 144,0 162,5 164,0 185,0 210,0 168,0 

Príjem NaCl 
[g] 

4,6 7,5 8,1 7,5 8,4 8,4 9,7 11,0 8,5 

 

Jedinou skupinou obyvateľstva s hraničným, resp. mierne suboptimálnym príjmom jódu 

sú gravidné ženy. Medián UIE bol 218 µg/24 h. Denný príjem jódu bol u 60 % z nich ľahko 

pod odporučenou hodnotou 250 µg. Optimálny príjem jódu mali iba gravidné s jeho osobitnou 
fortifikáciou multivitamínovými preparátmi. Medián UIE v tejto skupine stúpol na 320 

µg/24 h (obr. 3). 
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Box and whisker plot, - medián, + priemer  

Obr. 2. Jodúria /24h v rôznych vekových skupinách 

 

 
A – s multivitamínovými preparátmi, B – bez multivitamínových preparátov 

 
Obr. 3. Jodúria/24h u gravidných žien 
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Diskusia 

Na Slovensku sa odohralo množstvo udalostí s potenciálne negatívnym dopadom na 
účinnosť jódovej profylaxie. Od sedemdesiatych rokov neexistuje oficiálna inštitúcia ani 
oficiálny tím, ktoré by sa boli jódovou profylaxiou zaoberali komplexne a v takom rozsahu, 
aký si toto dôležité opatrenie slovenskej preventívnej medicíny zasluhovalo. Nesledoval sa 
systematicky príjem jódu, ani jeho vplyv na IQ detí, ani epidemiológia tyreopatií 
v podmienkach dlhodobej jódovej profylaxie.  

Pred desiatimi rokmi sa na Slovensku skončila výroba kuchynskej soli. Odvtedy sme 
kompletne závislí od importu jodidovanej soli zo zahraničia (najmä z Rakúska). Nemôžeme 
ovplyvniť obsah jódu v soli. V dôsledku globalizácie a voľného obchodu nemôžeme 
ovplyvniť obsah soli a jódu v dovážaných potravinách. Menia sa stravovacie návyky, najmä 
u mladej generácie. Mnohí sa orientujú na „zdravú“ výživu, v rámci ktorej používajú 
nejodidovanú (napr. himalájsku) soľ. K týmto trendom prispeli u nás aj výrobcovia a 
distribútori výživových doplnkov obsahujúcich tzv. organický jód, ktorí vyvinuli intenzívnu 
a zavádzajúcu reklamu proti anorganickému jódu v jodidovanej soli.  

Našťastie tieto udalosti neovplyvnili významnejšie príjem jódu u nášho obyvateľstva. 
Obsah jódu v kuchynskej soli kontinuálne každoročne monitorovali regionálne hygienické 
stanice (neskôr regionálne úrady verejného zdravotníctva). Viac ako 95 % importovanej soli 
obsahuje požadované množstvo jódu. Rakúska soľ vyrábaná pre Slovensko obsahuje rovnaké 
množstvo jódu ako pôvodná prešovská soľ. 

Potvrdili sme optimálny, dokonca viac ako adekvátny, príjem jódu vo všetkých vekových 
skupinách obyvateľstva. Je to spôsobené dovozom optimálne jodidovanej soli, avšak aj jej 
vysokým príjmom a všeobecne nadmernou nutríciou nášho obyvateľstva. Ani požadovaná 
redukcia príjmu NaCl by nemala ohroziť dostatočný príjem jódu. Absolútne nie je dôvod na 
šírenie správ o deficite jódu, za ktorými sú z pochopiteľných dôvodov predajcovia jódových 
výživových doplnkov.  

Malé rozdiely medzi rôznymi vekovými skupinami dospelých sú dané rozdielnymi 
stravovacími návykmi. Najnižší príjem jódu sa zistil logicky v skupine mladých dospelých 
žien. Je to zrejme preto, že tejto vekovej kategórii najviac záleží na štíhlej postave a zdravom 
životnom štýle, čomu prispôsobujú aj príjem a zloženie potravy. 

 Ešte pred 20 rokmi by sa súčasný príjem jódu u tehotných žien bol hodnotil ako 
dostatočný. Aj v súčasnosti je vyšší ako vo väčšine európskych krajín s fungujúcou jódovou 
profylaxiou (14, 15). V nedávnej minulosti SZO, UNICEF a ICCIDD odporučili jeho 

zvýšenie pre gravidné a dojčiace ženy na 250 µg/deň. Zabezpečiť nárast zo 150 µg pred 

graviditou na 250 µg len zvýšením objemu potravy je nereálne, možné iba v prípade 
extrémneho prejedania sa. Preto nás neprekvapilo, že u 60 % tehotných žien sa zistil ľahký 
jódový deficit. Jediným spôsobom, ako dosiahnuť požadovanú nutričnú dávku je ďalšia 
fortifikácia jód obsahujúcimi multivitamínovými preparátmi určenými pre gravidné ženy. 
Druhou (teoretickou) možnosťou by bola výroba a import soli s väčším obsahom jódu 
osobitne pre gravidné ženy. Experti Americkej aj Európskej tyreoidologickej spoločnosti 
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odporúčajú rutinnú prenatálnu suplementáciu jódu formou multivitamínových tabliet (14, 16). 
V súčasnej situácii by u nás stačilo zvýšenie príjmu jódu u gravidných a dojčiacich žien o 50 

µg/deň. Keď obyvateľstvo na Slovensku pochopí a začne akceptovať riziká nadmerného 

príjmu soli, budú aktuálne preparáty s obsahom 150 µg jódu optimálne. 

Len málo epidemiologických štúdií sa urobilo vo svete s cieľom sledovať potenciálne 
nežiaduce účinky jodidácie soli. V ekonomicky a medicínsky vyspelých krajinách lekári 
konštatujú „epidémiu“ autoimunitných tyreopatií (AIT) a primárnej hypotyreózy. Na 
Slovensku je tento problém známy od osemdesiatych rokov (9). Môže stúpajúca prevalencia 
AIT súvisieť s jódovou profylaxiou? Exces jódu sa všeobecne považuje za jeden z faktorov 
spúšťajúcich tyreoidálnu autoimunitu. Exaktne sa to však podarilo dokázať iba 
u laboratórnych zvierat. Kde je hranica škodlivého nadbytku jódu v humánnej medicíne? Kde 
je hranica medzi priaznivými a potenciálnymi nežiaducimi účinkami dlhodobých 
preventívnych programov jodidácie soli? Tieto otázky sa doteraz uspokojivo nezodpovedali. 
Všeobecne používanou odpoveďou je: „prínos jódovej profylaxie mnohonásobne prevyšuje 
jej možné vedľajšie účinky“. Stúpajúci výskyt primárnej hypotyreózy môže byť daň za 
eradikáciu vážnych následkov IDD. Niekoľko štúdií poukazuje na vplyv stúpajúceho príjmu 
jódu na tyreoidálnu autoimunitu (17, 18, 19), iné tento vzťah nepotvrdili (20). Viacerí autori 
poukázali aj na vplyv znečisťovania životného prostredia na vznik tyreoidálnej autoimunity 
(21). Poznanie týchto súvislostí je veľmi dôležité a pravdepodobne ich vyrieši aktuálne 
prebiehajúca európska štúdia EUthyroid. 

Tieto doteraz nezodpovedané otázky odhalili významnú chybu vedenia Ústavu 
experimentálnej endokrinológie SAV nepokračovať vo výskume IDD a ich profylaxie. 
V osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch táto inštitúcia disponovala personálnymi, 
mentálnymi a technickými kapacitami, ktoré jej umožňovali naďalej monitorovať 
profylaktické programy, vyhodnocovať ich benefit a študovať meniacu sa epidemiológiu 
tyreopatií v podmienkach dlhodobej jódovej profylaxie. Pokračovanie dobre rozbehnutého 
výskumu mohlo zodpovedať vyššie uvedené otázky, ako aj otázku optimálneho príjmu jódu 
nielen vo vzťahu k jeho priaznivým, ale aj potenciálne nežiaducim účinkom. Európa je 
mimoriadne diverzifikovaná v problematike profylaxie IDD, v mnohých krajinách pretrváva 
mierny ID a vo väčšine štátov majú gravidné ženy nedostatočný príjem jódu. Slovensko sa 
mohlo stať príkladom krajiny, kde by bola väčšina otázok spojených s profylaxiou IDD 
vyriešených. 

 
Závery 

1. Príjem jódu v rôznych vekových skupinách obyvateľstva na Slovensku je vďaka 
jodidácii kuchynskej soli všeobecne optimálny s výnimkou skupiny gravidných žien, 
u ktorých sa zistil mierny/hraničný jódový deficit.  

2. Z našich výsledkov vyplýva potreba znížiť príjem soli, na druhej strane je potrebné 
fortifikovať príjem jódu v gravidite pomocou multivitamínových preparátov obsahujúcich 
jód.  
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3. Odporúčame, aby sa vyšetrenie UIE stalo súčasťou existujúceho skríningu tyreopatií vo 
včasnej gravidite.  

4. Je dôležité zvýšiť informovanosť gynekológov a pôrodníkov o význame optimálneho 
príjmu jódu pre vývoj plodu a intelektu človeka.  

5. Je potrebné, aby nedávno vzniknutá „Medzirezortná komisia pre problematiku jódu“ 
získala podporu štátnej správy, MZ SR a členskej základne SES SLS. 
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ÚČINNOSŤ APLIKÁCIE PROBIOTIKA A PREBIOTIKA  
NA PARAMETRE ZÁPALU PRI AKÚTNEJ KOLITÍDE 1 

 
 

E. Hijová, A. Šoltésová  

 Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice 
 
 
 

Zápalové črevné ochorenia sú ochorenia známe nielen u ľudí, ale aj u niektorých druhov 
zvierat (1, 7). Ulcerózna kolitída je chronické nešpecifické zápalové ochorenie hrubého čreva 
s exudatívnymi, hemoragicko-katarálnymi až ulceróznymi zmenami sliznice a submukózy 
prevažne rekta s možnou extenziou na zvyšné časti čreva. Príčina ochorenia je doteraz 
neznáma. Priebeh je charakterizovaný nárazovou periodicitou s ťažko predvídateľným 
vznikom relapsu (akútny zápal) a remisie (zápal v ústupe). Interakcia genetických, 
environmentálnych a imunoregulačných faktorov tvorí súčasný koncept mechanizmu 
patofyziológie zápalových ochorení. U geneticky predisponovaných jedincov abnormálne 
komunikácie medzi črevnou mikrobiálnou flórou a slizničným imunitným systémom tvoria 
základ defektu, ktorý je sprevádzaný slizničnými zápalovými léziami tráviaceho traktu. 
Dôležitú úlohu má porušenie bakteriálnej mikroflóry tráviaceho traktu. Dlhotrvajúce 
pôsobenie negatívnych faktorov, zápalových procesov, môže zapríčiniť vznik nádorového 
ochorenia, čím kolitída predstavuje riziko vzniku nádorového procesu. Vysoká morbidita, 
závažné včasné a neskoré komplikácie týchto ochorení, s potenciálnou invalidizáciou, 
skrátením života pacienta a výrazným znížením kvality jeho života sú dôvodom hľadania 
nových možností prevencie, racionálnej diagnostiky a liečby.  

Z dlhodobého hľadiska má alternatívna, respektíve podporná liečba zameraná na celkové 
zlepšenie zdravotného stavu pacienta kľúčovú úlohu. Modulácia mikroflóry 
gastrointestinálneho traktu prírodnými potravinovými ingredienciami/produktmi predstavuje 
benefit, ktorý môže prispieť k zabráneniu rozvoja ochorenia tým, že sa ovplyvní mikroflóra 
kolónu tak, aby sa v čo najmenšej miere zabránilo kolonizácií tráviaceho traktu vysokými 
počtami mikroorganizmov podporujúcimi vznik zápalového procesu s následnými 
nežiaducimi účinkami.  

                                                 
1Táto práca bola podporená Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre 
štrukturálne fondy EÚ projektom ITMS 26220220104 (30%), čiastočne grantom VEGA 1/0279/13 
a 4/GSD/2012.  
 

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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Cieľom prezentovanej práce bolo získať informácie o účinnosti probiotického kmeňa 
Lactobacillus plantarum LS/07 a prebiotického inulínu na expresiu nukleárneho 
transkripčného faktora kappa beta (NFkB) a hladiny interleukínu 6 (IL-6) a interleukínu 8 (IL-
8) v krvnom sére a tkanive hrubého čreva potkanov po experimentálne vyvolanej akútnej 
kolitíde.  

 
Materiál a metódy 

Experimentálny dizajn 
Potkany kmeňa Sprague-Dawley v celkovom počte (n = 32, 8 per skupina) vo veku 2 

mesiacov s počiatočnou priemernou hmotnosťou 251,88 ± 20,38 g boli umiestnené 
v Laboratóriu výskumných biomodelov na LF UPJŠ za štandardných podmienok striedania 12 
hodinového cyklu tma/svetlo, udržiavania izbovej teploty 21°C ± 1°C a s vlhkosťou vzduchu 
50 % – 60 %. Experiment bol vykonávaný v súlade s príslušnými legislatívnymi 
ustanoveniami so súhlasom Etickej komisie LF UPJŠ v Košiciach a Štátnej veterinárnej 
a potravinovej správy SR.  

Potkany boli rozdelené do 4 skupín:  

− KS (kontrolná skupina) – prijímala konvenčné krmivo (MP-OŠ-06, kŕmna zmes pre 
potkany a myší, Snina, Slovenská republika) v intervale 14 dní,  

− AK (akútna kolitída) – skupina, ktorá prijímala v intervale 7 dní konvenčné krmivo bez 
DSS (dextransulphatesodium) a následne 7 dní konvenčné krmivo s DSS,  

− AK+PRE (akútna kolitída + prebiotikum) – skupina, ktorá prijímala konvenčné krmivo, 
prebiotikum podávané v dávke 80 g/kg konvenčného krmiva bez DSS v intervale 7 dní 
a následne 7 dní súčasne prebiotikum v kombinácii s DSS,  

− AK+PRO (akútna kolitída + probiotikum Lactobacillus plantarum) – skupina, ktorá 
prijímala konvenčné krmivo doplnené probiotikom Lactobacillus plantarum LS/07 
podávané v pasterizovanom mlieku s obsahom 0,5 % tuku v dennej dávke 1,5x109 
CFU/1 ml bez DSS počas 7 dní a následne 7 dní súčasne probiotikum v kombinácii s DSS.  

Príprava probiotického kmeňa Lactobacillus plantarum LS/07 je popísaná v uverejnenej 
práci Strojný a kol. (13). Na indukciu kolitídy sme využili dextransulphatesodium (DSS, 
40 000, TdB Consulting AB, Uppsala, Švédsko) aplikovaný v 5 % koncentrácii.  

Počas celého experimentu mali zvieratá voľný prístup k vode a boli denne vážené 
a klinicky sledované. Po ukončení experimentu boli zvieratá usmrtené aplikáciou celkovej 
anestézy (Zoletil 50 inj. sicc. ad us. vet., v dávke 50 mg/kg živej hmotnosti, i.m., Virbac S.A., 
Francúzsko v kombinácii s Xylazínom v dávke 15 mg/kg živej hmotnosti, i.m., RIEMSER, 
Spolková republika Nemecko). Následne sme odobrali biologický materiál – krv punkciou zo 
srdca, črevný obsah a stolicu na potrebné biochemické stanovenia a mikrobiologické analýzy.  

Prebiotickú liečbu prezentoval komerčne vyrábaný potravinový výrobok inulín obohatený 
o oligosacharidy (Beneo Synergy 1, ORAFTI, Tienen, Belgicko). Inulín pozostáva z dlho- 
reťazového inulínu (fermentovaný pomaly a prejavujúci svoje účinky v distálnej časti kolónu) 
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a krátko-reťazovej oligofruktózy (fermentovaná rýchlo a selektívne črevnou flórou, čo vedie 
k zvýšenému množstvu bifidobaktérii v proximálnej časti kolónu). 

Index aktivity ochorenia – denné hodnotenie sledovaných parametrov, a to konzistencie 
stolice, krvácania v stolici, úbytku hmotnosti zvierat a ich vzájomná kombinácia tvorili skóre 
indexu aktivity ochorenia (14). Všetky parametre sme hodnotili stupnicou od 0 po 3, prípadne 
4, maximálne skóre bolo 10. 

Meranie hladiny interleukínov (IL-6, IL-8) a aktivity NFkB v krvnom sére a tkanive 
hrubého čreva – vzorky krvi zvierat sme získali punkciou zo srdca, následne centrifugovali 15 
minút 1000xg, krvné sérum sme skladovali pri teplote –20 ºC do následnej analýzy. Vzorky 
hrubého čreva potkanov sme premývali v chladenom roztoku PBS (pH 7,0 – 7,2), po 
odstránení zvyškov krvi sme hrubé črevo pozdĺžne narezali a homogenizovali v PBS roztoku 
(Disperser T10 Basic Ultra Turrax, Nemecko) podľa návodu výrobcu komerčných setov. 
Homogenáty sme centrifugovali 5 minút pri 5000xg pri teplote 2 – 8 ºC, získaný supernatant 
sme skladovali pri teplote –20 ºC. Interleukíny a NFkB sme merali ELISA metódou pomocou 
komerčných setov – NFkB v tkanive setom USCN Life Science, Inc., USA; IL-6 v krvi 
a v tkanive setmi eBioscience, USA a IL-8 v tkanive setom firmy Cusabio Biotech Co., Ltd. 
Konečné hodnoty parametrov sme merali na prístroji Synergy H4 multiplatereader, firmy 
BioTek Instruments, Inc. USA.  

Studentov t-test a ANOVA sme použili na stanovenie významnosti rozdielov medzi 
kontrolnou a experimentálnymi skupinami.  

 
Výsledky 

Priemerná hmotnosť potkanov na konci experimentu bola zvýšená v KS skupine o 
30,92 %, v skupine s akútnou kolitídou o 9,90 %, v skupine s aplikovaným prebiotikom 
o 14,28 % a v skupine s aplikovaným probiotikom o 21,74 %. 

Štatistická významnosť je medzi KS/AK *** p < 0,001; AK/AK+PRE +++ p < 0,001 
 

Obr. 1. Aktivita NFkB v jednotlivých skupinách 

*** 
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Na základe denného hodnotenia sledovaných parametrov, a to konzistencie stolice, 
krvácania v stolici, úbytku hmotnosti zvierat a ich vzájomnej kombinácii sme vypočítali 
priemerné hodnoty indexu aktivity ochorenia v jednotlivých skupinách. Najvyššia hodnota 
indexu aktivity ochorenia bola v skupine s akútnou kolitídou = 6,5. Po aplikácii prebiotika 
a probiotika došlo k pozitívnemu zníženiu indexu aktivity ochorenia, v skupine AK+PRE bola 
konečná hodnota indexu aktivity ochorenia = 4,13 a v skupine AK+PRO dosiahla hodnota 
indexu aktivity ochorenia = 3,5. Hodnoty indexov aktivity ochorenia korešpondovali so 
zmenami sledovaných ukazovateľov zápalu kolitídy meranými v krvnom sére a tkanive 
hrubého čreva potkanov. Zmeny v aktivite nukleárneho transkripčného faktora kappa beta 
(NFkB) v tkanive hrubého čreva sú znázornené na obr. 1. 

Hodnoty interleukínov IL-6 v krvnom sére a tkanive a IL-8 v tkanive hrubého čreva 
potkanov v jednotlivých experimentálnych skupinách sú uvedené na obr. 2 a 3.  

 
Štatistická významnosť je medzi KS/AK **p < 0,01; AK/AK+PRE ++p < 0,01 a AK/AK+PRO +++ p < 0,001 

Obr. 2. Hladiny IL-6 v krvnom sére (s) a v tkanivovom homogenáte (t) 
 

 

 
 
Štatistická významnosť je medzi KS/AK ***p < 0,001; AK/AK+PRE +p < 0,05 a AK/AK+PRO +++p < 0,001 

Obr. 3. Hladiny IL-8 v tkanivovom homogenáte hrubého čreva potkanov 
 

+++ 

++ 
+++ 

** 

++ 
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Diskusia 

Zápalová kaskáda zmien sprevádzajúca ulceróznu kolitídu začína infiltráciou zápalových 
buniek (makrofágov a neutrofilov) v mukóze s následným uvoľňovaním prozápalových 
mediátorov, ako sú reaktívne formy kyslíka a cytokíny. Posúdenie zápalu tráviaceho traktu 
ostáva naďalej ťažkou úlohou. Dlhotrvajúca ulcerózna kolitída predstavuje zvýšené riziko 
vzniku CAC (colitis-associated cancer), ako aj rakoviny kolónu CRC (colon carcinogenesis) 
(2, 3). 

Všeobecne sa uznáva, že chronický zápal podporuje karcinogenézu následnou produkciou 
celého radu cytokínov a chemokínov, ktoré šíria lokalizovanú zápalovú odpoveď aktiváciou 
transkripčných faktorov, ako je NF-kB, čo sprevádza zvýšená aktivácia COX-2, iNOS 
a prozápalových cytokínov. Tieto zistenia majú významný vplyv pre možný rozvoj 
protinádorových terapií a ponúkajú príležitosť vytvoriť stratégie, ktoré podporujú názor, že 
probiotiká a prebiotiká môžu zabezpečiť alternatívny alebo adjuvantný prístup liečby zmenou 
črevnej mikroflóry a moduláciou imunitného systému hostiteľa. Cieľom tejto štúdie bolo 
získať informácie o vplyve prebiotického inulínu a probiotického Lactobacillus plantarum 

LS/07 aplikovaných na modeli DSS-indukovanej akútnej kolitídy potkanov. 

Probiotiká sú definované ako živé mikroorganizmy, ktoré po podaní v dostatočnom 
množstve plne aktívne osídľujú črevo, čím menia mikroflóru hostiteľa a majú blahodarný 
účinok na jeho zdravie. V ostatných rokoch sa zvýšil záujem o ich použitie pri zápalových 
ochoreniach čriev (9, 10). Kategória probiotík používaných dnes zahŕňa: baktérie, ako sú 
baktérie mliečneho kvasenia (lacticacid bacteria – LAB) a Escherichia coli (E. coli Nissle 
1917, non-LAB probiotikum), ako aj kvasinky, najviac Saccharomyces boulardii. Prebiotiká 
ako rodina molekúl, ktoré pre zaradenie medzi prebiotiká musia spĺňať tri klasifikačne kritériá 
definované Gibsonom a Roberfroidom (4); teda musia byť odolné proti hydrolýze alebo 
absorpcii v hornej časti gastrointestinálneho traktu, fermentované črevnou mikroflórou 
a musia selektívne stimulovať rast a/alebo aktivitu prospešných črevných baktérií, ako sú 
napríklad Lactobacillus a Bifidobacterium, ktoré majú pozitívny vplyv na zdravie hostiteľa 
preukázané viacerými autori (5, 6, 8). 

Je známe, že chronický zápal vyvoláva narušenie signálnych procesov a vnútorného 
mikroprostredia, ktoré tvorí hranicu medzi pre-rakovinovými a rakovinovými bunkami (11). 
Zo signálnych dráh zapojených v zápalovom procese má kľúčovú úlohu transkripčný 
nukleárny faktor kappa beta, ktorý reguluje expresiu rôznych cytokínov a moduluje zápalový 
proces charakteristicky pre IBD (6, 12), kontroluje apoptózu, progresiu bunkového cyklu, 
proliferáciu a diferenciáciu. Preukázalo sa, že hoci aktivácia transkripčného faktora kappa 
beta sa podieľa na vývoji CRC, normálne fungujúci NFkB je nevyhnutný pre udržanie 
homeostázy epiteliálnych buniek čreva. Translokácia aktivovaného NFkB do jadra indukuje 
expresiu cytokínov, ako je TNFα, IL-6 a chemokíny, ktoré prispievajú k rozvoju zápalu 
spojeného s poškodením tkaniva.  

V našom experimente aktivita NFkB vo vzorkách tkanív hrubého čreva bola v skupine 
s akútnou kolitídou výrazne zvýšená (p < 0,001) čo predstavuje citlivý ukazovateľ hodnotenia 
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stavu aktivácie slizničnej imunitnej odpovede. Suplementácia diéty prebiotickým inulínom 
potlačila aktivitu kritického transkripčného faktora v bunkách sliznice čreva (p ˂  0,001). 
Aktivovaný transkripčný faktor kappa beta signifikantne aktivoval sérové a tkanivové 
hodnoty prozápalových cytokínov (IL-6 a IL-8) v skupine s akútnou kolitídou v porovnaní 
s kontrolnou skupinou. 

Prebiotický inulín v skupine AK+PRE štatisticky významne znížil hodnoty prozápalových 
cytokínov v krvnom sére, ako aj v homogenáte hrubého čreva IL-6 (p < 0,01) a hodnoty IL-8 
v homogenáte hrubého čreva (p < 0,05) v porovnaní s akútnou kolitídou. Aplikácia 
probiotického kmeňa Lactobacillus plantarum LS/07 nesignifikantne potlačila aktivitu NFkB, 
ale významne znížila syntézu interleukínov IL-6 a IL-8 (p < 0,001) v krvnom sére, ako aj 
tkanive hrubého čreva v porovnaní s akútnou kolitídou.  

Presná etiológia a patogenéza ulceróznej kolitídy dosiaľ nie je známa, ale tieto čiastočné 
výsledky poukazujú na vhodnosť používania prebiotík a probiotík v prevencii akútnej 
kolitídy. 

 
Záver 

V súčasnosti neexistuje jednoznačná odpoveď na otázku, ktoré probiotikum je 
najvhodnejšie, pretože efekt probiotík je kmeňovo špecifický. Trend však smeruje k zvýšeniu 
účinnosti probiotík, ako aj k vzájomnej aplikácií probiotík so substrátmi potrebnými pre ich 
rast – prebiotikami, prípadne inými látkami naturálneho pôvodu. Vzájomné kombinácie 
probiotík a prebiotík označované ako synbiotiká môžu maximalizovať ich prospešné účinky 
na organizmus dosiahnutím ich synergického a širšieho účinku, ale uvedená hypotéza si 
vyžaduje ďalší výskum. Ďalšie vedecké úsilie musí smerovať k objasneniu mechanizmu ich 
účinku a vysvetleniu neefektívnosti v niektorých indikáciách. Nedoriešenou otázkou do 
budúcnosti zostáva i výber probiotického kmeňa, resp. kombinácie kmeňov, kombinácie 
probiotík a prebiotík, dávka a dĺžka podávania.  

Vzájomná zvýšená spolupráca medzi výskumnými pracovníkmi (experimentálny, 
predklinický a klinický výskum) a farmaceutickými spoločnosťami má potenciál priblížiť sa 
k príprave optimálneho farmaceuticky a nutrične vyváženého prípravku v prevencii kolitídy 
nielen u ľudí, ale aj vo veterinárnej medicíne. Výsledky nášho výskumu ukazujú na schopnosť 
zvolených doplnkov stravy prebiotického inulínu a probiotického Lactobacillus plantarum 
LS/07 ovplyvniť patofyziologicky proces rozvoja akútnej kolitídy. 
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Medzi biochemické reakcie prebiehajúce v organizme patrí aj tvorba voľných radikálov. 
Fyziologicky pôsobia ako regulačné a signálne molekuly. Majú veľký význam pre 
regeneráciu tkanív, podieľajú sa na apoptóze buniek, zúčastňujú sa na imunitnej odpovedi 
organizmu a pod. Pri nadmernej tvorbe voľných radikálov alebo pri porušení rovnováhy 
medzi ich tvorbou a odstraňovaním sa prejaví ich negatívny účinok. Môže dôjsť k poškodeniu 
biologicky významných molekúl. Oxidačne poškodené proteíny, lipidy, sacharidy a nukleové 
kyseliny sa podieľajú na vzniku a patogenéze rôznych ochorení (kardiovaskulárne, nádorové 
ochorenia, cukrovka, artritída, astma, Alzheimerova a Parkinsonova choroba).  

Organizmus nie je bezbranný a tvorbu voľných radikálov stabilizuje alebo ich deaktivuje. 
Zložitý antioxidačný systém organizmu zahŕňa endogénnu enzýmovú a neenzýmovú ochranu 
a exogénne antioxidanty prijímané potravou. 

Ľudstvo už po tisícročia využíva liečivé účinky rastlín. V súčasnosti sú mnohé účinné 
látky týchto rastlín izolované a podrobne preskúmané. Jednou z liečivých rastlín užívanou vo 
forme fytoprípravkov je Yucca shidigera, ktorá našla využitie ako doplnková liečba pri 
rôznych humánnych ochoreniach, v živočíšnej výžive, vo farmaceutickom aj kozmetickom 
priemysle. Pozitívny účinok má pravdepodobne vďaka vysokému obsahu steroidných 
saponínov a polyfenolových látok s antioxidačným efektom (1, 2). Zvýšený záujem o využitie 
tejto rastliny v terapeutickej praxi nás motivoval k podrobnejšiemu preskúmaniu jej 
antioxidačných účinkov na organizmus. V experimente sme sa zamerali na objasnenie vplyvu 
prídavku prášku z Yucca shidigera na aktivity antioxidačných a detoxikačných enzýmov v 
pečeni a obličkách oviec a stanovenie celkového obsahu TBARS v sledovaných orgánoch. 

 

                                                           
1
 Práca bola podporená projektom KEGA 14/4/2013 a VEGA 1/0613/13. 

 

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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Materiál a metódy 

Klinicky zdravé bahnice plemena Merino v pripúšťacej sezóne boli rozdelené do dvoch 
skupín – kontrolnej (n = 6) a experimentálnej (n = 6). Kontrolná skupina bola kŕmená 
jačmenným šrotom v množstve 300 g/kus/deň a senom a vodou ad libitum. Experimentálnej 
skupine bol ku krmivu pridávaný prášok Yucca shidigera v množstve 1,5 g/kus/deň počas 30 
dní. Po ukončení experimentu boli zvieratá porazené. Vzorky pečene a obličiek sme 
spracovali a získané supernatanty sme do začatia ďalších analýz skladovali pri –50 °C.  

Vo všetkých vzorkách sme stanovili obsah bielkovín podľa Bradfordovej (3), obsah 
TBARS (4) a aktivity antioxidačných a detoxikačných enzýmov kinetickými 
spektrofotometrickými meraniami (5, 6, 7, 8). Výsledky sme štatisticky spracovali 
Studentovým t-testom, P < 0,05). 

 
Výsledky 

Špecifická aktivita superoxiddismutázy (SOD), hlavného antioxidačného enzýmu, sa 
v pečeni oviec po pridaní Yucca shidigera do potravy zvýšila. Zvýšenie však nebolo 
štatisticky významné. V obličke sme zmenu aktivity SOD nezaznamenali. Vznikajúci peroxid 
vodíka sa rozkladá pôsobením katalázy (CAT) na vodu a kyslík. Aktivita CAT v pečeni je 
niekoľkonásobne vyššia ako v obličke, ale v experimentálnej skupine sa výrazne nezmenila. 
V obličke však štatisticky významne vzrástla. Ďalšími enzýmami odstraňujúcimi peroxid 
vodíka a iné peroxidy sú glutatiónperoxidázy (GPx). Ich aktivita sa v sledovaných orgánoch 
nemenila. Glutatión-S-transferáza (GST) je ako hlavný detoxikačný enzým zapojený do 
druhej fázy biotrasformácie. V homogenáte pečene sme zaznamenali štatisticky významný 
pokles aktivity tohto enzýmu. Obsah TBARS (reaktívne produkty tvoriace komplex 
s kyselinou tiobarbitúrovou) sa bežne používa ako marker oxidačného poškodenia lipidov. 
V obidvoch detoxikačných orgánoch sme zistili štatisticky nevýznamné zníženie hladiny 
TBARS (obr. 1). 

 
Diskusia 

Yucca shidigera je zdrojom steroidných saponínov. Okrem toho jej kôra obsahuje 
polyfenolové látky, ako sú yuccaoly A-E a resveratrol (9). Aj to je dôvod, prečo sa Yucca 

shidigera v ostatných rokoch stala predmetom skúmania mnohých vedcov. Balestrieri a kol. 
(10) preukázali schopnosť yuccaolov A-C inhibovať rast a migráciu rakovinových buniek. 
Santos a kol. (11) testovali antioxidačné účinky vybraných flavonolov na imunokomplexom 
aktivovaných neutrofiloch. Testované flavonoly inhibovali tvorbu voľných radikálov na 
viacerých úrovniach. Antioxidačná aktivita resveratrolu bola preukázaná v mnohých in vitro 
a in vivo štúdiách. Napr. in vitro bol potvrdený antioxidačný účinok resveratrolu v ľudských 
erytrocytoch (12). 
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Obr. 1. Účinok prídavku Yucca shidigera na aktivitu antioxidačných a detoxikačných enzýmov  

a obsah TBARS v pečeni a obličke oviec 
 
Pečeň je hlavným orgánom, v ktorom prebieha biotransformácia xenobiotík. Dôležitým 

detoxikačným enzýmom pečene je GST, ktorá katalyzuje inaktiváciu medziproduktov 
biotransformácie konjugáciou s redukovaným glutatiónom (13). Niektoré izoenzýmy GST 
chránia bunku aj pred účinkom lipidových hydroperoxidov, nenasýtených aldehydov 
a epoxidov, t. j. majú peroxidázovú aktivitu (14). V pečeni experimentálnej skupiny aktivita 
GST štatisticky významne poklesla. Zaznamenali sme aj mierny pokles aktivity 
glutatiónperoxidáz a glutatiónreduktázy. Prídavok Yucca shidigera pravdepodobne znížil 
odozvu antioxidačného systému závislého na glutatióne. Mierne zvýšená aktivita SOD 
v pečeni oviec, ktorým bola podávaná Yucca shidigera, poukazuje na zvýšenú tvorbu 
superoxidového radikálu. Flavonoidy majú vo všeobecnosti hepatoprotektívne vlastnosti 
a zlepšujú regeneráciu hepatocytov vystavených oxidačnému stresu. Yucca shidigera 
obsahuje látky s podobnou štruktúrou a účinkom.  

Aktivita SOD v obličke sa výrazne nezmenila, ale aktivita katalázy štatisticky významne 
vzrástla. Tkanivo obličky obsahuje veľké množstvo mitochondrií, preto je tento orgán citlivý 
na pôsobenie voľných radikálov. Okrem SOD boli popísané viaceré metabolické cesty vzniku 
peroxidu vodíka v tkanive obličky. Katalázy-peroxidázy rozkladajú peroxid vodíka vznikajúci 
účinkom peroxizomálnych oxidáz, ktoré sú súčasťou β-oxidácie mastných kyselín. Zvýšená 
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degradácia mastných kyselín v obličke mohla byť príčinou zvýšenia aktivity katalázy v tomto 
detoxikačnom orgáne.  

Obsah TBARS bol v obidvoch sledovaných orgánoch experimentálnej skupiny bahníc 
znížený. Predpokladáme, že prídavok Yucca shidigera chránil bunkové membrány oboch 
orgánov pred oxidačným poškodením lipidov. Podobný účinok mal extrakt flavonoidov na 
hepatocyty potkanov (15).  

 
Záver 

Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že prídavok Yucca shidigera 
preukázal isté antioxidačné účinky, predovšetkým v obrane pred oxidačným poškodením 
lipidov v detoxikačných orgánoch. 
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Výskyt nadváhy a obezity celosvetovo veľmi výrazne vzrastá. Ako dokumentuje veľa 
prác, nadobúda už u detí a dospievajúcich epidemické rozmery (1 – 6). Predstavuje závažný 
zdravotný problém nielen v danom veku, ale vo vysokom percente sprevádza jedincov po 
ďalšie roky života (7 – 9). 

Dôležitou sa ukazuje aj problematika metodického postupu pri hodnotení a analýzach 
stavu a výskytu nadváhy a obezity, preto tímy autorov jej venujú desaťročia systematickú 
pozornosť (10 – 14). 

Podrobné analýzy výsledkov slovenského celoštátneho antropometrického merania detí 
a mládeže z r. 2011 nabádajú vzhľadom na výrazný nárast hodnôt BMI na prehodnotenie 
zaužívaných percentilových hraníc nadváhy a obezity a na tvorbu rýchlych valídnych 
skríningových metodík pre zhodnotenie stavu jednotlivca, resp. populačnej skupiny v rámci 
preventívnej pediatrickej a verejno-zdravotníckej praxe (15 – 17).  

Cieľom práce je analýza diferencií medzi slovenskými a medzinárodnými, resp. 
vybranými národnými štandardami a na jej základe návrh referenčných hraníc (cut off hodnôt) 
BMI pre nadváhu a obezitu u slovenských detí a mládeže. 

 
Materiál a metódy 

Pri porovnaní referenčných hodnôt BMI pre nadváhu a obezitu sme vychádzali z údajov 
nasledovných národných a medzinárodných štandardov:  

− SR: Celoštátny antropometrický výskum (CAV) 1991, 2001 (90. a 97. percentil) (15 – 
18), 

− ČR: Celoštátny antropometrický výskum (CAV 1991 (90. a 97. percentil) (19), 

− UK: British 1990 growth reference (91. a 98. percentil) (20, 21), 
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− IOTF (International Obesity Task Force): dáta z rokov 1963 – 1993 (hodnoty 
ekvivalentné hraniciam pre nadváhu BMI = 25 a obezitu BMI = 30 vo veku 18 rokov) 
(22), 

− WHO: NCHS/WHO reference 1977 – 2003 (+1 SD a +2 SD) (23, 24), 

− CDC: dáta: NHANES I – III (National Health and Nutrition Examination Survey) 1971 – 
1994 (85. a 95. P) (25), 

− EC (Expert Commission, 1994) (26). 
 
Výsledky a diskusia 

Ako ukazuje obr. 1 a ako priniesli predchádzajúce analýzy a porovnania údajov 
celoštátnych sledovaní antropometrických ukazovateľov slovenských detí a mládeže z r. 
1991, 2001 a 2011 (14 – 18) došlo k vysoko významnému nárastu priemerných hodnôt BMI 
za posledných desať rokov vo všetkých vekových skupinách 7- až 18-ročných chlapcov (o 0,8 
– 1,7 kg.m-2), a rovnako aj u dievčat (0,5 – 1,4 kg.m-2), s výnimkou 16. a 17. roku, v ktorom 
priemerný rozdiel medzi r. 2011 a 2001 nebol taký výrazný. Intersexuálne rozdiely vidíme po 
14. roku s významne vyššími hodnotami u chlapcov. V roku 2011 bolo priemerné BMI v 18. 
roku u chlapcov 23,1 kg.m-2 a u dievčat 21,7 kg.m-2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Priemerné hodnoty BMI u slovenských chlapcov a dievčat v r. 1991, 2001 a 2011 
 

Široko akceptovaný Body mass index (BMI) ako indikator nadváhy a obezity koreluje 
tesne s ďalšími rizikovými faktormi kardiovaskulárnych ochorení a preto predstavuje valídny 
ukazovateľ pre posúdenie aktuálneho i prospektívneho zdravotného stavu detí a mládeže (7). 

Podrobné analýzy referenčných hodnôt pre BMI získaných v rámci VI. a VII. 
Celoštátneho antropometrického prieskumu u slovenských detí a mládeže v r. 1991 a 2001 a 
ich porovnania so súčasnými odporúčanými medzinárodnými hranicami pre nadváhu a 
obezitu zo strany WHO, CDC, IOTF, či s publikovanými národnými štandardami priniesli 
poznatky o rôznych diferenciách medzi zdrojmi ako podľa veku, tak i pohlavia (14, 16). 
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Rozdiely sú však podmienené spracovaním zdrojových dát z rôznych období (v rozmedzí 
posledných 10 – 30 rokov), stanovením rôznych hraníc cut off (podľa z-skóre: +1 sd, +2 sd; 
percetilové hranice: 85., 90., 95., 97., 98.). 

V nasledujúcich tabuľkách č. 1 – 4 sú uvedené hranice BMI (cut off hodnoty) pre nadváhu 
a obezitu u 2- až 18-ročných chlapcov podľa dvoch slovenských (z r. 1991 a 2001) 
a vybraných národných a medzinárodných kritérií.  

 
Tab. 1. Hranice BMI pre nadváhu u 2- až 18-ročných chlapcov podľa slovenských a zahraničných kritérií 

SR 1991 SR 2001 ČR 1991 UK 1990 IOTF WHO 2006-7 CDC 2000 EC 1994  Vek 
[roky] 90. P 90. P 90. P 91. P ekv. 25 1 SD 85. P 85. P 

2 19 19 19 18 18 17 18  
3 18 19 18 18 18 17 17  
4 18 18 18 18 17 17 17  
5 18 18 18 17 17 17 17  
6 18 18 18 18 18 17 17  
7 18 18 18 18 18 17 17  
8 18 19 19 18 19 17 18  
9 19 20 19 19 19 18 19  

10 20 20 20 20 20 18 20 20 
11 21 21 21 20 21 19 20 20 
12 21 22 22 21 21 20 21 21 
13 22 22 22 22 22 21 22 22 
14 22 23 23 23 23 22 23 23 
15 23 24 24 23 23 23 24 24 
16 24 24 24 24 24 24 24 24 
17 24 25 25 25 25 24 25 25 
18 25 25 25 25 25 25 26 26 

 
Tab. 2. Hranice BMI pre obezitu u 2- až 18-ročných chlapcov podľa slovenských a zahraničných kritérií 

SR 1991 SR 2001 ČR 1991 UK 1990 IOTF WHO 2006-7 CDC 2000 EC 1994  Vek 
[roky] 97. P 97. P 97. P 98. P ekv. 30 2 SD 95. P 95. P 

2 20 20 20 20 20 19 19  
3 19 20 19 19 19 18 18  
4 19 20 19 19 19 18 18  
5 19 20 19 19 19 18 18  
6 19 20 19 19 20 19 19  
7 19 21 20 20 21 19 19  
8 19 21 20 20 22 20 20  
9 20 22 21 21 23 21 21  

10 21 23 22 22 24 22 22 23 
11 22 24 23 23 25 23 23 24 
12 23 25 24 24 26 24 24 25 
13 23 26 25 25 27 25 25 26 
14 24 26 25 26 28 26 26 27 
15 25 27 26 26 28 27 27 28 
16 25 27 27 27 29 28 28 29 
17 26 28 27 28 29 29 28 29 
18 26 28 28 28 30 29 29 30 
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Tab. 3. Hranice BMI pre nadváhu u 2- až 18-ročných dievčat podľa slovenských a zahraničných kritérií 

SR 1991 SR 2001 ČR 1991 UK 1990 IOTF WHO 2006-7 CDC 2000 EC 1994 Vek 
[roky] 90. P 90. P 90. P 91. P ekv. 25 1 SD 85. P 85. P 

2 19 19 18 18 18 17 18  
3 18 18 17 18 17 17 17  
4 18 18 17 18 17 17 17  
5 18 18 17 18 17 17 17  
6 18 18 18 18 17 17 17  
7 18 18 18 18 18 17 18  
8 18 19 19 19 19 18 18  
9 19 19 20 20 19 18 19  

10 20 20 20 20 20 19 20 20 
11 21 21 21 21 21 20 21 21 
12 22 22 22 22 22 21 22 22 
13 23 23 23 23 23 22 23 23 
14 23 23 23 24 23 23 23 24 
15 24 24 24 24 24 24 24 24 
16 24 24 24 25 24 24 25 25 
17 24 24 25 25 25 25 25 25 
18 24 25 25 26 25 25 26 26 

 
Tab. 4. Hranice BMI pre obezitu u 2- až 18-ročných dievčat podľa slovenských a zahraničných kritérií 

SR 1991 SR 2001 ČR 1991 UK 1990 IOTF WHO 2006-7 CDC 2000 EC 1994  Vek 
[roky] 97. P 97. P 97. P 98. P ekv. 30 2 SD 95. P 95. P 

2 20 20 19 19 20 19 19  
3 19 20 19 19 19 18 18  
4 19 20 19 19 19 19 18  
5 19 20 19 19 19 19 18  
6 19 20 19 20 20 19 19  
7 19 20 20 20 21 20 20  
8 20 21 21 21 22 21 21  
9 20 22 22 22 23 22 22  

10 21 23 22 23 24 23 23 23 
11 22 24 23 24 26 24 24 25 
12 24 25 24 25 27 25 25 26 
13 24 26 25 26 28 26 26 27 
14 25 26 26 27 29 27 27 28 
15 26 27 26 28 29 28 28 29 
16 26 27 27 28 29 29 29 29 
17 26 27 27 29 30 29 30 30 
18 26 27 28 29 30 30 30 30 

 
Ak chceme zostať pri cutt off zostavených na základe vlastných národných zdrojových dát 

s akceptáciu vývojových špecifík v raste slovenských chlapcov a dievčat (10 – 14), 
z porovnania BMI hodnôt slovenských detí a mládeže s odporúčanými zahraničnými vyplýva, 
že hodnoty 90. a 97. percentilu získané z celoštátneho merania v roku 2001 sú reálnymi 
a akceptovateľnými hranicami pre nadváhu a obezitu chlapcov a dievčat v príslušnom veku.  

Hraničné cut off hodnoty BMI (kg.m-2) pre nadváhu a obezitu pre slovenskú detskú 
a dorastovú populáciu uvádzame v tab. 5. 
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Tab. 5. Odporúčané hraničné cut off hodnoty BMI (kg.m-2) pre nadváhu a obezitu u slovenských  
detí a mládeže vo veku 2 – 18 rokov (CAV SR, 2001, 90., 97. P) 

  Hranice nadváhy   Hranice obezity Vek [r.] 
  chlapci dievčatá   chlapci dievčatá 

2  19 19  20 20 

3  19 18  20 20 

4  18 18  20 20 

5  18 18  20 20 

6  18 18  20 20 

7  18 18  21 20 

8  19 19  21 21 

9  20 19  22 22 

10  20 20  23 23 

11  21 21  24 24 

12  22 22  25 25 

13  22 23  26 26 

14  23 23  26 26 

15  24 24  27 27 

16  24 24  27 27 

17  25 24  28 27 

18   25 25   28 27 

 
Záver 

Sledovanie telesného vývinu a telesnej proporcionality je základnou súčasťou primárnej i 
sekundárnej prevencie v rámci zdravotnej starostlivosti o deti a mládež.  

Z dát získaných z celoštátnych antropometrických výskumov u detí a mládeže Slovenska 
v r. 1991, 2001 a 2011 vyplýva, že akceleračné trendy v raste, ako aj sekulárny trend sa 
zastavujú, pričom nepriaznivý je zrýchlený trend narastania hodnôt telesnej hmotnosti pri 
spomaľovaní rastu, čo sa zákonite prejavilo vo významnom náraste priemerných hodnôt BMI 
a aj vo vyšších obvodových mierach vo všetkých vekových skupinách chlapcov i dievčat. 
Uvedené zmeny v trende stavby tela si vyžadujú rýchle primárno-preventívne zásahy. 
Predložená štúdia potvrdila, že referenčné hodnoty 90. a 97. percentilu BMI získané v rámci 
CAV v r. 2001 možno použiť pre rýchle skríningové hodnotenie stavby tela pre odhalenie detí 
a mládeže, ktoré sú v riziku nadváhy a obezity. 
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Spoločenské a ekonomické zmeny, ktoré prebiehajú v celej spoločnosti, sa dotýkajú 
všetkých oblastí života v pozitívnom aj negatívnom zmysle. Zvýšila sa migrácia, postupne sa 
stierajú rozdiely medzi regiónmi. Čoraz viac prostriedkov sa vynakladá na zlepšenie 
zdravotnej starostlivosti a životného prostredia, čo sa však zatiaľ neprejavilo na znížení 
incidencie neinfekčných ochorení a na kvalite života. Veľká časť mladých ľudí trpí 
rovnakými príznakmi civilizačných chorôb už v mladšom veku ako predchádzajúce generácie. 
Tieto sú často spojené s obezitou (1), ale pôsobia aj na komplexný vývoj jedinca, ktorý 
možno posúdiť len podrobnejšou analýzou telesnej stavby. Tieto metódy sa však využívajú 
pomerne zriedkavo, napriek tomu, že nevyžadujú náročné vyšetrenie. V praxi sa posudzuje 
len primeranosť hmotnosti vo vzťahu k telesnej výške a veku ako index telesnej hmotnosti 
(BMI). Obezita ako taká nie je jediným negatívnym dôsledkom pôsobenia celého komplexu 
ovplyvniteľných aj neovplyvniteľných nepriaznivých faktorov. Nesprávny životný, štýl, 
výživa, stres, znečistenie vonkajšieho prostredia sa premietajú do všetkých funkcií organizmu 
ako celku a prejavia sa aj na ďalších ukazovateľoch telesnej stavby a celkovej kondície 
jedinca, dokonca aj pri normálnej hmotnosti.  

Preto je dôležité sledovanie viacerých ukazovateľov telesnej stavby a rozvoja 
komponentov telesného zloženia. Hodnotenie proporcionality antropometrických parametrov 
prispieva k poznaniu vývojových a rastových zákonitosti jedinca a populácie. Skúmanie 
týchto vzťahov je dlhodobo obmedzené a zamerané len na špecifické súbory detí 
a dospievajúcich, napríklad pri vývinových poruchách, vrodených alebo endokrinných 
ochoreniach, ale aj pri hodnotení predpokladov dieťaťa na určitú športovú disciplínu. Zatiaľ 
posledný výskum na celopopulačnej úrovni venovaný tejto problematike sa uskutočnil v roku 
1985 pri príležitosti Československej spartakiády (2, 3). V prieskume sa sledovalo 80 
somatických ukazovateľov, z ktorých sa vypočítalo 44 indexov telesnej stavby a telesného 
zloženia. V každej vekovej skupine od 6 do 55 rokov bolo zastúpených 250 až 550 jedincov, 

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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z toho 105 až 320 reprezentovalo Slovensko. V klinickej antropológii sa na Slovensku ako 
referenčné údaje využívajú výsledky Slovákovej a kol. (4).  

Cieľom tejto štúdie je charakterizovať hlavné ukazovatele somatického vývinu a ich 
proporcionalitu vo vzťahu k veku a k pohlaviu podľa aktuálnych údajov z Celoštátneho 
antropometrického prieskumu a porovnanie ich zmien v priebehu 30 rokov. 

 
Súbor a metodika 

Analyzovali sme sumárne údaje získané v rámci celoštátnych antropometrických 
prieskumov (AP) z rokov 1981 a 1991 (5, 6), 2001 a 2011 (originálne dáta). Všetky 
prieskumy sa uskutočnili v každom okrese Slovenska s adekvátnym zastúpením vekových 
skupín chlapcov a dievčat žijúcich v mestách a na vidieku. Dáta z rokov 2001 a 2011 boli 
opätovne preverené a podrobené logickej a vecnej kontrole. V súlade s odporúčaniami 
Svetovej zdravotníckej organizácie boli vylúčené hodnoty z = ± 5 SD. Vzhľadom na to, že 
do posledného prieskumu sa nepodarilo získať údaje detí predškolského veku, do súboru sme 
zaradili deti a adolescentov vo veku od 7 do 18,9 roka. Vzhľadom na to, že v starších 
prieskumoch, z ktorých sú k dispozícii len sumárne dáta, boli vekové skupiny utvorené podľa 
Fettera (7), použili sme toto vekové členenie aj pri analýze originálnych údajov. Dynamiku 
vekových zmien telesnej výšky, hmotnosti, obvodov hlavy, hrudníka, bokov a ramena sme 
určovali v každej dekáde osobitne pomocou percenta, ktoré dosiahol príslušný ukazovateľ vo 
vzťahu jeho konečnej hodnoty v dospelosti (18 rokov) a následne sme porovnali vek, 
v ktorom dosiahol daný parameter hodnotu 95 %. Proporcionalitu telesnej stavby sme 
hodnotili pomocou indexov. Okrem indexu telesnej hmotnosti sme vypočítali aj Rohrerov 
index (RI) = hmotnosť(g) x105/výška (cm)3. Podľa niektorých autorov (8, 9) je tento index pre 
deti a dospievajúcich vhodnejší ako BMI, pretože je menej ovplyvnený veľkou variabilitou 
telesnej výšky, ktorou sa vyznačuje toto obdobie. Pri hodnotení proporcionality telesnej 
stavby sme sa zamerali na obvodové miery vo vzťahu k veku a k telesnej výške (9). 
Relatívny obvod  hrudníka (Brughschov i.): BI = (obvod hrudníka/výška)x100 
   bokov    IOB = (obvod bokov/výška)x100  
   ramena    IOR = (obvod ramena/výška)x100  
   hlavy    IOH = (obvod hlavy/výška)x100 
Pignetov index PI = výška – (hmotnosť + obvod hrudníka) 

Originálne dáta (antropometrické prieskumy 2001 a 2011) sme spracovali pomocou 
štatistických programov Statgraphics Centurion XVI.I a Microsoft Excel 2013. Z nameraných 
údajov sme vypočítali aritmetické priemery a smerodajné odchýlky v každej vekovej skupine 
chlapcov a dievčat. Významnosť rozdielov v priemerných hodnotách sme testovali pomocou 
jednofaktorovej variačnej analýzy ANOVA, pri štatistickej významnosti p < 0,05. Hodnoty 
indexov vzťahujúce sa na prieskumy v rokoch 1981 a 1991 sme počítali zo sumárnych údajov 
telesnej výšky, hmotnosti a obvodov (hrudník, boky, rameno, hlava) pre každú vekovú 
skupinu.  
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Výsledky 

Zastúpenie vyšetrených detí sa od roku 1991 znížilo zo 70 790 na 17 319 v r. 2011, 
pričom na jednotlivé vekové skupiny pripadá 400 – 900 detí (tab. 1).  

 
Tab. 1. Zastúpenie vekových kategórií chlapcov a dievčat vo vyšetrených súboroch detí 

Vek 1981 1991 2001 2011 
[r.] chlapci dievčatá chlapci dievčatá chlapci dievčatá chlapci dievčatá 

Spolu 

7 2 238 2 254 2 497 2 453   849   823 383 404 11 901 
8 2 402 2 316 2 540 2 571   914   924 692 703 13 062 
9 2 573 2 536 2 746 2 736   947   929 740 733 13 940 

10 2 634 2 742 2 817 2 945   752   795 734 693 14 112 
11 2 712 2 881 2 936 2 995   740   775 686 729 14 454 
12 2 889 2 976 3 076 3 206   797   873 714 720 15 251 
13 3 029 2 727 3 325 3 177   854   862 707 721 15 402 
14 3 161 2 596 3 697 3 301   928   889 714 706 15 992 
15 2 763 2 328 3 501 2 916 1 100   984 696 736 15 024 
16 2 632 2 247 3 250 2 850 1 072   995 903 848 14 797 
17 2 464 2 197 3 078 2 911 1 036 1 006 850 842 14 384 
18 2 469 2 188 2 713 2 553   894   882 880 857 13 436 

Spolu 31 966 29 988 36 176 34 614 10 883 10 737 8 699 8 692 171 755 
 
Tab. 2. Priemerné hodnoty telesnej výšky v roku 2011 a prírastky od roku 1981 (Ch – chlapci, D – dievčatá) 

Prírastky [cm] Teles. výška 2011 
[cm] 1981/91  1991/2001 2001/11 1981/2011 

Vek 
[roky] 

Ch D Ch D Ch D Ch D Ch D 
7 126,38 125,18 0,95 1,40 1,06 0,42 2,26 2,14 4,27 3,96 
8 130,22 129,69 1,17 1,04 1,04 0,57 0,35 0,80 2,56 2,41 
9 135,73 135,51 1,00 1,43 1,00 0,00 0,62 1,76 2,61 3,19 
10 141,71 141,23 1,22 1,16 1,14 0,18 1,20 1,53 3,56 2,87 
11 147,39 147,64 0,91 1,38 0,95 0,93 2,17 0,99 4,03 3,30 
12 153,20 154,48 1,34 1,76 1,23 0,58 2,09 1,39 4,66 3,73 
13 160,66 158,90 1,70 1,84 1,96 0,14 2,16 0,80 5,83 2,78 
14 167,55 161,88 1,51 0,81 2,16 1,12 2,16 -0,14 5,83 1,80 
15 173,60 163,86 1,45 0,96 4,36 2,26 -1,22 -1,58 4,59 1,64 
16 176,61 164,86 1,81 1,10 2,63 1,52 -0,51 -0,85 3,93 1,77 
17 178,26 164,85 1,46 1,88 2,15 0,81 -0,30 -1,00 3,31 1,68 
18 178,84 165,24 2,01 1,94 1,59 0,31 -0,62 -0,37 2,98 1,88 
   Priemerné prírastky v príslušných dekádach [cm] 
   1,38 1,39 1,77 0,74 0,86 0,46 4,01 2,58 

 
V tab. 2 sú uvedené priemerné hodnoty telesnej výšky v roku 2011 a ich zmeny v každej 

vekovej skupine počas príslušnej dekády, v poslednom stĺpci je celkový prírastok hodnôt za 
obdobie 30 rokov. Nárast telesnej výšky počas 1 dekády sa pohyboval v rozpätí 0,5 – 1,8 cm. 
Súčasní chlapci sú v porovnaní so svojimi rovesníkmi z r. 1981 vyšší približne o 4 cm a 
príslušné priemerné hodnoty telesnej výšky dosahujú približne o rok skôr. Najvyšší 
medziročný prírastok bol od 13. do 14. roku, kým v predchádzajúcich prieskumoch to bolo 
medzi 14. a 15. rokom. V tomto období sú chlapci v priemere vyšší takmer o 6 cm, 18-roční 
o 3 cm. Veľkosť prírastku telesnej výšky sa v poslednej dekáde znížila na 0,8 cm, u chlapcov 
starších ako 14 rokov sa priemerná telesná výška významne nezmenila, resp. v poslednom 
prieskume boli zaznamenané jej nižšie hodnoty oproti r. 2001 (tab. 2).  
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Na rozdiel od chlapcov, najvyšší medziročný prírastok telesnej výšky dievčat bol vo 
všetkých prieskumoch v rovnakom období (od 11 do 12 rokov). V porovnaní s minulým 
obdobím sú dievčatá v mladšom veku (7 – 13 rokov) vyššie o 2,4 – 4 cm, staršie dievčatá len 
o necelé 2 cm, pričom telesná výška 18-ročných sa od roku 1991 nezmenila (tab. 2). 

Zmeny telesnej hmotnosti boli až do roku 2001 primerané zmenám telesnej výšky (obr. 
2). Počas 1 dekády sa hmotnosť zvýšila v priemere o 0,45 – 1,4 kg. Vyšší prírastok sme 
zaznamenali len u 15-ročných chlapcov (3,7 kg), u 17- až 18-ročných dievčat sme dokonca 
zaznamenali od roku 1981 postupné zoštíhľovanie. Ani v roku 2011 nepresiahol rozdiel 
hmotnosti v tejto vekovej skupine 1 kg, kým vo veku 10 – 14 rokov to bolo 4 – 5,5 kg, 
u chlapcov sa dokonca pohyboval v rozpätí 5 – 9 kg až do 18. roku (tab. 3). Vo veku 13 rokov 
sme zistili nárast o 9,2 kg (21 %). Z celkového hmotnostného prírastku počas 30 rokov 26 – 
76 % predstavoval nárast v poslednej dekáde. 

 
Tab. 3. Priemerné hodnoty telesnej hmotnosti v roku 2011 a prírastky od roku 1981 (Ch – chlapci, D – dievčatá) 

Prírastky [kg] Teles. hmotnosť 
2011  
[kg] 1981/91 1991/2001 2001/11 1981/2011 

Vek 
[roky] 

Ch D Ch D Ch D Ch D Ch D 
7 26,73 25,84 0,42 0,56 0,57 0,33 2,45 2,19 3,44 3,07 
8 29,01 28,43 0,60 0,36 0,67 0,47 1,75 1,95 3,03 2,78 
9 32,35 32,21 0,65 0,71 0,80 0,27 2,11 2,80 3,56 3,78 
10 37,13 36,48 0,74 0,57 1,34 0,50 3,21 3,39 5,29 4,46 
11 41,60 41,36 0,82 0,61 0,72 1,38 4,71 3,27 6,25 5,26 
12 46,37 46,59 1,29 1,42 1,04 0,26 5,05 3,92 7,39 5,61 
13 52,83 50,18 1,58 1,40 2,03 -0,30 5,55 2,97 9,16 4,08 
14 57,40 54,52 1,55 0,23 1,95 0,82 4,57 2,95 8,07 4,00 
15 63,81 56,51 1,50 0,06 3,69 0,76 1,95 1,48 7,14 2,30 
16 67,70 58,00 1,59 0,16 1,54 0,39 3,07 1,42 6,19 1,97 
17 70,57 57,67 1,26 -0,10 1,63 -0,11 2,51 0,47 5,40 0,27 
18 72,97 58,65 1,60 -0,58 0,61 0,15 3,27 1,17 5,48 0,74 
   Priemerné prírastky v príslušných dekádach (kg) 
   1,13 0,45 1,38 0,41 3,35 2,33 5,87 3,19 
 
Trendy obvodových parametrov (hrudník, boky, rameno) približne zodpovedajú 

výraznému nárastu hmotnosti v poslednej dekáde. Obvod hlavy zostal od roku 1981 rovnaký 
v celom vekovom rozpätí.  

Počas sledovaného obdobia 30 rokov sa dynamika rastových zmien jednotlivých 
antropometrických parametrov u chlapcov takmer nezmenila. Rastová vlna vrcholí medzi 12. 
a 14. rokom (mediány telesnej výšky dosahujú 95 % príslušnej hodnoty v dospelosti (18 
rokov). Zväčšovanie obvodových mier sa za telesnou výškou oneskoruje o 1 až 2 roky v 
poradí boky, hrudník, rameno. Od 14. do 18. roku sa hmotnosť zvýši ešte približne o 18 %, 
obvod ramena o 12 % a obvod hlavy o 2 % (obr. 1). 

U dievčat sme v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenali skoršie spomalenie 
rastu všetkých sledovaných parametrov približne o 0,5 až 1,5 roka. Rast do výšky sa výrazne 
spomaľuje už od 12. roku, jej prírastok do 18 r. predstavuje 5 %, obvod hlavy sa zväčší o 2 %. 
V tomto čase však intenzívne pokračuje zväčšovanie všetkých ostatných obvodov (v opačnom 
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poradí ako u chlapcov: hrudník, rameno, boky) až do 14. roku, v ktorom má približne 
polovica populácie tieto hodnoty takmer na úrovni (95 %) zodpovedajúcej dospelému veku. 
Na rozdiel od chlapcov prírastok hmotnosti od 14. do 18. roku predstavuje už len o 6,2 % 
(obr. 1).  

 

 
 

Obr. 1. Tempo rastových zmien antropometrických parametrov v percentách stavu dosiahnutého v 18. roku 
života (2011). Čísla v zátvorkách indikujú vrchol rastovej vlny jednotlivých parametrov 

 
BMI narastá s vekom takmer lineárne, s výnimkou krátkej stagnácie u chlapcov období 

kulminácie rastovej vlny (medzi 13. a 14. rokom) a následne sa ale v dôsledku nárastu 
hmotnosti prírastky BMI opäť zvýrazňujú (obr. 2). V rokoch 1981 – 2001 boli priemerné 
hodnoty u chlapcov takmer rovnaké, až v poslednej dekáde bol v celom sledovanom vekovom 
rozpätí zaznamenaný vzostup (5 – 10 % ), aký nemá obdoby.  

Podobný charakter prírastkov sme u dievčat zaznamenali len do 15. roku, keď sú hodnoty 
BMI na úrovni 17-ročných dievčat z predchádzajúcich prieskumov. Po tomto období sa 
vekový vzostup hodnôt BMI takmer zastavuje, do 18. roku predstavuje nárast len 0,3 
indexovej jednotky, kým v minulých obdobiach to bolo 1,5 (10 %). Celkove majú súčasné 
dievčatá hodnoty BMI s výnimkou najstarších vekových skupín (17 – 18 r.) z roku 1981, 
signifikantne vyššie v porovnaní s ich rovesníčkami v dekádach do r. 2011. Rozdiel je v 
porovnaní so staršími údajmi s výnimkou najstaršej vekovej skupiny (17 – 18 r.) z roku 1981 
signifikantný (obr. 2).  

Tab. 4 dokumentuje vybrané charakteristiky proporcionality telesnej stavby súčasnej 
generácie (kvartilové rozpätie hodnôt, vzťah k veku, v ktorom dosahujú maximum a limity 
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normálnych hodnôt v dospelosti). Maximálne hodnoty indexu obvodu hlavy, Rohrerovho 
a Pignetovho indexu sa vyskytujú v mladšom školskom veku (7 – 8 rokov), hodnoty 
ostatných indexov s vekom narastajú. Variabilita parametrov je vyjadrená variačným 
koeficientom (VK) v percentách aj s vyznačením vekových skupín chlapcov a dievčat, 
v ktorých sme zistili jeho maximum. S výnimkou Pignetovho indexu, ktorého variabilita u 18-
ročných dosahuje až 130 %, sa všetky indexy vyznačujú najväčšou variabilitou v období 
dospievania (10 – 13 rokov). Maximálne hodnoty VK oscilujú medzi 4,9 % (index obvodu 
hlavy) a 20 % (BMI). 

 
Tab. 4. Základné charakteristiky telesnej stavby a variabilita indexov vo vzťahu k veku a pohlaviu u detí a 
dospievajúcich vyšetrených v roku 2011 

Index (I) 
Primerané 

hodnoty (u 18-r.) ‡ 
Hranice 

kvartilov* 

Vek [roky] ** 
maxima Me 

(ch / d) 

Variačný 
koeficient 
(VK %) 

Vek [roky] 
maxima VK 

(ch / d) 
I obvodu hlavy  30,9 – 44,0 7 / 7 4,2 – 4,9 13 / 10 
BMI 18 – 25 14,6 – 24,9 18 / 17 14,6 – 20,1 10 / 11 
Rohrerov I 1,1 – 1,4 / 1,2 – 1,5 1,1 – 1,41 7 / 7 15,2 – 19,7 12 / 10 
Pignetov I 16 – 25 7,0 – 40,7 8 / 8 24,6 – 130 18 / 18 
Brughschov I 49 – 53 45,3 – 54,5 18 / 17 7,6 – 10,4 11 / 11 
I obvodu bokov  50,3 – 60,1 18 / 18 7,7 – 9,3 10 / 10 
I obvodu ramena  13,7 – 17,5 18 / 17 11,3 – 12,6 10 / 10 
Me – medián ch – chlapci, d – dievčatá 
‡ limity referenčných (žiaducich) hodnôt pre dospelých 
* Hranice kvartilov v celom vekovom rozpätí 
** vek, v ktorom sa zistili maximálne hodnoty mediánov 

 
Obr. 2. Index telesnej hmotnosti vo vzťahu k veku podľa antropometrických prieskumov v rokoch 1981 – 2011 

 

V najstarších vekových skupinách zodpovedá odporúčanému rozpätiu výškovo 
hmotnostných indexov (Rohrer, BMI) len 75 % populácie, primerané hodnoty obvodu 
hrudníka má necelých 50 % adolescentov. Nízka úroveň indexu zdatnosti svedčí o tom, že 
obvod hrudníka u väčšiny mladistvých, najmä u chlapcov, nekorešponduje ani s hmotnosťou. 
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Priebeh vekových zmien Rohrerovho indexu charakterizuje zoštíhľovanie a následné 
zvýraznenie plnosti po 13. roku s ústupom rastovej vlny a nárastom hmotnosti. Zo starších 
prieskumov vyplýva, že vekový nárast nastupuje skôr, už po 11. roku, ale má menej prudký 
priebeh (obr. 3). Podobne ako BMI sú hodnoty RI v porovnaní s minulými obdobiami v roku 
2011 vyššie o 5 – 10 %, u dievčat sa však od 15. roku takmer nemenia. Rozdiely po 16. roku 
sa zmenšujú na úroveň 1,6 %.  

 
Obr. 3. Rohrerov index vo vzťahu k veku podľa antropometrických prieskumov v rokoch 1981 – 2011  

 

Obr. 4. Brughschov index vo vzťahu k veku podľa antropometrických prieskumov v rokoch 1981 – 2011  
 

Priemerné hodnoty relatívneho obvodu hrudníka (Brughschov index) sa pohybujú v 
normálnom rozpätí (49 – 53). U chlapcov od 14. roku narastajú lineárne, u dievčat nastupuje 
nárast už od 10. roku, ale po 15. roku sa zmierňuje. V minulom období sa najmä mladšie deti 
vyznačovali útlejším hrudníkom (obr. 4). 
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Obr. 5. Pignetov index vo vzťahu k veku podľa antropometrických prieskumov v rokoch 1981 – 2011 
Červená kolmica označuje normálne rozpätie primeraných hodnôt Pignetovho indexu v dospelosti 

 

 
Obr. 6. Index relatívneho obvodu bokov vo vzťahu k veku podľa antropometrických prieskumov  

v rokoch 1981 – 2011 
 
Priemerné hodnoty Pignetovho indexu u chlapcov plynulo klesajú s vekom, u dievčat sa 

pokles v 16. roku zastavuje. Úroveň adekvátnu dospelej populácii dosahujú už 15-roční 
chlapci a 14-ročné dievčatá, kým v minulosti to bolo vo veku 16 rokov. V súčasnosti sú u 
chlapcov na hranici normy a robustnosti. V porovnaní s predchádzajúcimi generáciami sa 
jeho priemerné hodnoty znížili o 16 – 24 %. Nízke hodnoty Pignetovho indexu svedčia o 
disproporcii parametrov telesnej výšky, hmotnosti a obvodu hrudníka a o klesajúcej zdatnosti 
mladej generácie (obr. 5). Zmeny relatívneho obvodu bokov zdanlivo korešpondujú so 
zmenami relatívneho obvodu hrudníka, rozdiel oproti minulým dekádam je však v celom 
vekovom rozpätí oveľa väčší (takmer 5 %). Odlišnosti v obvodoch hrudníka a bokov vo 
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vzťahu k telesnej výške poukazujú na zmeny ich proporcionality. Obvod bokov počas 20 
rokov vzrástol v porovnaní s obvodom hrudníka výraznejšie (obr. 6). 

 
Obr. 7. Index relatívneho obvodu bokov vo vzťahu k veku podľa antropometrických prieskumov  

v rokoch 1981 – 2011 

 
Obr. 8. Index relatívneho obvodu hlavy vo vzťahu k veku podľa antropometrických prieskumov  

v rokoch 1981 – 2011 
 

Vekové zmeny relatívneho obvodu ramena u chlapcov zodpovedajú zmenám ostatných 
obvodov, u dievčat s výnimkou prechodného zníženia v období dospievania (u 13-ročných) sa 
pohybujú v úzkom rozpätí 15,2 – 15,4 %. Nárast oproti minulým dekádam predstavuje 3 – 
5 % (obr. 7). Relatívny obvod hlavy sa vekom znižuje zo 42 % na 32 %. Počas 30 rokov sa 
v rámci rovnakých vekových skupín a pohlavia zistili len minimálne rozdiely (0,2 – 1 %) 
(obr. 8). 
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Diskusia  

Analýza rastových ukazovateľov ukázala, že ich zmeny v priebehu 30 rokov sú 
diferencované vzhľadom na vek a pohlavie. Najväčšie rozdiely v telesnej výške oproti roku 
1981 boli vo vekových skupinách 13- až 14-ročných chlapcov a 11- až 13-ročných dievčat. V 
poslednej dekáde sme zaznamenali zastavenie rastovej akcelerácie u adolescentov starších 
ako 15 rokov. 

Prírastky hmotnosti boli až do roku 2001 adekvátne telesnej výške, len v poslednom 
období sa oproti predchádzajúcim dekádam dvoj- až trojnásobne zvýšili, pričom vo vekových 
skupinách 10 – 14 rokov bolo tento nárast ešte výraznejší. Zastavenie sekulárneho trendu aj 
zvýšená prevalencia obezity má vo väčšine štátov Európy vrátane Českej republiky a ďalších 
priemyselne vyspelých krajín voči Slovensku „náskok“ približne 10 až 20 rokov (10 – 12). 
Práce z posledného obdobia (13 – 18) dokumentujú stabilizáciu hodnôt BMI a pokles výskytu 
obezity najmä v závere puberty. V mnohých krajinách (USA, Čína, Holandsko, Švajčiarsko, 
Francúzsko, Švédsko, Nemecko, Škótsko, Dánsko, Austrália, Nový Zéland), ktoré takisto 
prešli v minulosti fázou epidémie obezity, sa systematicky venuje pozornosť nielen výchove 
k zdravému životnému štýlu, propagácii zásad správnej výživy, dostupnosti zdravých 
potravín, ale aj vytvoreniu podmienok na rekreačný šport pre bežných obyvateľov. Napriek 
tomu relatívne vysoká prevalencia obezity pretrváva v sociálno-ekonomicky znevýhodnených 
podskupinách (16 – 18). Na Slovensku je obezita ešte stále na vzostupe a zaznamenali sme aj 
významné odchýlky telesnej stavby, ktoré nezodpovedajú kalendárnemu, resp. výškovému 
veku.  

Obvod bokov sa zväčšil neprimerane k ostatným parametrom (obvod hrudníka, ramena). 
Podľa starších referenčných údajov z našej populácie (4) sa aktuálne hodnoty Rohrerovho, 
indexu pohybujú na hornej hranici normy a s výnimkou 12- a 13-ročných dievčat sú 
signifikantne vyššie aj v porovnaní s hodnotami zistenými v bratislavských školách (19). 
Norme nezodpovedajú ani priemerné hodnoty Pignetovho indexu (4) a upozorňujú na 
zhoršenie telesnej zdatnosti, ktorá má nepochybne dopad na ďalšie fyziologické a funkčné 
ukazovatele (2). Tento stav je čiastočne zapríčinený nevhodnými stravovacími návykmi (20) 
a najmä nedostatkom pohybu súčasnej mládeže. Zredukovanie fyzickej aktivity má okrem 
objektívnych dôvodov (nedostatok športovísk, veľký počet detí oslobodených od telesnej 
výchovy), často subjektívne príčiny týkajúce sa preferencií trávenia voľného času detí a ich 
rodičov a uprednostňovania pohodlia a sedavých činností (21 – 24).  

Nevýhodou štúdie je, že neboli k dispozícii údaje o množstve a distribúcii telesného tuku. 
Napriek tomu predpokladáme, že zmeny v hodnotách indexov telesnej stavby reflektujú 
nárast podielu tuku na úkor rozvoja aktívnej telesnej hmoty. Treba si uvedomiť, že aj 
v prípade, že sa podarí zastaviť trend nárastu výskytu obezity, nezaručí to ešte zdravý vývoj 
mladej generácie. Zmeny v proporciách somatických ukazovateľov sú odrazom rôznych 

odchýlok v životnom štýle, vplyvu vonkajšieho prostredia a najmä v pohybovej aktivite 
(inaktivite) detí a mládeže. Telesná zdatnosť je dôležitým predpokladom zdravia v dospelosti, 
a preto by sa mala venovať náležitá pozornosť zdokonaľovaniu pohybových zručností a motivácii 
detí k fyzickým aktivitám.  
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Závery 

− Dynamika vekových zmien v proporcionalite telesnej stavby sa počas 30 rokov takmer 
nezmenila.  

− Rastová vlna u chlapcov vrcholí medzi 12. a 14. rokom. Zväčšovanie obvodových mier sa 
za telesnou výškou oneskoruje o 1 až 2 roky a pokračuje aj po zastavení rastu do výšky. 

− U dievčat sa rast do výšky výrazne spomaľuje už vo veku 12 rokov a zväčšovanie 
obvodov v pomere k výške (s výnimkou obvodu bokov) sa zmierňuje od 14. roku. 

− Až do roku 2001 bol priebeh vekových zmien hmotnosti a obvodových mier adekvátny 
telesnej výške a zodpovedal príslušným vývinovým etapám a pohlaviu.  

− Jediným takmer nezmeneným ukazovateľom je obvod hlavy vo vzťahu k telesnej výške.  

− Neprimeraný nárast hmotnosti (o 5 – 10 %) najmä u detí do 14 rokov v priebehu poslednej 
dekády významne modifikuje proporcionalitu telesnej stavby.  

− Dnešná populácia detí je robustnejšia, ale súčasne má zhoršené parametre zdatnosti. 

− Obdobie dospievania sa vyznačuje najvýraznejšou variabilitou analyzovaných indexov. 
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V súčasnosti sú všetky populačné skupiny exponované rôznym zdrojom umelých 
elektromagnetických polí (EMP). Kvantita expozície je závislá od vzdialenosti od zdroja, jeho 
umiestnenia, výkonu, dennej doby, dĺžky používania a pod. K najvýznamnejším zdrojom 
EMP, ktorým je populácia bežne vystavená, patria počítačové WiFi siete, mobilné 
telekomunikačné prostriedky – základňové stanice a mobilné telefóny, rádio-televízne 
vysielače a iné (1). Enormný nárast používania mobilných telefónov vyvoláva obavy z 
potenciálnych nepriaznivých účinkov rádiofrekvenčného (RF) elektromagnetického (EM) 
žiarenia na zdravie populácie. Vzhľadom na fyziologické predispozície a pravdepodobnosť 
dlhšej celoživotnej expozície EMP z mobilných telefónov sú skupinou osobitného záujmu 
najmä deti a adolescenti.  

Príspevok poskytuje informácie o meraniach veličín vysokofrekvenčného (VF) EMP v 
pásmach mobilnej komunikácie, o vedomostnej úrovni, účinnosti edukácie i o návykoch a 
postojoch adolescentov v rokoch 2012 – 2014.  

 
Materiál a metódy 

V priebehu 3 rokov (2012 – 2014) sme u stredoškolákov Gymnázia Viliama Paulinyho-
Tótha (GVPT) v Martine realizovali dotazníkový prieskum zameraný na verejno-zdravotný 
problém EM žiarenia z mobilných telefónov. Prieskum sa uskutočnil po súhlase riaditeľstva 
GVPT v Martine. Cieľom prieskumu bolo zistiť návyky, postoje a úroveň vedomostí 

                                                           
1Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-
0189-11. Práca bola podporená aj projektom „Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)“, 
ITMS kód: 26220220187.  
 

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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adolescentov z problematiky EM žiarenia z mobilných telefónov. Kontinuálne prebiehal 
monitoring maximálnej, priemernej a minimálnej hodnoty intenzity elektrického poľa E 
(V/m) počas 6 min intervalov a analyzovali sme údaje o hodnotách SAR mobilných telefónov 
používaných adolescentmi. Namerané hodnoty E sme prepočítali na hodnoty SAR a porovnali 
s limitnou hodnotou pre hlavu a trup (SAR = 2 W/kg) (2).  

V II. polroku 2012 sme realizovali prieskum, ktorého sa zúčastnilo spolu 58 študentov II. 
ročníka študujúcich výlučne v 4-ročnej forme štúdia na GVPT v Martine. Z celkového súboru 
58 študentov bolo 34 (59 %) žien a 24 (41 %) mužov. Dôvodom výberu 16- až 17-ročných 
študentov bola skutočnosť, že v rámci predmetu fyzika bola možnosť osobne realizovať 
edukačný proces a zaradiť edukačné pracovné listy do výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Ďalším dôvodom bola snaha doplniť preberané témy z fyziky v tematických celkoch z 
elektriny a magnetizmu. 

Zber údajov sme realizovali metódou dotazníka vlastnej proveniencie, ktorý bol 
anonymný a dobrovoľný. O náležitom spôsobe vyplňovania dotazníka v písomnej forme boli 
študenti vopred oboznámení. Dotazník pred edukáciou (D1) obsahoval 13 otázok, z toho 8 
teoretických (vedomostná časť) a 5 praktických (informatívna časť) otázok. Otázky č. 1 – 8 
boli zamerané na EM spektrum, definovanie SAR, maximálnu prípustnú záťaž v Európe pre 
mobilné telefóny a ochranu pred účinkami EM žiarenia z mobilných telefónov. Každá otázka 
mala 1 správnu odpoveď z 3 možností odpovedí. Otázkami č. 9 – 13 sme zisťovali počet 
užívateľov mobilných telefónov, dĺžku trvania telefonického hovoru (min/24 h), najčastejšie 
miesto nosenia mobilného telefónu, subjektívne zdravotné ťažkosti a používanie hands-free 

set. Na tieto otázky bolo 3 – 5 možností odpovedí a študenti mali označiť len 1 odpoveď, s 
ktorou sa najviac stotožňujú. Na základe údajov získaných vyhodnotením D1 sme koncom 
roka 2012 začali realizovať 3-mesačný edukačný proces študentov zo sledovanej 
problematiky. V súlade s učebnými osnovami predmetu fyzika na gymnáziách a podľa 
Školského vzdelávacieho programu GVPT v Martine sme vypracovali 5 edukačných 
pracovných listov vlastnej proveniencie (spektrum a expozícia EMP, vysvetlenie prenosu 
hovorov mobilným telefónom, SAR, biologické účinky a preventívne odporúčania). Každý 
list obsahoval stručnú a výstižnú charakteristiku danej témy a pre študentov definoval úlohy a 
otázky na diskusiu. Počas realizácie edukácie mal študent k dispozícii všetky edukačné listy, 
vpisoval do nich svoje odpovede a následne si ich zakladal k študijným materiálom predmetu 
fyzika. V každom liste bola uvedená literatúra určená na ich ďalšie samoštúdium. 

V marci 2013 sme študentom rozdali dotazník po edukácií (D2), ktorý mal zhodné 
vedomostné otázky s D1, ale tie boli usporiadané v inom poradí. D2 neobsahoval 
informatívnu časť. Návratnosť dotazníkov bola 100 %. Merania hodnôt E sa uskutočnili v 
priestoroch budovy GVPT, kde sa študenti najčastejšie zdržiavali alebo v priestoroch, kde bol 
predpoklad zhoršeného príjmu mobilného signálu (spojovacia chodba, bufet, pivničné 
priestory, učebňa, chodba na poschodí, šatne). Použitým meracím zariadením bol 
širokopásmový, VF snímač EMP Narda 550 (Nemecko) zaznamenávajúci hodnoty E pri 
frekvencii 1800 MHz. Realizovali sme 20 meraní pri aktívnom používaní mobilných 
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telefónov adolescentmi a 8 kontrolných meraní (tzv. pozadia) sme uskutočnili v rovnakých 
priestoroch pri vypnutých mobilných telefónoch.  

Pri spracovaní údajov sme použili programy MS Office Excel a GraphPad InStat (USA). 
Vo výsledkoch udávame aritmetický priemer ± smerodajnú odchýlku (SD). Na zistenie 
štatistickej významnosti rozdielov medzi hodnotenými súbormi sme použili Mann-Whitneyho 
U-test a ANOVA test. Za štatisticky významnú sme považovali hodnotu p < 0,05.  

 
Výsledky 

V celkovom súbore 58 študentov sme pred edukáciou zistili celkovú priemernú úspešnosť 
odpovedí adolescentov 40,9 % (23,75 ± 20,91). Študenti po edukácii dosiahli priemernú 
úspešnosť 94,8 % (55,00 ± 3,02). Pri zisťovaní štatistickej významnosti rozdielov sa potvrdila 
vyššia vedomostná úroveň študentov po edukácii (p < 0,001).  

Z hľadiska pohlavia ženy pred edukáciou dosiahli priemernú úspešnosť odpovedí 43,4 % 
(14,75 ± 12,51) a po edukácii 96,3 % (32,75 ± 1,49). Potvrdila sa vyššia vedomostná úroveň 
žien po edukácii (p < 0,001). Muži pred edukáciou dosiahli priemernú úspešnosť odpovedí 
37,5 % (9,00 ± 9,01) a po edukácii 92,7 % (22,25 ± 1,98). Potvrdila sa vyššia vedomostná 
úroveň mužov po edukácii (p < 0,001). Nepotvrdila sa vyššia vedomostná úroveň žien v 
porovnaní s mužmi (p > 0,05).  

Vyhodnotením informatívnych otázok sa ukázalo, že študenti boli 100 % užívateľmi 
mobilných telefónov. Z počtu 58 malo 50 (86 %) 1 mobilný telefón a 8 (14 %) mali viac ako 
1 mobilný telefón s využitím služieb viacerých mobilných operátorov. Z 58 užívateľov 
mobilného telefónu 14 (24 %) telefonovali do 3 min/24 h, 16 (28 %) od 3 – 6 min/24 h, 9 
(16 %) od 6 – 10 min denne, 6 (10 %) od 10 – 15 min/24 h, 7 (12 %) od 15 – 30 min denne a 
6 (10 %) študentov telefonovalo viac ako 30 min denne. Pri telefonovaní mobilným telefónom 
5 (9 %) adolescenti používali hands-free set, 51 (88 %) ho nemali a 2 (3 %) študenti 
nepoznali hands-free set. Pri zisťovaní najčastejšieho miesta nosenia mobilných telefónov sa 
ukázalo, že 35 (60 %) ho nosili v kabelke, v batohu a 23 (40 %) ho odkladali do vrecka 
nohavíc. Pri telefonovaní mobilným telefónom 50 (86 %) neuviedli subjektívne zdravotné 
ťažkosti, 2 (3 %) mali bolesť hlavy, 4 (7 %) pocit tepla v zvukovode, 1 (2 %) uviedol iné 
(nespavosť) a 1 (2 %) sa nevedel vyjadriť. 

Kontinuálne sme na gymnáziu realizovali 20 meraní intenzity elektrického poľa (E) počas 
6 min intervalov pri používaní mobilných telefónov adolescentov (n = 117) a 8 meraní (tzv. 
pozadie) v rovnakých priestoroch pri vypnutých mobilných telefónoch. Analyzovali sme 
údaje o hodnotách SAR mobilných telefónov používaných adolescentmi. Ukázalo sa, že 
výrobcom udávanú najvyššiu maximálnu hodnotu SAR mal telefón Sony Ericsson model 
T650 (2 W/kg) používaný 1 študentom a najnižšiu minimálnu hodnotu Samsung Galaxy Note 
II (0,17 W/kg). Model Samsung mal najpočetnejšie zastúpenie (44 mobilných telefónov) a 
priemerná hodnota SAR u tohto výrobcu bola 0,49 ± 0,21 W/kg. Priemerná hodnota SAR 
(vypočítaná z údajov výrobcov) vo vzorke mobilných telefónov bola 0,74 ± 0,22 W/kg. 
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Zastúpenie výrobcov mobilných telefónov používaných adolescentmi s hodnotami SAR 
vyjadruje tab. 1. 

 
 Tab. 1. Hodnoty SAR (W/kg) použitých mobilných telefónov 

Výrobca 
Mobilný 

telefón (n) 
Minimálna SAR 

(W/kg) 
Maximálna SAR 

(W/kg) 
Priemerná SAR 

(W/kg) 
SD (W/kg) 

Apple 13 0,90 1,10 0,99 0,07 
Blackberry 1 0,99 0,99 0,99 - 
Doogee 1 0,50 0,50 0,50 - 
Evolve 1 0,50 0,50 0,50 - 
HTC 15 0,24 1,11 0,74 0,25 
Huawei 4 0,75 0,84 0,80 0,05 
Lenovo 1 0,25 0,25 0,25 - 
LG  4 0,39 0,76 0,64 0,17 
Nokia 8 0,80 1,51 1,08 0,22 
Orange 3 0,74 1,29 1,11 0,32 
Sony Ericsson 1 2,00 2,00 2,00 - 
Samsung 44 0,17 0,84 0,49 0,21 
Sony 21 0,62 1,62 0,90 0,32 
Spolu 117 0,17 2,00 0,74 0,22 

 

Z nameraných hodnôt E v monitorovaných miestnostiach budovy GVPT sme výpočtom 
určili hodnoty SAR:   SAR = (σ.Ei

2)/ρ, kde: 

Ei - intenzita elektrického poľa vo vnútri telesného tkaniva (V/m), σ - elektrická vodivosť 
tkaniva tela (S/m), ρ – hustota tkaniva (3).  

Vypočítaná priemerná hodnota SAR v monitorovaných miestnostiach v závislosti od E 
bola 0,28 ± 0,1025 W/kg. Najvyššia priemerná hodnota E bola v prízemných tienených 
priestoroch šatní 21,13 V/m, s čím súvisela najvyššia priemerná hodnota SAR 0,55 ± 0,2715 
W/kg (tab. 2). 

 
Tab. 2. Vypočítané hodnoty SAR (W/kg) ± SD v závislosti od E (V/m) a miesta merania 

GVPT miestnosť E [V/m] SAR [W/kg] SD SAR [W/kg] 
spojovacia chodba 11,39 0,16 0,1206 
školský bufet 15,61 0,30 0,0203 
pivničné priestory 15,21 0,29 0,0052 
odborná učebňa 15,35 0,29 0,0105 
chodba na poschodí 8,73 0,09 0,1870 
šatne 21,13 0,55 0,2715 
Priemer 14,57 0,28 0,1025 

 

Priemerná hodnota E v kontrolných podmienkach pri meraní v prostredí nezaťaženom 
expozíciou EM žiarenia z mobilných telefónov bola 0,147 ± 0,062 V/m. Výsledky porovnania 
údajov E v školských priestoroch, v ktorých sa študenti najčastejšie nachádzajú, potvrdili 
zvýšené hodnoty úrovne expozície pri používaní mobilných telefónov na 10,192 ± 6,863 V/m 
(p  ˂0,0001) v porovnaní s kontrolou.  

 
Diskusia 

Za posledných 20 rokov došlo k výraznému rozvoju telekomunikačných technológií a s 
ním je spojený aj progresívny nárast počtu užívateľov mobilných telefónov. Potvrdzujú to aj 
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výsledky štatistických sledovaní v Slovenskej republike v oblasti používania elektronických 
komunikácií, keď v roku 2006 bol počet aktívnych SIM kariet na 100 obyvateľov 90,80 % a v 
roku 2014 dosiahol 117,65 % (4). V celosvetovom meradle v roku 2013 dosiahol počet 
užívateľov mobilných telefónov 6,8 mld, pričom do konca roku 2016 sa predpokladá nárast 
na 8,5 mld. Masívnejší rast sa uvádza v rozvojových štátoch, v ktorých používa mobilný 
telefón 89,4 % obyvateľstva. Tento nárast je spôsobený najmä veľkým dopytom po mobilnej 
komunikácií v najľudnatejších štátoch sveta (Čína a India). V rozvinutých štátoch sa 
používanie mobilných telefónov pohybuje na 128,2 %, pričom niektorí jednotlivci vlastnia 
viac ako 1 mobilný telefón (5). 

Popularita mobilných komunikačných zariadení rýchlo stúpa najmä u detí a adolescentov. 
Najrizikovejšou skupinou užívateľov sú jednotlivci mladší ako 20 rokov, u ktorých môže byť 
používanie mobilných telefónov spojené so zvýšeným výskytom niektorých somatických 
ochorení a s rôznymi psycho-sociálnymi rizikami (6 – 7). V tomto kontexte sme zamerali náš 
prieskum na zistenie vedomostí, postojov a návykov adolescentov a doplnili ho meraniami 
veličín VF EMP v pásmach mobilnej komunikácie. Študenti prejavili mimoriadny záujem o 
tému EM žiarenia z mobilných telefónov, čoho dôkazom je vysoká návratnosť dotazníkov. 
Pred edukáciou sme u 16- až 17-ročných študentov zistili podpriemernú úroveň vedomostí. 
Najnižšiu úroveň vedomostí sme zistili v otázkach o maximálne prípustnej záťaži pre mobilné 
telefóny v Európe a o účinkoch EM žiarenia v oblasti rádiovej časti spektra. Z tohto dôvodu 
sme sa rozhodli realizovať edukáciu študentov II. ročníka v 4-ročnej forme štúdia (8). Po 
edukácií sme u študentov zistili nadpriemernú úroveň ich vedomostí a preukázala sa vysoká 
účinnosť ich edukácie. Vyhodnotenie informatívnych otázok ukázalo, že každý študent mal 
mobilný telefón, pričom niektorí z nich boli užívateľmi viacerých mobilných telefónov a 
využívali služby niekoľkých mobilných operátorov. Náš nález korešponduje tak s údajmi 
uvádzanými v písomníctve (4, 9). Študenti telefonovali najviac od 3 – 6 min denne a väčšina z 
nich nepoužívala hands-free set. Dôležité je aj miesto nosenia mobilného telefónu, najmä jeho 
kontakt s ľudským telom. Študenti ho mali najčastejšie v kabelke, resp. v batohu. Niektorí zo 
študentov (najmä muži) ho odkladali do vrecka nohavíc.  

Náš nález je v zhode so zisteniami iných autorov, ktorí zdôrazňujú u mužov pozitívnu 
koreláciu medzi viac ako 4-h nosením telefónu vo vrecku nohavíc a možným poškodením 
vitality spermií (10). Aj iní autori upozorňujú, že semenníky sú exponované RF EM žiareniu, 
čo môže viesť k poklesu počtu a vitality spermií i k zmenám ich morfológie a poškodeniu 
DNA (11). V ďalších štúdiách (12 – 13) sú často diskutované subjektívne zdravotné príznaky, 
napr. bolesť hlavy, nespavosť, pocit tepla v zvukovode a pod., aj keď prevažná väčšina našich 
študentov neuviedla výskyt subjektívnych zdravotných ťažkostí. Svetová zdravotnícka 
organizácia (SZO) poukazuje i na ohrozenie zdravia človeka pri používaní mobilného 
telefónu počas jazdy. Vodiči telefonujúci počas jazdy autom majú až 4-krát vyššie riziko 
vzniku nehody ako netelefonujúci vodiči počas šoférovania. Pri súčasne vykonávaných 
činnostiach sa výrazne predĺžila reakcia na podnety a spomalilo sa rozhodovanie (14).  

Alarmujúce sú zistenia najmä severských štúdií, kde pri excesívnom používaní mobilných 
telekomunikačných zariadení v trvaní viac ako 10 rokov pri priemernej dennej expozícii 30 
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min sa preukázateľne zvýšil výskyt gliómov mozgu a iných malignít (15 – 16). Na základe 
výsledkov štúdie Interphone klasifikovala SZO v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre 
výskum rakoviny VF EM žiarenie ako potenciálny karcinogén typu 2B (17 – 18). Expozíciu 
EMP u adolescentov výrazne ovplyvňuje vzrastajúci počet zariadení používaných v 
pedagogickom procese (WiFi smerovače, mobilné telefóny a pod.). V súbore mobilných 
telefónov mal výrobcom najvyššiu maximálne udávanú hodnotu SAR telefón Sony Ericsson 
T650 a najnižšiu minimálnu hodnotu Samsung Galaxy Note II. Spoločnosť Apple udávala 
pri svojich mobilných telefónoch asi 2-krát vyššiu strednú hodnotu SAR v porovnaní so 
spoločnosťou Samsung.  

SAR meria a vyjadruje množstvo energie rádiových vĺn absorbovaných ľudským telom 
počas používania prístroja. Od roku 1999 zaviedli v USA a neskôr aj v Európe povinnosť 
zverejňovať hodnoty EM žiarenia na obale mobilných telefónov. Hodnoty SAR sa môžu líšiť 
v závislosti od požiadaviek krajiny, od frekvenčného pásma, ako aj v závislosti od 
používaného typu prístroja a geografickej polohy. Adolescenti používali mobilné telefóny, 
ktorých SAR nepresiahli stanovené limity. Výsledky porovnania údajov E v školských 
priestoroch, v ktorých sa adolescenti najčastejšie nachádzajú, potvrdili zvýšené hodnoty 
úrovne expozície pri používaní mobilných telefónov. Najvyššiu priemernú hodnotu E sme 
zistili v prízemných tienených priestoroch šatní, s čím súvisela najvyššia priemerná hodnota 
SAR. Zvýšené hodnoty E a SAR v šatniach a bufete mohli byť v dôsledku väčšieho počtu 
mobilných telefónov a spôsobené aj slabším prestupom GSM signálu, čo má za následok 
zvýšenie vyžarovacieho výkonu zariadenia. Nami vypočítané hodnoty SAR nemusia plne 
korelovať s hodnotami uvádzanými výrobcami, a to v dôsledku zanedbania vzdialenosti 
medzi meracím zariadením a skupinou telefónov. Pre kvantifikácie expozície adolescentov je 
potrebné brať do úvahy i ďalšie faktory (obmena mobilných telefónov s rôznymi SAR, práca 
študentov v blízkosti WIFI zariadení, tendencia používať viac mobilných zariadení, ich 24-h 
používanie a nevhodné umiestnenie). 

 
Záver  

Naše nálezy poukazujú na masové používanie mobilných telefónov u adolescentov a na 
vysokú účinnosť ich edukácie. Vypočítané hodnoty SAR pre hlavu a trup sú v súlade s 
platnou legislatívou v oblasti ochrany zdravia pre expozície zo zdrojov EMP. Nekontrolovaná 
expozícia zariadeniam mobilnej komunikácie presahujúca stanovené limitné hodnoty je 
možným rizikom trvalého poškodenia ľudského organizmu.  

Porovnávanie získaných kvantitatívnych údajov s limitnými hodnotami stanovenými pre 
vystavenie obyvateľov žiareniu zo zdrojov RF EMP umožňuje vytvárať opatrenia pri ochrane 
zdravia adolescentov, eliminovať možné zdravotné riziká súvisiace s nadmerným používaním 
ich telefónov a poukázať na dôležitosť dodržiavania preventívnych opatrení zameraných na 
minimalizáciu expozície obyvateľstva RF EM žiarením.  
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Elektronické cigarety (EC, e-cigarety) sa zaraďujú medzi tzv. ENDS – Electronic 
Nicotine Delivery Systems, resp. ENDD – Electronic Nicotine Delivery Devices, teda systémy, 
ktoré dodávajú do respiračného systému nikotín a ďalšie prídavné látky elektronicky. Hoci 
medzi dostupnými výrobkami existujú výrazné rozdiely a navzájom sa môžu líšiť aj obsahom, 
ich spoločným rysom je elektricky poháňané vykurovacie teliesko konvertujúce príslušný 
roztok do pary, ktorá sa následne inhaluje (vapuje) (1). Niektorí autori nazývajú EC aj e-
inhalátor, poprípade osobný inhalátor (personal vaporizer) alebo elektronické vapovacie 
zariadenie (electronic vaping device). Keďže výťažok z tabaku v nich nehorí, len sa zahrieva 
na približne 60 °C, neprodukuje klasický dym sprevádzaný nepríjemným zápachom. Na 
druhej strane nie je úplne zrejmé, aké ďalšie látky a v akom množstve sa týmto spôsobom do 
pľúc dostávajú (2). Tzv. e-patrony (cartridge) obsahujú vymeniteľné náplne (e-liquid) do 
elektronických cigariet s rôznymi koncentráciami nikotínu (v závislosti od výrobcu od 0 do 18 
mg, ktorý sa uvoľňuje v rozličnom množstve) a ďalších látok (propylénglykol, glycerol, 
tabakovo špecifické nitrozamíny, polycyklické aromatické uhľovodíky, anabasin, rimonabant 
a iné), ktoré môžu byť toxické. Majú rozmanité príchute pridávajúce na atraktivite a budiace 
dojem neškodnosti (mentol, ovocie, vanilka, čokoláda a pod.). Avšak pri ich testovaní Úrad 
pre kontrolu potravín a liečiv USA (FDA) zistil, že údaje na obaloch sa môžu líšiť od 
skutočného obsahu nikotínu a iných zložiek (3). V poslednej dobe sa stáva fajčenie EC stále 
populárnejším. E-cigarety boli objavené v roku 1993, patentované a do výroby zavedené 
v Číne. Narastajúca obľúbenosť sa zaznamenala nielen v Spojených štátoch, ale po celom 
svete Do Európy sa začali vo väčšom množstve dostávať po roku 2006. V súčasnosti vo 
Veľkej Británii používa e-cigarety približne 2,6 milióna jedincov (4, 5, 6). 
                                                           
1 Táto práca bola realizovaná s finančnou podporou grantu Y.A.B.S. (Youth and Parents Behavioral 
Survey in Slovakia) O-15-101-/0001-00. 
 

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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Cieľom našej práce bolo analyzovať fajčiarske zvyklosti a skúsenosti študentov medicíny, 
ich názory na škodlivosť fajčenia a na možný vznik závislosti u fajčiarov klasických cigariet a 
alternatívnych tabakových výrobkov, vrátane elektronických cigariet, ich informovanosť 
o danej problematike a rozsah vedomostí nadobudnutých počas štúdia. 

 
Súbor a metódy 

Do štúdie sa zatiaľ zapojilo 577 študentov LFUK zo všetkých šiestich ročníkov 
študujúcich v školskom roku 2014/15 všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo. Z celkového 
počtu bolo 486 (84,2 %) študujúcich v slovenskom jazyku a 91 (15,8 %) zahraničných 
študentov (študujúcich v anglickom jazyku, ktorí majú trvalý pobyt mimo SR), bolo 415 
(71,9 %) žien, 162 (28 %) mužov. Priemerný vek študentov, ktorí sa zapojili do štúdie bol 
22,7 ± 2,4 rokov. 

Účastníci vyplnili on-line dotazník Štúdia o tabaku a alternatívnych tabakových 
výrobkoch (ATP). Dotazník bol adaptovaný a spracovaný podľa Tobacco and Alternative 
Tobacco Products Survey z New York University (NYU), ktorý zostavili Prof. Michael 
Weitzman a Sherry Zhou na základe metodológie a výsledkov troch štúdií (National Youth 
Tobacco Survey 2011, Global Health Professions Student Survey a A Survey Study on 
Medical Students´ Habits and Knowledge of Waterpipe in a Canadian Medical School). 
Riešenie štúdie na Slovensku predpokladalo využitie rovnakého dotazníka, preloženého do 
slovenčiny, s cieľom získať komparabilné výsledky. Doplnili sme niekoľko špecifických 
otázok. Dotazníky boli dostupné on-line od mája 2015 a študentov sme opakovane vyzývali 
k spolupráci prostredníctvom e-mailov. V našej prierezovej štúdii sme sa zamerali najmä na 
zhodnotenie používania EC študentmi a na ich názory týkajúce sa elektronických cigariet. 
Predbežné údaje sme spracovali a vyhodnotili pomocou štatistického programu EpiInfo 7 
a SPSS, verzia 20.  

 
Výsledky a diskusia 

Z celého súboru bolo 385 (66,7 %) študentov nefajčiarov (nikdy nefajčili), pomerne 
vysoký počet bol bývalých fajčiarov (ex-fajčiari) – 111 (19,3 %) a k fajčeniu v súčasnosti sa 
priznalo 81 (14 %) študentov (súčasní fajčiari). Užívanie EC udávalo 13,5 % študentov, so 
štatisticky významným intersexuálnym rozdielom – častejšie muži ako ženy (22,2 % vs 
10,1 %; OR = 2,53; 95 % IS: 1,55-4,13) (tab. 1). 

Štatisticky významný rozdiel z hľadiska fajčenia EC sme zaznamenali aj medzi medikmi 
študujúcimi v anglickom jazyku a študujúcimi v slovenskom jazyku – zahraniční študenti 
častejšie fajčia EC (24,2 % vs 11,52 %; OR = 2,44; 95 % IS: 1,41-4,26). Podľa predpokladov 
bolo štatisticky významne viac študentov fajčiacich EC medzi fajčiarmi klasických cigariet 
ako medzi nefajčiarmi (46,9 % vs 8,06 %; OR = 10,07; 95 % IS: 5,85-17,34) (tab. 1). 

V štúdii realizovanej na New York University z celkového počtu 431 študentov, ktorí 
vyplnili dotazník, 64 študentov (14,7 %) udávalo, že sú súčasnými užívateľmi tabaku alebo 
tabakových výrobkov, vrátane cigariet (3,9 %) a alternatívnych tabakových výrobkov (ATP) 
(4,8 %) (7). 
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Tab. 1. Charakteristika výberového súboru a užívanie elektronických cigariet (bivariantná analýza) 

Vlastnosti N  
Užívanie elektronických cigariet  

Nie 
[%] 

Áno 
[%] OR 95% IS p 

Spolu  577 86,5 13,5    

Pohlavie 
ženy 415 89,9 10,1 

2,53 1,55 – 4,13 < 0,001 
muži 162 77,8 22,2 

Študenti 
slovenskí 486 88,5 11,5 

2,44 1,41 – 4,26 0,001 
zahraniční 91 75,8 24,2 

Vek [r.] 
≤ 24 476 87,0 13,0 

1,25 0,69 – 2,28 0,450 
> 24 101 84,2 15,8 

Fajčenie 
nefajčiar 496 91,9 8,1 

10,07 5,85 – 17,34 < 0,001 
fajčiar 81 53,1 46,9 

 
Celkové populačné údaje o počte fajčiarov sú nepresné a výsledky z rôznych zdrojov sa 

líšia, nakoľko sa získavajú najmä dotazníkovými metódami na obmedzenom počte populácie. 
Napr. v Kardiovaskulárnom programe na Slovensku (1978 – 1988) sa uvádza, že v danom 
období v SR fajčilo 44 % mužov a 12,8 % žien, podľa údajov Ústavu pre výskum verejnej 
mienky ŠÚ SR v r. 1996 fajčilo 40 % mužov a 17 % žien, podľa údajov WHO v r. 1998 
fajčilo v SR 44,1 % mužov a 14,7% žien (8, 9). 

V roku 1996 sa robil na Slovensku prvý prieskum ESPAD (Európsky školský prieskum o 
alkohole, tabaku a drogách) a na prelome rokov 2002 a 2003 sa realizoval prieskum GYTS 
(Všeobecný prieskum u mladých ľudí o fajčení) u študentov základných škôl. Zistilo sa, že od 
r. 1995 stúpol výskyt fajčenia, významnejšie u dievčat ako u chlapcov, pričom v r. 2007 
uviedlo pravidelné denné fajčenie počas posledných 30 dní 35 % chlapcov a až 38 % dievčat. 
Užívanie tabaku v detskej a adolescentnej populácii pri porovnaní medzi viacerými štátmi 
sveta sa javilo najrozšírenejšie v európskom regióne (8, 9). 

Tradičná dominancia mužov, typická pre dospelú populáciu vo väčšine krajín sveta, sa 
v mladších vekových skupinách v Európe a Amerike pomaly vytráca. Nebezpečne sa zvyšujú 
počty fajčiacich najmä mladých žien, čo môže mať zdravotné dopady na celú populáciu. Preto 
by sa mali preventívne programy špecificky zameriavať na cieľovú skupinu dievčat (10, 11, 
12).  

Podľa najnovších údajov zverejnených na stránkach WHO (vychádzajú z Global Youth 
Tobacco Survey, 2011 a National Population Study On Drug Consumption, 2010) medzi 13-
až 15-ročnými školákmi predstavujú užívatelia akéhokoľvek tabakového výrobku 29,2 %, z 
toho cigarety fajčí 23,5 %. U dospelých fajčenie akéhokoľvek tabakového výrobku uvádza až 
34,9 % (z toho mužov 43,5 % a 26,3 % žien) (13). 

Porovnateľné dáta pochádzajú z americkej štúdie (National Youth Tobacco Survey, 2013), 
podľa ktorej 22,9 % stredoškolákov uviedlo súčasné užívanie akéhokoľvek tabakového 
výrobku (1 alebo viac dní za posledných 30 dní) a 12,6 % uviedlo dokonca súčasné užívanie 
dvoch alebo viacerých tabakových výrobkov. Z 24 658 mladých ľudí len polovica 
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dospievajúcich počula o e-cigaretách. Z nich ich už aktívne v minulosti vyskúšalo okolo 13 % 
a viac ako 4 % ich stále fajčí aj v súčasnosti (14). 

Veľmi podobné dáta udávajú Benowitz a Goniewicz (2013), podľa výsledkov ich štúdie 
asi 11,4 % fajčiarov tvrdilo, že niekedy vyskúšali EC a 4,1 % fajčiarov hlásilo používanie EC 
za posledných 30 dní (5). 

Podľa autorov Eastwood a kol. (2015) z Veľkej Británie, vapovanie EC u mladých ľudí sa 
zvyšuje, ale je do značnej miery obmedzené na tých, ktorí fajčia klasické cigarety. Medzi 
mladými ľuďmi (11- až 18-ročnými) zapojenými do on-line survey YouGov používanie EC 
výrazne medziročne vzrástlo zo 4,6 % (v roku 2013) až na 8,2 % (v roku 2014). Medzi 
pravidelnými používateľmi EC zaznamenali nárast z 0,9 % na 1,7 % (6). 

Názory študentov LFUK z nášho súboru na škodlivosť EC v porovnaní s klasickými 
cigaretami sú spracované v tabuľke 2.  

 
Tab. 2. Vnímanie miery škodlivosti elektronických cigariet v porovnaní s klasickými (bivariantná analýza) 

Vlastnosti N 
 

Názor na škodlivosť EC 
Menej 

škodlivé 
[%] 

Rovnako 
škodlivé 

[%] 

Škodlivejšie 
[%] OR 95% IS p 

Spolu   577 60,0 32,0 8,0    

Pohlavie 
ženy 415 60,2 33,0 6,8 

1,19 0,88-1,62 0,12 
muži 162 59,3 29,6 11,1 

Študenti  
slovenskí 486 61,1 31,5 7,4 

1,36 0,94-1,96 0,83 
zahraniční 91 53,8 35,2 11,0 

Vek [r.] 
≤ 24 476 61,8 30,9 7,3 

1,46 1,03-2,07 0,03 
> 24 101 51,5 37,6 10,9 

Fajčenie 
nefajčiar 496 60,0 31,8 8,2 

0,99 0,66-1,49 0,93 
fajčiar 81 59,3 33,3 7,4 

 
EC sa zdajú byť menej škodlivé pre takmer 60 % študentov, väčšinou v nižšom veku – do 

24 rokov (61,8 % vs 51,5 %; OR = 1,46 ; 95 % IS: 1,03- 2,07), viac ako 30 % ich považuje za 
rovnako škodlivé a 8 % dokonca za viac škodlivé. 

Podobne ako naši, aj americkí študenti v obdobnej štúdii na NYU zdieľali názor, že ATP 
vrátane EC, prispievajú k vzniku a vývoju rôznych ochorení v menšej miere ako klasické 
cigarety (7).  

Z tých, čo už mali znalosti o EC, až 34,2 % bolo presvedčených, že e-cigarety sú menej 
škodlivé ako klasické cigarety. Medzi tými, ktorí už EC aj vyskúšali, to bolo až 71,8 %. Ženy 
a starší študenti častejšie vnímali e-cigarety ako škodlivé pri porovnaní s klasickými 
cigaretami. 

V štúdii partnerov z NYU, belosi, užívatelia iných tabakových výrobkov, a tí študenti, 
ktorých rodinní príslušníci fajčili, s väčšou pravdepodobnosťou vnímali e-cigarety ako 
relatívne bezpečnejšie (7). 
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Rastúci podiel mladých ľudí vo Veľkej Británii verí, že e-cigarety sú rovnako škodlivé 
ako fajčenie tabaku. Eastwood a kol. (6), ktorí porovnali roky 2013 a 2014 zistili, že počet 
mladých ľudí, ktorí vnímali e-cigarety ako menej škodlivé v porovnaní s klasickými 
cigaretami, poklesol zo 73,4 % na 66,9 %, zatiaľ čo podiel mladých ľudí, ktorí považovali EC 
za rovnako škodlivé, sa zvýšil z 11,8 % na 18,2 %. 

Všeobecne sa akceptuje, že fajčiarsky návyk sa vytvára najmä u mladých ľudí, v období 
adolescencie a ranej dospelosti. Na základe epidemiologických údajov o fajčení detí a 
adolescentov možno odhadnúť prevalenciu fajčenia dospelej populácie v budúcnosti, jej 
charakteristiky, ako aj rozsah zdravotných dopadov. 

Zamerali sme sa aj na sledovanie názorov študentov z hľadiska ich predstavy o stupni 
návykovosti elektronických cigariet pri porovnaní s klasickými cigaretami (tab.3).  

Názory študentov sa štatisticky významne nelíšili v žiadnej zo sledovaných kategórii; 
41,2 % študentov považovalo EC za menej návykové, 49 % za rovnako návykové a takmer 
10 % za návykovejšie ako klasické cigarety.  
 
Tab. 3. Vnímanie miery návykovosti elektronických cigariet v porovnaní s klasickými cigaretami (bivariantná 
analýza) 

Vlastnosti N 

Názor na závislosť na EC 
Menej 

návykové  
[%]  

Rovnako 
návykové 

 [%] 

Návykovejšie  
[%] OR 95% IS p 

Spolu  577 41,2 48,9 9,9    

Pohlavie 
ženy 415 40,7 50,4 8,9 

1,07 0,80-1,43 0,21 
muži 162 42,6 45,0 12,4 

Študenti  
slovenskí 486 40,7 50,0 9,3 

1,05 0,73-1,49 0,20 
zahraniční 91 44,0 42,9 13,1 

Vek [r.] 
≤ 24 476 41,0 49,4 9,6 

0,99 0,70-1,41 0,99 
> 24 101 42,6 46,5 10,9 

Fajčenie 
nefajčiar 496 40,5 50,6 8,9 

1,11 0,77-1,59 0,55 
fajčiar 81 45,7 38,3 16,0 

 
Ľahšia dostupnosť EC a ich značné rozšírenie je sprevádzané mnohými kontroverznými 

názormi. Nakoľko ENDS sú na trhu pomerne krátky čas v porovnaní s klasickými cigaretami, 
stále nie sú známe dlhodobé vplyvy na zdravie (1, 2). Významný nárast v ich používaní a 
zvyšujúca sa obľúbenosť medzi mladými ľuďmi vedie k obavám hlavne z možných 
následkov. Preto je dôležité skúmať trendy vo vnímaní a používaní nielen bežných cigariet, 
ale aj elektronických cigariet práve v tejto vekovej skupine. 

EC zostávajú kontroverznou témou, majú svojich odporcov aj zástancov. Zástancovia EC 
argumentujú tým, že e-cigarety by mohli pomôcť znížiť globálne riziko úmrtí pripisované 
fajčeniu konvenčných cigariet (celkovo šesť miliónov ročne), ako aj k zníženiu expozície 
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pasívnemu fajčeniu u nefajčiarov (ETS, second a third hand smoking) (6, 15, 16). Ďalej 
uvádzajú, že e-cigarety sa používajú takmer výhradne ako bezpečnejšie alternatívy ku 
klasickým tabakovým výrobkom u fajčiarov klasických cigariet, ktorí sa snažia obmedziť 
fajčenie alebo prestať fajčiť úplne a nie sú „vstupnou bránou“ k začatiu fajčenia (17). 

Na druhej strane sú zrejmé niektoré riziká vyplývajúce z ich používania. Nehoriaci tabak 
nie je neškodná alternatíva k horiacim formám tabaku, pretože takisto je rizikovým faktorom 
pre vznik nádorových ochorení (karcinogén). Nikotín je silnou psychoaktívne pôsobiacou 
drogou, po väzbe na špecifické acetylcholínové receptory vyvoláva vyplavenie 
neurotrasmiterov, najmä dopamínu a hormónov s následnou odmenou pre fajčiara v podobe 
pocitu pohody a zvýšením krátkodobej výkonnosti. Akékoľvek užívanie nikotínu, a možno 
teda očakávať že aj fajčenie e-cigariet, vyvoláva u väčšiny užívateľov závislosť, ako fyzickú, 
tak aj psychickú (18, 19). Vzhľadom na rýchlu distribúciu nikotínu pri inhalačnej expozícii 
možno predpokladať, že pri fajčení e-cigariet uplatňuje nikotín svoju vazomotorickú účinnosť 
prostredníctvom aktivácie sympatického nervového systému a nadobličiek, čo predstavuje 
zvýšené riziko najmä u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením (4). Ďalšie riziko je 
spojené s možnosťou predávkovania: zatiaľ čo z bežnej cigarety fajčiar získa priemerne 1 mg 
nikotínu, náplne do e-cigariet obsahujú okolo 18 mg, ale aj vyššie množstvá nikotínu. Za 
fatálnu dávku pre dospelého človeka sa považuje 30 – 60 mg, pre dieťa 10 mg nikotínu (1). 
Navyše, aj keď dlhodobé dôsledky používania e-cigariet nielen pre jedincov, ale aj celú 
spoločnosť z hľadiska verejného zdravotníctva zostávajú neisté, správa z roku 2014 (Surgeon 
General's Report) naznačila, že nikotín môže mať nepriaznivé účinky o.i. na vývoj mozgu 
nielen detí, ale aj mládeže, preto použitie nikotínu v akejkoľvek podobe nie je pre nich 
bezpečné a neodporúča sa (19, 20, 21).  

Podľa výsledkov štúdie autorov Martin a kol. (2016) používanie EC je späté aj s 
významnými zmenami v expresii génov spojenej s lokálnou imunitou nosovej sliznice, ktoré 
sú podobné zmenám u fajčiarov klasických cigariet. Tieto údaje upozorňujú, že vaping EC je 
spojený s potlačením lokálnej imunity nosovej sliznice (22). Taktiež zatiaľ nemáme dôkazy, 
že e-cigarety sú účinnejšie pre úspešné odvykanie od fajčenia v porovnaní s inými 
terapeutickými postupmi. Podľa niektorých autorov môžu pri odvykaní pomôcť i bez ohľadu 
na obsah nikotínu, pravdepodobne vďaka psychobehaviorálnemu aspektu. Kým však nebudú 
vyhodnotené výsledky štúdií o bezpečnosti a účinnosti, e-cigarety by sa nemali odporúčať pre 
liečbu závislých fajčiarov. Názorová zhoda vládne aj v odporúčaní zvýšiť štandard pri ich 
výrobe a podrobiť užívanie e-cigariet dôkladnému dlhodobému serióznemu výskumu (1, 4, 
21). 

I keď sa v súčasnosti danej problematike venujú viaceré štúdie, vzhľadom na mnohé 
metodologické problémy, ako aj ďalšie negatívne faktory ovplyvňujúce objektivitu výsledkov 
– závažné konflikty záujmov realizátorov štúdií, nedostatok dlhodobých sledovaní, malý 
počet participantov, nezrovnalosti a rozpory v metodike a následne neadekvátne 
interpretované výsledky štúdií, sa nedajú vyvodiť jednoznačné závery o bezpečnosti EC. 

 EC nateraz len ťažko možno považovať za neškodné, resp. bezpečné, aj keď majú menej 
zdraviu škodlivých následkov ako klasické cigarety. Nemožno namietať voči predpokladom 
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stratégie zníženia rizika (harm reduction) u fajčiarov a pokiaľ je to spôsob umožňujúci 
redukciu negatívnych následkov fajčenia, zaslúži si podporu.  

Podľa odporúčaní Royal Colleague of Physicians je dôležité podporovať používanie 
elektronických cigariet a ďalších netabakových produktov nikotínu v čo najväčšej miere ako 
náhrada za klasické fajčenie vo Veľkej Británii v záujme ochrany zdravia populácie (17). 
Viacerí odborníci vo svojich názoroch pripúšťajú, že ENDS by sa mali regulovať ako zdroj 
nikotínu, nie ako tabakové výrobky, ale pred uvedením na trh by sa mala preukázať ich 
bezpečnosť a účinnosť. Nemali by byť povolené tam, kde sa nesmie fajčiť, dokiaľ nebude 
známe presné zloženie ich emisií a následné možné zdravotné následky (1, 2, 17, 23). 

 
Záver  

Napriek očakávanému vysokému stupňu zdravotníckeho vzdelania a uvedomenia sme vo 
vyšetrenom súbore poslucháčov LFUK zaznamenali pomerne veľký výskyt užívateľov 
cigariet a ATP, vrátane EC, v súčasnosti alebo v minulosti.  

Študenti lekárskych fakúlt ako budúci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú 
zohrávať kľúčovú úlohu v podpore zdravia a prevencii ochorení a sami majú slúžiť ako vzor 
pre svojich pacientov a širokú verejnosť.  

Napriek limitáciám tejto štúdie (ako je relatívne malý počet respondentov, všeobecné 
obmedzenia pri použití dotazníkovej metódy, neobjektivizovali sa údaje o fajčiarskom statuse 
– ako napr. obsah kotinínu v telesných tekutinách a pod.) musíme konštatovať, že našim 
študentom chýbajú znalosti o škodlivých účinkoch tabakových výrobkov, vzniku závislosti, 
ale aj možnosti odvykania od fajčenia, ktoré by pomohli jednak samotným študentom v boji 
s týmto abúzom, a jednak ich pacientom, počas vykonávania lekárskej praxe. 

 Táto štúdia, zaoberajúca sa sledovaním znalostí, osobných skúseností medikov 
s používaním cigariet a alternatívnych tabakových výrobkov, vrátane elektronických cigariet, 
síce naznačila nedostatočné vedomosti študentov v danej oblasti, ale zároveň odhalila aj ich 
snahu a záujem o ich nadobudnutie. 

Na základe našich výsledkov možno odporúčať, aby sa uvedenej problematike venovala v 
rámci lekárskych študijných plánov väčšia pozornosť.  
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Rozdelenie nádorov v populácii nie je homogénne. Viac nádorových chorôb sa zisťuje u 
ľudí vystavených karcinogénnym faktorom pri práci. Podľa profesie a intenzity expozície 
spôsobujú zhubné nádory súvisiace s pracovnou expozíciou karcinogénom až do 20 % zo 
všetkých nádorov v danej skupine pracovníkov (1, 2). Svetové štatistiky uvádzajú, že v 
priemere tri až šesť percent zo všetkých zhubných nádorov vo svete súvisí s expozíciou 
karcinogénom pri práci (3, 4, 5). Pri vývoji ochorenia sa prejavuje dlhá doba latencie od 
expozície po vznik nádoru (v priemere 20 – 30 rokov), čo znamená, že sa dodatočne 
závažným spôsobom prejavujú dôsledky minulej, dávnej expozície. Potrebné je dlhodobo 
uchovávať objektívne údaje, aby sa mohli identifikovať a hodnotiť spätne pravdepodobné 
súvislosti. Vždy sa najviac uplatňuje pôsobenie faktorov spôsobu života, faktorov práce, 
iných vonkajších faktorov a genetických faktorov (2). Napriek zlepšovaniu pracovných 
podmienok sa vzhľadom na predlžovanie života, dlhšie pracovné zaradenie, dobu latencie od 
expozície po prejavenie choroby zisťuje, že nádorové choroby budú významným a 
narastajúcim problémom aj do budúcnosti. Trend nárastu nádorových chorôb je viditeľný aj 
na Slovensku (6) (obr. 1). 

Zo všetkých úmrtí súvisiacich s prácou predstavujú v Európe zhubné nádory 53 % úmrtí 
v porovnaní s 28 % úmrtí na ochorenia srdca a ciev a 6 % úmrtí na ochorenia dýchacích ciest 
(7, 8). Pri celosvetových hodnoteniach sa zisťuje, že v dôsledku pracovnej expozície 
karcinogénom ročne zomrie na tri závažné nádorové ochorenia, ktorými sú rakovina pľúc, 
leukémia a malígny mezotelióm až 152 000 ľudí (na rakovinu pľúc 102 tisíc; na leukémiu 
7 000 a na maligný mezotelióm 43 tisíc) a odhaduje sa až 1,6 milióna stratených rokov života 
v dôsledku predčasnej smrti alebo invalidity (DALYs) (5).  

Z hľadiska prevencie nádorových chorôb vznikajúcich v dôsledku pracovných expozícií 
karcinogénom je dôležité disponovať poznatkami o miere individuálneho vystavenia ľudí 
jednotlivým druhom karcinogénnych faktorov, ale aj o miere vystavenia podľa profesie, 
pracovných činností a odvetví, aby sa mohli hlbšie študovať zdravotné dopady a aby 

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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prevencia mohla byť cielená. Je nutné hľadať aplikovateľné možnosti získavania objektívnych 
údajov o vystavení karcinogénom pri práci, o miere expozície, a to buď v rámci riešenia 
epidemiologických štúdií nádorových chorôb, alebo pri posudzovaní a monitorovaní 
pracovných podmienok (tab. 1). 

 

 
Obr. 1. Trend nárastu nádorových chorôb na Slovensku (6) 

 
Tab. 1. Zhubné nádory (ZN) súvisiace s pracovnou expozíciou z celkové počtu nádorov podľa lokalizácie 
(odhady pre USA) (1) 

Zhubné nádory Výskyt [%] 
Zhubné nádory pľúc 6,3 – 13 
Zhubné nádory močového mechúra 3 – 19 
Mezotelióm – muži 85 – 90 

Mezotelióm – ženy* 23 – 90 

Leukémia 0,8 – 2,8 
Zhubné nádory hrtanu – muži 1 – 20 
Zhubné nádory kože – muži (nie mezotelióm) 1,5 – 6 
Sinonazálne a nazofaryngeálne nádory – muži 31 – 43 
Zhubné nádory obličiek 0 – 2,3 
Zhubné nádory pečene – muži (len vinyl chlorid) 0,4 – 1,1 

*Pranie pracovného oblečenia doma  

 
Materiál a metódy 

Materiál tvoria epidemiologické štúdie nádorových chorôb realizované na Slovensku, 
ktoré boli zamerané aj na riziká pri práci.  

INCO COPERNICUS – Zamestnanie, životné prostredie a rakovina pľúc (1998 – 2003; 
2009 – 2013), riešené v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou na výskum rakoviny (IARC, 
SZO) v Lyone, Francúzsko. 
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V štúdii rakoviny pľúc sa u každého člena súboru prípadov aj kontrol týkalo hodnotenie 
expozície 70 známych, pravdepodobných alebo podozrivých pľúcnych karcinogénov. 
Následne sa hodnotila frekvencia a intenzita expozície látkam a skupinám látok pre každú 
prácu vykonanú každým členom súboru. Hodnotila sa dĺžka expozície v rokoch. Frekvencia 
expozície sa hodnotila ako percento pracovného dňa, počas ktorého bola expozícia a následne 
bola okódovaná do 3 kategórií: 1 – 5 % z pracovného dňa, (váha 0,03); 5 – 30 % dňa (váha 
0,175); ≥ 30 % dňa (váha 0,65). Intenzita vyjadrovala mieru expozície na 3-stupňovej škále 
(nízka, stredná, vysoká) pri použití spoločne odsúhlasených definícií pre každý faktor (látku) 
– podľa zvoleného niektorého národného limitu expozície. Zaznamenávalo sa používanie 
osobných ochranných pracovných prostriedkov (rukavíc, respirátorov) a uplatňovalo sa aj 
v hodnotení intenzity expozície. Spoľahlivosť hodnotenia expozície a prítomnosti 
hodnoteného faktora sa zaraďovala do 3 stupňov, a to ako možná, pravdepodobná a určitá 
expozícia. Údaje sa kódovali. Názvy profesií boli kódované podľa kódov jednotnej 
klasifikácie zamestnaní ISCO z roku 1968 (ILO, 1981) a odvetvie ekonomickej činnosti tzv. 
NACE sa hodnotilo podľa kódovacieho systému pre každé pracovné obdobie.  

Pri odhade expozície podľa vykonávanej práce, podľa profesie, panel odborníkov 
postupoval jednotným spôsobom. Pre každý hodnotený faktor boli vypracované príklady 
vysokej, strednej a nízkej expozície (9, 10). Ako príklad slúži hodnotenie expozície azbestu 
a voľnému oxidu kremičitému pri posudzovaní rizika rakoviny pľúc.  

Hodnotenie expozície azbestu:  

− Vysoká expozícia: priama expozícia vysokému počtu azbestových vláken, napr. 
spracovanie surovín (závody na výrobu azbestocementu alebo azbestoplastov brzdového 
obloženia), závod na výrobu azbestového oblečenia, nastrekovanie izolačného materiálu – 
stavby, kotly, odstraňovanie izolácií.  

− Stredná expozícia: priama expozícia azbestu zmiešaného spolu s iným materiálom, alebo 
čistým azbestovým vláknam, v menších množstvách výroba azbestocementu (obsluha 
sušičiek, oblasť konečnej úpravy), mechanické vŕtanie – rezanie výrobkov obsahujúcich aj 
azbest (vysoké percento azbestu: brzdné obloženie, azbestové dosky, tesnenie, filtre), 
zváranie s použitím azbestom plnených elektród, ručné opracovávanie výrobkov s 
obsahom azbestu. 

− Nízka: použitie materiálov s obsahom azbestu, výmena tesnenia, filtrov, nosenie 
ochranného azbestového oblečenia (od nízkej po strednú expozíciu), práca v kotolni (bez 
údržby) (od nízkej po strednú), mechanické vŕtanie – rezanie výrobkov s obsahom azbestu 
(nízky obsah azbestu: cementové rúry, azbestové plasty).  

Hodnotenie expozície voľnému oxidu kremičitému:  

− Vysoká: výroba brúsneho prostriedku s oxidom kremičitým; tunelovanie (vysoká až 
stredná expozícia); pieskovanie (piesok s obsahom oxidu kremičitého – mechanické); 
keramika (hrnčiarstvo); zlievarenstvo (od vysokých po stredné): miešanie piesku, 
odlievanie kovu, vytriasanie odliatkov. 
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− Stredná intenzita expozície: zlievarenstvo (od strednej po vysokú expozíciu – odlievanie 
do foriem); pracovníci v kameňolomoch a lomoch; baníctvo (stredná, nízka až žiadna 
expozícia) v závislosti od rudy; hutnícke pece; kamenári (šamotári) alebo opravári; 
mechanické obrusovanie/brúsny papier (od stredného po nízke). 

− Nízka intenzita expozície: vodiči strojov vykonávajúci verejné práce; ručné obrusovanie/ 
kremičitý brúsny papier. 

Expozície sa hodnotili týmto faktorom: anorganický prach z izolácií, azbest (chryzotilový 
azbest, amfibolový azbest ), sklenené vlákna, vlákna z minerálnej vlny, keramické vlákna, 
plnidlá, tmely (prídavné látky), brúsny prach, piesok, respirabilný voľný oxid kremičitý, 
betónový prach, cementový prach, tehlový prach, uhoľný prach, uhlík a uhoľná čerň, sadze, 
koksový prach, grafitový prach, drevenouhoľný prach, drevný prach, prach z tvrdého dreva, 
prach z mäkkého dreva, anorganické pigmenty, chrómany (len Cr 6+) z pigmentov, chrómany 
– dymy a aerosoly, chróm a jeho zlúčeniny (Cr 3+), nikel a jeho zlúčeniny – prach, nikel a 
jeho zlúčeniny – dymy, kadmium a jeho zlúčeniny – prach, kadmium a jeho zlúčeniny – 
dymy, popol (zo spaľovania uhlia, koksu alebo vykurovacieho oleja, nafty, arzén a jeho 
zlúčeniny – prach, arzén a jeho zlúčeniny – dymy alebo aerosól, prach z mäkkej ocele, prach 
z tvrdej ocele, prach z tvrdej zliatiny, železo a jeho zlúčeniny – dymy, dymy zo spaľovania 
uhlia, dymy zo spaľovania koksu, dymy zo spaľovania nafty, dymy zo spaľovania dreva, 
emisie naftových motorov, pyrolýzne produkty plastov a gumy, dymy vznikajúce pri zváraní 
elektrickým oblúkom, dymy vznikajúce pri zváraní plameňom, mazacie oleje – aerosóly, 
rezné kvapaliny – aerosóly, iné minerálne oleje – aerosóly, benzín, nafta (kerozín) pre 
dieselové motory, lakový benzín, asfalt – bituménové plyny, čiernouhoľný decht a smola, 
kreozótové dymy, anorganické kyseliny – aerosóly, formaldehyd, vinylchlorid monomér, 
akrylonitril, styrén, polycyklické aromatické uhľovodíky, anorganické pesticídy, organické 
pesticídy, prípravky na ochranu dreva, živočíšne vírusy, chov zvierat, ionizujúce žiarenie. 

Štúdia GERMM – Geneticko epidemiologická štúdia rakoviny močového mechúra (2013 
– 2015) č. projektu 2012/67 podporeného MZ SR.  

V epidemiologickej štúdii nádorov močového mechúra boli posudzované a hodnotené 
expozície nasledujúcim karcinogénom alebo faktorom s pravdepodobným alebo potenciálnym 
karcinogénnym rizikom pre močový mechúr:  

Rozpúšťadlá, riedidlá farieb; farby do tlačiarní, farby, farbivá; náterové farby, laky, 
práškové farby, (politúry, glazúry); motorové oleje, benzín, ropa, nafta; výfukové plyny áut; 
zemný plyn; dechty, minerálne oleje (smola); fotografický materiál; (kyselina 
chlorovodíková; bieliace, čistiace látky; roztoky na suché čistenie (čistiarenské látky); koža, 
prípravky na činenie; guma, gumárenské produkty; gleje, lepidlá; umelohmotné materiály, 
živice; pesticídy, insekticídy, herbicídy; umelé hnojivá; piliny, drevný prach; uhoľný prach, 
sadze; hliník; arzén; berýlium; chróm, chrómany; olovo; nikel; cín; zinok; iné kovy, ich 
prachy alebo dymy; rádioaktívne materiály; azbest; sklené a keramické vlákna.  

Tieto štúdie riešili na Slovensku zdravotnícke pracoviská pod vedením RÚVZ v Banskej 
Bystrici. Všetky prípady aj kontroly poskytli pri riadenom rozhovore údaje do formulára o 
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pracovnej anamnéze, vyplnil sa všeobecný dotazník a ak niektorá profesia obsahovala jednu 
zo špecifických činností s predpokladanou expozíciou kracinogénom, vyplnil sa v štúdii o 
riziku rakoviny pľúc aj špecializovaný dotazník o zamestnaniach, ktoré trvali viac ako 1 rok.  

Projekt SYNERGY (2007 – 2009; pokračuje v analýzach údajov) bol vedený IARC 
a cieľom bola spoločná analýza 16 epidemiologických štúdií nádorov pľúc z Európy, Kanady 
a neskôr aj z Nového Zélandu a Číny. Išlo vždy o štúdie typu prípad – kontrola. Zbierali sa 
objektívne údaje o vystavení karcinogénom v pracovnom prostredí so stratégiou využiť 
zistenia o expozícii na hodnotenie významu týchto pracovných expozícií pri vzniku rakoviny 
pľúc. Vytvorila sa databáza individuálnych údajov o zamestnaní počas celého života aj 
s údajmi o expozícii karcinogénom. Získali sa údaje od viac ako 17 700 prípadov rakoviny 
pľúc a viac ako 21 800 kontrol. Zameranie bolo na objektívne výsledky, meranie expozícií 
azbestu, PAU, niklu, chrómu, respirabilnému oxidu kremičitému. Boli zozbierané výsledky 
kvantitatívneho merania z národných a priemyslových databáz v Európe a v Kanade. Prispeli 
aj RÚVZ v SR – spracovalo laboratórium chemických analýz RÚVZ v Banskej Bystrici pod 
vedením Ing. Zuzany Vaššányi.  

Medzinárodný tím vytvoril matrice expozície profesií tzv. SYN-JEM vytvorené analýzou 
získaných meraní (11). V súčasnosti sa tieto matrice expozícií spájajú s epidemiologickými 
údajmi do veľkých súborov k spoločným analýzam a publikáciám. Spájajú sa podrobné údaje 
o profesiách osôb a špecifických činnostiach v časových obdobiach s adekvátnymi hodnotami 
expozície. Ide o retrospektívne zaraďovanie a kvantitatívne hodnotenie pracovnej expozície 
podľa údajov z meraní panelom odborníkov z viacerých štátov. Najrozsiahlejší materiál tvoria 
individuálne protokoly meraní expozície rôznym škodlivým faktorom pri práci, ktoré sa 
využili na posúdenie miery expozície a na vyhlásenie zdravotného rizika pri práci. 

Pracovnou metódou príspevku je analýza metód a tvorba databáz údajov o expozícii 
karcinogénom na účely posúdenia súvislostí s vznikom nádorových chorôb.  

 
Výsledky a diskusia 

Z hľadiska pracovnej expozície sa vo všetkých štúdiách vyhodnotila ako základný údaj o 
expozícii člena študovaného súboru skutočnosť, či bol niekedy v zamestnaní vystavený 
známym karcinogénom alebo pracoval v profesii s preukázaným rizikom rakoviny. V štúdii 
nádorov močového mechúra sa okrem pracovnej expozície hodnotila aj expozícia v rámci 
záujmovej činnosti. Ako minimálna dĺžka expozície karcinogénom sa brala do úvahy 
expozícia trvajúca najmenej jeden rok. V štúdii nádorov močového mechúra sa bližšie 
vymedzila aj minimálna expozícia posudzovaným pravdepodobným karcinogénom najmenej 
osem hodín za týždeň počas najmenej jedného roka, a to pri výkone práce alebo pri záujmovej 
činnosti.  

Výstupy zo štúdií sú podkladom na prípravu vedeckých článkov, kde individuálne 
skupina autorov rozpracuje vedecky najlepšie postupy hodnotenia.  

Vzhľadom na potreby praxe, najmä pri posudzovaní podozrení na choroby z povolania 
alebo chorôb súvisiacich s prácou, je dôležité evidovať expozíciu faktorom pri práci do 1. – 4. 
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kategórie prác podľa miery rizika v osobných pracovných záznamoch. Veľmi dôležité je 
vytvoriť spoločnú databázu údajov zo súčasných a minulých meraní a hodnotení. Výhodné 
bude evidovať expozície na úrovni RÚVZ v SR a ÚVZ SR podľa profesií a vytvoriť matrice 
expozície profesií pre Slovensko. Následne bude možné využiť expozičnú databázu na 
spojenie, napr. so zdravotnými záznamami, s údajmi národného onkologického registra 
analogicky ako sa to deje vo vyspelých štátoch sveta, vrátane mnohých štátov Európskej únie 
(16). Odporúčaným prostriedkom na dodatočné stanovenie expozície v epidemiologických 
štúdiách vo svete sú matrice expozície podľa profesií, tzv. Job exposure matrices (JEM). JEM 
predstavuje zoznam úrovní expozície viacerým škodlivým faktorom pre vybrané pracovné 
profesie. Vo všetkých populačných epidemiologických štúdiách sa môžu použiť JEM ako 
rýchly a systematický prostriedok na konverziu kódovaných údajov o vykonávanej práci 
(názvy profesií) do matrice o možných expozíciách, čím sa obíde potreba detailného 
hodnotenia individuálnej expozície. Výhodou je, že hodnotenie expozície každého 
jednotlivého prípadu podľa názvu profesie je lacnejšie a dostupnejšie ako podrobné 
hodnotenie každého jednotlivého prípadu. JEM môžu tiež znížiť informačnú chybu, ktorá sa 
môže objaviť, ak sa hodnotí expozícia len z údajov zo zdravotnej dokumentácie podľa 
pacientových údajov. Tvorba JEM predstavuje užitočný model na vytvorenie 
retrospektívnych kvantitatívnych expozičných hodnotení tam, kde je k dispozícii málo 
zdokumentovaných informácií k jednotlivým prípadom. Nevýhodou JEM je, že existuje 
variabilita expozícií v rámci profesie podľa pracovísk, štátov, alebo v priebehu času, a ak sa 
táto variabilita neberie do úvahy, môže to spôsobiť nesprávne klasifikovanie expozície (13, 
14, 15). 

 Príkladom prepájania registrov údajov je napr. Dánsko, kde sledujú v 10-ročných 
intervaloch kohortu osôb vo veku od 20 do 64 rokov od roku 1970 z Cenzu s údajmi 
z dokladov zomretých, z onkologického registra. Pri klasifikácii použili 218 kódov pre oblasť 
ekonomickej aktivity a 639 kódov diagnóz. Rozborom zistili celkovo až dvojnásobné rozdiely 
vo výskyte chorôb, špecificky pri nádoroch až päťnásobné rozdiely výskytu podľa 
ekonomickej aktivity. Výsledky priebežne uplatňujú v prevencii. Analýzy umožňujú pátranie 
podľa príčinných súvislostí a vedú k identifikácii a kontrole nebezpečných expozícií (16).  

V severských štátoch prebieha štúdia NOCCA – Nordic Occupational Cancer Study, kde 
je za 45 rokov spätne zhodnotená incidencia nádorov podľa profesií. Celkovo sa sleduje 15 
miliónov ľudí vo veku 30 – 64 rokov v desaťročných cykloch z údajov získaných pri sčítaní 
ľudu. Sledovaných bolo 2,8 milióna nádorových chorôb. NOCCA projekt vytvára Nordický 
JEM – transformuje údaje o zamestnaní podľa názvu, anamnézy do kvantitatívnych stanovení 
expozície a údaje prepája s definovanými prípadmi ochorení. Veľké množstvo 
nahromadených údajov z meraní osobnej pracovnej expozície dáva šancu na štatistické 
modelovanie a tvorbu matríc pracovnej expozície profesií využiteľných pri analýzach 
asociácií k definovaným ochoreniam (17).  

Medzi najznámejšie a široko prezentované systémy tvorby matríc expozície k zdravotným 
analýzam patria systém CAREX (14), FINJEM (15), SUMER survay a Matgéné vo 
Francúzsku (10) a mnohé ďalšie vo väčšine vyspelých štátov sveta (12). 
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Záver 

Pri pátraní po príčinách nádorových chorôb na účely ich prevencie sa má vždy hodnotiť 
pracovná anamnéza a pracovné expozície počas celého života jedincov. Ako základné 
zaradenie podľa expozície niekedy počas života sa hodnotí fakt, či bol zamestnaný v profesii 
so známymi karcinogénmi, či pracoval v profesii s dokázaným rizikom rakoviny z pracovnej 
expozície karcinogénom. Pri hlbších analýzach sa hodnotí aj spôsob, intenzita, trvanie a 
frekvencia expozície. Expozícia závisí od skutočne vykonávaných pracovných činností, od 
času stráveného v danej profesii a od používania OOPP. Pri práci je inhalácia hlavnou cestou 
expozície, hoci aj absorbcia cez pokožku je dôležitou cestou vstupu pre niektoré karcinogény. 
Vždy je dôležité hodnotiť okrem pracovnej expozície aj fajčenie a ďalšie ovplyvňujúce 
faktory na odlíšenie príčinných súvislostí i na zistenie prípadných interakcií expozícií.  

Na účely efektívnej prevencie je potrebné využiť existujúce individuálne výsledky meraní 
a hodnotení do tvorby matríc expozície podľa profesií a tieto zúročiť pri hodnotení 
zdravotných dôsledkov, napríklad prepájaním databáz či registrov. Veľký progres vo 
vyspelých štátoch v tejto oblasti je pre odbor ochrany zdravia pri práci odbornou výzvou.  
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Oddělení pracovního lékařství, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Česká republika 
 
 
 

Od dubna 2013 je v platnosti vyhláška o pracovně-lékařských službách (6), která u 
pracovníků v riziku lokální svalové zátěže a vibrací přenášených na ruce zařadila do náplně 
vstupních a výstupních prohlídek provádění elektromyografického (EMG) vyšetření, a to v 
rozsahu stanovení distální motorické latence (DML) středových nervů obou rukou v oblasti 
zápěstí. Svým rozsahem má toto vyšetření charakter screeningového testu, proto je také 
označováno jako screeningové EMG. Možnost jeho realizace poskytovatelem pracovně-
lékařských služeb přináší celou řadu výhod (16). Při provádění screeningového EMG se 
metodicky vychází ze standardu elektrofyziologického vyšetření syndromu karpálního tunelu 
pro potřeby hlášení choroby z povolání, schváleného výborem České neurologické 
společnosti ČLS J.E.P (10). Nedílnou součástí realizace screeningového testu je i spolupráce 
s erudovaným neurologem. 

Výsledek elektromyografického vyšetření může být ovlivněn celou řadou faktorů, zcela 
zásadní roli však hraje kožní teplota. Významný vliv nedostatečné kožní teploty na zpomalení 
rychlosti vedení vzruchu nervem a prodloužení distálních latencí při EMG vyšetření je již 
historicky popisován v odborných učebnicích (12, 13), doporučených standardech (1, 10) i 
celé řadě publikovaných klinických i epidemiologických studií (např. 2, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 17). 
Standardní postupy proto doporučují realizaci EMG vyšetření při optimální kožní teplotě. 
Česká standardní metodika uvádí, že EMG se provádí při teplotě kůže v rozmezí 32 – 36 °C 
(10). Snížení teploty o 1 °C vede ke snížení rychlosti vedení nervem o zhruba 5 % hodnoty při 
standardní teplotě 34 °C; u distálních latencí činí prodloužení asi o 0,3 ms na každý stupeň 
Celsia pod standardní teplotu (12). Z uvedeného důvodu metodika doporučuje teplotu kůže 
nad 32 °C v průběhu celého vyšetření a pod tuto hodnotu není možno považovat vyšetření za 
validní (10). Veškerá měření se tedy provádí při dostatečné kožní teplotě, v případě její 
snížení je třeba končetiny pacienta nejdříve nahřát (13). Dodržení požadované kožní teploty 
může být svízelné zejména v zimních měsících nebo u lidí s hyperhidrózou (12). Jako 
nouzové řešení při nemožnosti nahřátí nebo nedostatku času, lze použít korekci zjištěné 
hodnoty distální latence o 0,3 ms za každý stupeň pod optimální teplotu (12, 14). V literatuře 

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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se objevuje i doporučení použití jiné korekce, a to v rozmezí kožní teploty 30,5 – 33,0 °C o 
0,1 ms za každý stupeň Celsia pod optimální teplotu (11). Cílem této práce bylo srovnání 
výsledků měření DML středových nervů v oblasti zápěstí při nedostatečné kožní teplotě a po 
zahřátí rukou, a dále ověření spolehlivosti výsledku měření DML po použití uvedených 
korekcí při screeningovém EMG v rámci pracovně-lékařských prohlídek.  

 
Metody a sledovaný soubor  

Měření distální motorické latence středových nervů v oblasti zápěstí bylo realizováno 
přístrojem EMG TruTrace 2 v souladu s metodikou standardu schváleného výborem České 
neurologické společnosti ČLS J.E.P. (10). EMG přístroj na našem pracovišti umožňuje 
kontinuální měření kožní teploty rukou v průběhu celého vyšetření. Kožní teplota byla 
v souladu s doporučeným standardem měřena nad karpálním tunelem, tedy v proximální části 
dlaně mezi tenarem a hypotenarem (10). Vyšetření obou rukou u 40 osob proběhlo nejdříve 
při pokojových podmínkách, kdy kožní teplota rukou nedosahovala 32 °C, posléze byl test 
opakován po zahřátí rukou na teplotu 33 – 36 °C. Průměrná kožní teplota rukou při vyšetření 
za pokojových podmínek byla 30,9 °C, průměrná teplota při měření po zahřátí rukou byla 
34,2 °C. Zahřátí rukou bylo realizováno po dobu 10 minut ve vodě o teplotě 40 – 45 °C. 
Dosažené hodnoty DML byly individuálně srovnány s příslušnou střední věkovou normou 
podle Hromady (8).  

Na základě charakteru nálezu při pokojových podmínkách byly vyšetřené osoby rozdělené 
do 2 souborů. Soubor 1 tvořilo 19 osob (38 rukou) s fyziologickým nálezem, u kterých byly 
hodnoty DML obou středových nervů v zápěstí v mezích příslušné střední věkové normy. 
Soubor 2 tvořilo 21 osob (40 rukou), u kterých byly hodnoty DML rovny nebo vyšší než 
příslušná střední věková norma (u 2 osob byl uvedený nález jen unilaterálně). Mezi 
sledovanými soubory nebyl statisticky významný rozdíl podle věku ani pohlaví (tab. 1 a 2).  

 
Tab. 1. Charakteristika sledovaných souborů podle věku 

Věk Soubor 1 Soubor 2 P-hodnota 
Počet 19 21 
Průměr 37,8 36,1 
SD 9,3 14,4 
Minimum 26 20 
Maximum 62 65 

0,674 

Soubor 1 – osoby s fyziologickým nálezem při pokojové teplotě 
Soubor 2 – osoby s hraničním nebo abnormálním nálezem při pokojové teplotě 

 
Tab. 2. Charakteristika sledovaných souborů podle pohlaví 

Soubor 1 Soubor 2 
Pohlaví 

N [%] N [%] 
P-hodnota 

Muži 9 47 16 76 
Ženy 10 53 5 24 
Celkem 19 100 21 100 

0,060 

Soubor 1 – osoby s fyziologickým nálezem při pokojové teplotě 
Soubor 2 – osoby s hraničním nebo abnormálním nálezem při pokojové teplotě 
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Hodnoty DML měřené při pokojové teplotě a DML po zahřátí rukou na standardní teplotu 
byly srovnávány párovým t-testem. Při použití korekcí na standardní teplotu byl nejdříve 
individuálně stanoven rozdíl mezi doporučenou standardní teplotou po zahřátí rukou a kožní 
teplotou při pokojových podmínkách (s přesností na desetiny stupňů). Tato hodnota byla 
vynásobena korekčním faktorem 0,3 ms/1 °C, resp. 0,1 ms/1 °C a výsledek posléze odečten 
od konkrétní individuální hodnoty DML změřené při pokojové teplotě. Hodnoty DML 
stanovené po zahřátí s hodnotami DML při pokojové teplotě upravenými doporučenými 
korekcemi byly také srovnávány párovým t-testem.  

Pro hodnocení výsledků byla použita základní popisná statistika, dále chí-kvadrát test, t-
test pro dva výběry a párový t-test, které byly hodnoceny na hladině statistické významnosti 
5 %. Pro zpracování dat byl použit program Stata v. 13. 

 
Výsledky 

U obou sledovaných souborů bylo zjištěno, že hodnoty DML středových nervů v oblasti 
zápěstí byly po zahřátí rukou statisticky významně nižší než DML změřené při pokojových 
podmínkách (tab. 3).  

 
Tab. 3. Srovnání hodnot DML při pokojové teplotě a po zahřátí rukou 

Soubor Průměr (ms) SD Min. Max. Párový t-test 
Soubor 1 (38 rukou) 

DML při pokoj. teplotě (pod 32 °C) 3,5 0,24 3,0 4,0 
DML po zahřátí (33 – 36 °C) 3,1 0,29 2,5 3,8 

p < 0,001 

Soubor 2 (40 rukou) 
DML při pokoj. teplotě (pod 32 °C) 4,4 0,40 3,8 5,2 
DML po zahřátí (33 – 36 °C) 3,9 0,51 3,0 5,1 

p < 0,001 

Soubor 1 – osoby s fyziologickým nálezem při pokojové teplotě 
Soubor 2 – osoby s hraničním nebo abnormálním nálezem při pokojové teplotě 

 

Při individuálním hodnocení výsledku screeningového EMG je důležité srovnání změřené 
hodnoty DML s příslušnou střední věkovou normou. U osob souboru 1, tedy s oboustranným 
fyziologickým nálezem již při pokojové teplotě, sice došlo po zahřátí k dalšímu zlepšení, ale 
z hlediska posuzování zdravotní způsobilosti k práci tato skutečnost nemá praktický význam.  

Pokud by se nálezy z EMG screeningu hodnotily jen podle vyšetření při nedostatečné 
kožní teplotě, situace u osob v souboru 2 by byla značně odlišná – všech 21 osob s 
abnormálními nálezy by mělo být odesláno k potvrzení výsledku k neurologovi. Jak ale 
prezentují výsledky v tabulce 4, po zahřátí rukou na standardní teplotu došlo u všech 
sledovaných osob k významnému zlepšení hodnot DML. Do fyziologického rozmezí se nález 
zlepšil u 22 rukou (55,0 %), z toho u 8 osob oboustranně, hraniční hodnoty DML byly u 3 
rukou (7,5 %). U 15 rukou (37,5 %), z toho u 5 osob oboustranně, sice pro zahřátí došlo ke 
zlepšení DML, ale hodnoty zůstaly i nadále v pásmu abnormálních nálezů, které vyžadují 
další vyšetření neurologem (tab. 4). U osob s identifikačním číslem 16 a 21 byla do analýzy 
zařazena pouze jedna končetina, na druhé byl při pokojové teplotě fyziologický nález.  
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Tab. 4. Soubor 2 – individuální hodnocení DML středových nervů v zápěstí při pokojové teplotě a po zahřátí 
rukou ve srovnání se střední věkovou normou (SVN)  

DML p ři pokojové teplotě (ms) DML po zahřátí (ms) Soubor 2 
ID  Pravá Levá Pravá Levá 

SVN (ms) 

1 4,9 5,0 4,7 4,8 4,3 
2 4,6 4,2 3,8 3,7 4,1 
3 4,6 4,2 3,8 3,6 4,0 
4 5,2 3,8 4,8 3,5 3,8 
5 4,5 4,6 4,2 4,4 3,7 
6 4,0 3,8 3,7 3,5 3,7 
7 4,3 4,0 4,1 3,9 3,7 
8 4,2 4,3 4,2 4,2 3,7 
9 4,8 4,6 4,6 4,2 4,0 
10 5,0 5,0 3,8 3,8 3,8 
11 4,6 4,3 3,3 3,4 3,7 
12 4,1 3,8 3,5 3,4 3,7 
13 3,9 4,6 3,4 3,3 3,7 
14 5,1 4,0 5,1 3,8 4,0 
15 4,1 3,9 3,7 3,6 3,8 
16 - 4,1 - 3,3 4,0 
17 3,8 3,9 3,1 3 3,8 
18 4,7 4,4 4,5 3,9 4,2 
19 4,0 4,2 3,8 4,1 4,0 
20 4,5 4,3 3,9 3,7 4,2 
21 4,7 - 4,4 - 4,1 

� - DML v mezích SVN; � - hraniční hodnota DML; � - DML vyšší než SVN 
Soubor 2 – osoby s hraničním nebo abnormálním nálezem při pokojové teplotě 

 
Výsledky analýzy dále ukázaly, že u souboru osob s fyziologickým nálezem (soubor 1) 

byly hodnoty DML při pokojové teplotě upravené korekcí 0,3 ms/1 ˚C statisticky významně 
nižší, než hodnoty DML po zahřátí na standardní teplotu (p < 0,001). Při použití korekce 
0,1ms /1˚ C nebyl rozdíl statisticky signifikantní (tab. 5).  

Ve skupině osob s hraničním nebo abnormálním nálezem (soubor 2) vedlo použití 
korekce 0,3ms/1˚C k významnému snížení (p < 0,001), u korekce 0,1ms/1˚C naopak ke 
zvýšení (p < 0,05) hodnot DML proti výsledku měření DML po zahřátí na standardní teplotu 
(tab. 5).  

 
Tab. 5. Srovnání hodnot DML po zahřátí rukou s hodnotami DML při pokojové teplotě upravenými korekcemi 
0,3 ms/1 °C a 0,1 ms/1 °C pod standardní teplotu  

Soubor Průměr (ms) SD Min. Max. Párový t-test 
Soubor 1 (38 rukou) 

DML po zahřátí 3,1 0,29 2,5 3,8  
DML při pokoj. teplotě s korekcí 0,3 ms/1 °C 2,5 0,35 1,9 3,2 p < 0,001 
DML při pokoj. teplotě s korekcí 0,1 ms/1 °C 3,1 0,24 2,7 3,6 p = 0,935 

Soubor 2 (40 rukou) 
DML po zahřátí 3,9 0,51 3,0 5,1  
DML při pokoj. teplotě s korekcí 0,3 ms/1 °C 3,4 0,65 1,9 4,8 p < 0,001 
DML při pokoj. teplotě s korekcí 0,1 ms/1 °C 4,0 0,45 3,2 5,1 p < 0,05 

Soubor 1 – osoby s fyziologickým nálezem při pokojové teplotě 
Soubor 2 – osoby s hraničním nebo abnormálním nálezem při pokojové teplotě 
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Obr. 1 prezentuje hodnoty DML středových nervů u obou sledovaných souborů při 
vyšetření za podmínek pokojové teploty, kdy kožní teplota rukou nedosahovala 32 °C, dále po 
zahřátí na standardní teplotu 33 – 36 °C a hodnoty DML při pokojové teplotě upravené 
korekcemi 0,3 ms a 0,1 ms na každý stupeň Celsia pod standardní teplotu. Ve srovnání 
s výsledky DML po zahřátí rukou byly hodnoty DML při pokojové teplotě u obou skupin 
statisticky signifikantně prodlouženy (p < 0,001). Nedodržení podmínek standardní teploty 
kůže při EMG screeningu tak představuje významné riziko falešně pozitivních nálezů. 
Naopak, použití korekce 0,3 ms/1 °C vedlo u obou sledovaných skupin k falešně negativním 
výsledkům (p < 0,001). Jako vhodná nebyla potvrzena ani korekce 0,1 ms/1 °C, a to zejména 
u osob s hraničním a abnormálním nálezem (soubor 2), u kterých byly významné rozdíly (p < 
0,05).  

 
Soubor 1 – osoby s fyziologickým nálezem při pokojové teplotě 
Soubor 2 – osoby s hraničním nebo abnormálním nálezem při pokojové teplotě 

 
Obr. 1. Srovnání DML u obou souborů 

 
Diskuze 

V posledních třech letech je screeningové EMG v ordinacích poskytovatelů pracovně-
lékařských služeb nově zaváděnou vyšetřovací metodou. Pokud chybí těsná spolupráce 
pracovního lékaře se specializovaným neurologem, může v důsledku nedostatku zkušeností 
docházet k negativnímu ovlivnění výsledku vyšetření. Autoři této práce upozorňují na 
nezbytnost dodržování doporučené kožní teploty rukou při EMG screeningu, jako jednoho 
z mnoha faktorů, které významně ovlivňují spolehlivost výsledku testu. Zásadní vliv kožní 
teploty na rychlost vedení nervem je v literatuře zdokumentován již po mnoho desetiletí, ale 
názory na doporučovanou optimální teplotu nejsou vždy zcela jednotné. Jako optimální 
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teplota je doporučována jen jedna hodnota, např. 35 °C (14), 34 °C (11, 12) nebo úzké rozpětí 
teplot 31 – 33 °C (17). Ale vzhledem k tomu, jak je technicky nesnadné přesně zajistit jednu 
konkrétní hodnotu teploty kůže u obou vyšetřovaných končetin v průběhu celého vyšetření, 
odborná literatura i standardní metodiky nejčastěji doporučují širší rozpětí teplot, které se 
pohybují od minimálních 32 °C až do maximálních 37 °C (1, 10, 12, 13). Česká standardní 
metodika uvádí teplotu kůže 32 – 36 °C v průběhu celého vyšetření (10). Vzhledem k tomu, 
že dle tohoto standardu není možno považovat vyšetření za validní při teplotě pod 32 °C na 
konci měření, při EMG screeningu je na našem pracovišti preferována teplota kůže rukou v 
rozmezí 33 – 36 °C. Při výpočtu korekcí, o které se snižovala individuálním hodnota DML při 
pokojové teplotě, pak byla použita konkrétní hodnota kožní teploty po zahřátí v tomto 
rozmezí.  

Vyšetřené osoby byly v této studii rozděleny do dvou souborů na základě nálezu při 
pokojové teplotě, která nedosahovala 32 °C. Důvodem bylo jednak zjištění míry ovlivnění 
hodnoty DML po zahřátí na standardní teplotu, a také ověření spolehlivosti použitých korekcí. 
U osob zařazených do souboru 1 nebyly pochybnosti o fyziologickém nálezu, protože již při 
pokojové teplotě byly hodnoty DML v mezích příslušné střední věkové normy. Osoby v 
souboru 2 sice měly hodnoty DML při pokojové teplotě rovny nebo vyšší než střední věková 
norma, ale po zahřátí rukou na standardní teplotu došlo u 55 % případů k normalizaci nálezu. 
Z uvedeného důvodu nebyly sledované soubory v této studii záměrně označené jako 
fyziologické a patologické, ale jen číselně odlišené.  

Ve srovnání s výsledky DML po zahřátí rukou byly hodnoty DML při pokojové teplotě u 
obou skupin této studie statisticky signifikantně prodlouženy. Nedodržení podmínek 
standardní teploty kůže tak představuje významné riziko falešně pozitivních nálezů. S tímto 
závěrem korelují i výsledky jiných publikovaných prací (4, 5, 7, 15, 17). Při realizaci EMG 
screeningu v rámci pracovně-lékařských prohlídek, abnormální nález v praxi představuje 
potřebu ověření výsledku neurologem. Uvedený postup je v souladu s doporučením 
Společnosti pracovního lékařství ČLS J.E.P. Výsledky této práce prokázaly, že více než 
polovina abnormálních nálezů při pokojové teplotě se po zahřátí rukou na standardní teplotu 
normalizovala. Pokud by u všech osob s tímto nálezem byla požadována verifikace výsledku 
u specialisty, přestavovalo by to zcela zbytečný nárůst finančních nákladů i časové ztráty 
spojené s návštěvou vzdáleného neurologického pracoviště. Nedodržení standardní teploty při 
EMG screeningu tak zpochybňuje výsledek samotného vyšetření a snižuje nejen ekonomický, 
ale i odborný přínos této metody.  

Při problému s nahřátím končetin před EMG vyšetřením, literatura uvádí možnost použití 
korekcí (11, 12, 14), které vychází z aproximace lineárního vztahu mezi rychlosti vedení 
vzruchu nervem u zdravých osob a kožní teplotou od 18 °C do 36 °C (14). Některé studie 
nezjistily statisticky významný rozdíl při sledování tohoto jevu mezi skupinou nemocných 
s diagnózou syndromu karpálního tunelu a kontrolní skupinou (3, 7). Na základě tohoto 
zjištění pak autoři uvedených studií akceptují aplikaci korekčních faktorů stanovených 
testováním zdravých osob i u osob s abnormálními nálezy (3, 7). Naopak, jiné práce 
prokázaly signifikantní kvantitativní diferenci u rychlosti vedení ve vztahu k teplotě mezi 
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normálními a abnormálními nálezy (2, 4, 9, 17). Výstupy těchto studií uvádí, že u nervu 
s patologickým nálezem nelze považovat vztah mezi rychlostí vedení a teplotou za lineární, 
proto použití korekčních faktorů, založených na lineárním vztahu u zdravých nervů, nelze 
použít u nervů s patologickým nálezem (2, 4, 9, 17). Výsledky této práce také nepotvrdily 
spolehlivost použitých korekcí, a to zejména u hraničních a abnormálních nálezů. Použití 
korekcí na standardní teplotu v praxi tak může představovat významný zdroj chyb. Při 
realizaci EMG vyšetření i v rámci epidemiologických studií se také preferuje dodržování 
minimální teploty kůže končetin 32 °C (9). Z důvodu kontroverzních výsledků se proto 
použití korekcí na standardní teplotu nedoporučuje a při meta-analytických studiích jsou pak 
takové práce z další analýzy obvykle vyloučeny (9).  

Standard elektrofyziologického vyšetření syndromu karpálního tunelu pro potřeby hlášení 
choroby z povolání, schválený výborem České neurologické společnosti ČLS J.E.P. (10) 
uvádí rozsah standardní kožní teploty rukou při EMG vyšetření, jako jednu z podmínek při 
diagnostice profesionálního onemocnění. Vzhledem k tomu, že spolehlivost korekčních 
faktorů zejména u patologických nálezů byla celou řadou studií zpochybněna (např. 2, 4, 9, 
17), možnost jejich využití při nedostatečné kožní teplotě při vyšetření standard neuvádí.  

  
Závěr 

Závěrem lze shrnout, že nedodržení podmínek standardní teploty kůže při vyšetření DML 
středových nervů v zápěstí představuje významné riziko falešně pozitivních nálezů. Výstupy 
studie neprokázaly spolehlivost uvedených korekcí na standardní teplotu. Jejich použití v 
praxi může být významným zdrojem chyb, zejména jedná-li se o abnormální nebo hraniční 
nálezy. Abnormální nálezy z EMG screeningu jsou sice verifikovány vyšetřením u neurologa, 
přesto i při realizaci screeningového testu je nezbytné respektovat standardní metodiku včetně 
doporučené kožní teploty. Dodržování uvedených podmínek tak vede k minimalizaci chyb při 
vyšetření i interpretaci výsledku.  
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Sevoflurán (sevoran) je nehorľavé kvapalné anestetikum podávané vaporizáciou, ktoré 
patrí medzi halogenované étery. Spolu s desfluránom nahrádza izoflurán a halotan v 
modernej anesteziológii. Často sa podáva v zmesi oxidu dusného a kyslíka. Sevoflurán je 
určený na navodenie alebo udržiavanie celkovej anestézie u dospelých aj detských pacientov 
podstupujúcich lôžkové alebo ambulantné chirurgické zákroky (1). 

Koncentrácia sevofluránu 1 až 8 % sa používa na navodenie anestézie s alebo bez pre-
anestetických liekov. Anestéziu možno vyvolať aj rýchlym vdychovaním sevofluránu 
s koncentráciami 6 až 8 %. Koncentrácia sevofluránu 1,5 až 3 % bez emisií oxidu dusného 
(alebo 0,5 – 3% oxidu dusného) sa môže použiť pre údržbu chirurgickej anestézie. Sevoflurán 
by sa nemal podávať pacientom so známou alebo suspektnou genetickou citlivosťou na 
malígnu hypertermiu (2). Podávanie je spojené s hladkou a rýchlou stratou vedomia počas 
úvodu do anestézie a s rýchlym nadobudnutím vedomia po jej ukončení. Sevoflurán, podobne 
ako iné inhalačné anestetiká, potláča dýchaciu funkciu, spôsobuje kardiorespiračný útlm a 
znižuje tlak krvi v závislosti od dávky. Pri vyšších dávkach vyvoláva nepokoj, ospalosť, 
závraty, bradykardiu, tachykardiu, hypotenziu, kašeľ, nauzeu. V niektorých prípadoch sa 
klinicky preukázali abnormálne hladiny glukózy v krvi, abnormálne funkčné pečeňové testy, 
zvýšený fosfor v krvi, ako aj abnormálny počet bielych krviniek. Zamestnanci na operačných 
sálach sú často vystavení pôsobeniu narkotizačných plynov a medzi často používané 
narkotizačné plyny pri celkovej narkóze patrí práve sevoflurán.  

Xylén patri do skupiny aromatických uhľovodíkov a do organizmu vstupuje hlavne 
inhaláciou. Pri akútnej intoxikácii dochádza k závratom, bolestiam hlavy, nauzei, vracaniu, 
ospalosti, únave, pocitu opitosti, poruchám vedomia, dezorientácii alebo k depresiám. Pri 
chronickej intoxikácii možno pozorovať podráždenie pokožky, účinky na CNS, kostnú dreň, 
okrem toho dráždi a vysušuje pokožku.  

Formalín je 37 až 40 % roztok formaldehydu vo vode. Do organizmu vstupuje inhaláciou, 
ingesciou, dermálnou absorpciou. Akútna expozícia formaldehydom sa prejavuje 
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podráždením pokožky, dýchacieho systému, pričom môže vzniknúť až edém pľúc a chemická 
pneumonitída končiaca smrťou. Pri chronickej expozícii sa vyskytuje bronchiálna astma 
s možnou následnou bronchiálnou hyperreaktivitou. 

Cieľom našej práce bolo sledovanie pôsobenia sevoranu na zdravotníckych zamestnancov 
počas rôznych operačných zákrokov na oddeleniach Fakultnej nemocnice s Poliklinikou 
Žilina (FNsP Žilina) v spolupráci s oddelením PPL RÚVZ Žilina. Merania sme zamerali na 
zistenie expozície sevoranom u anesteziológov, anesteziologických sestier a inštrumentárov. 
Expozíciu formaldehydom sme objektivizovali na patologicko-anatomickom oddelení a 
oddelení centrálnej sterilizácie; objektivizácia expozíce xylénu sa sledovala na patologicko-
anatomickom oddelení. 

 
Materiál a metódy 

Na 6 oddeleniach FNsP Žilina sme vykonali osobné odbery u zamestnancov v profesii 
anesteziológ lekár a anesteziologická sestra. Na troch oddeleniach sme sledovali aj expozíciu 
sevoranom v profesii inštrumentárka. Po príchode na operačnú sálu anesteziologická sestra 
pripravila anesteziologický prístroj, pomôcky a lieky na celkovú anestéziu. Lekár 
anesteziológ preštudoval pacientovu dokumentáciu a určil spôsob vedenia anestézie. 
Anesteziologická sestra pripravila potrebné anestetiká. Pacient začal inhalovať kyslík a dostal 
intravenózne anestetiká. Po uvedení pacienta do celkovej anestézie operačný tím pripravil 
operačné pole a začal operáciu. Inhalácia sevoranom trvala počas celej operácie a jej 
koncentrácia bola počas jej trvania regulovaná lekárom anesteziológom. Po ukončení operácie 
a ošetrení operačnej rany anesteziologický tím prebudil pacienta z celkovej anestézie a 
pacienta previezli na pooperačnú izbu. Podmienky odberu na jednotlivých pracoviskách vo 
vzťahu k operačnému zákroku a klimatizačným jednotkám uvádzame v tab. 1.  

  
Tab. 1 Spôsob vedenia anestézy na jednotlivých pracoviskách a vykonávané operačné zákroky. 
Pracovisko Operačný zákrok Spôsob anestézy 
Gynekologické oddelenie Abdominálna hysterektómia Polouzavretý okruh – 1,4 až 2,5 % 
Ortopedické oddelenie Artroskopia kolena Polootvorená inhalačná maska – 1,5 až 3 % 
Urologickí oddelenie Retentio testis Polootvorená inhalačná maska – 2 až 5 % 
Krčné oddelenie Adenotomia Polootvorená inhalačná maska – 1,5 až 4 % 
Neurochirurgické oddelenie Laminectomia Polouzavretý okruh – 1,5 až 4 % 
Chirurgické oddelenie 
(operačná sála č. 1) 

Bilaterálna fibroadenómia Polootvorená inhalačná maska – 1 až 4 % 

Chirurgické oddelenie 
(operačná sála č. 2) 

Struma Polouzavretý okruh – 2 % 

 

Vzorky sa odoberali v dýchacej zóne zamestnancov, pričom odberové aparatúry boli 
pretreté dezinfekčným prostriedkom. Odber sa robil na trubičky ST 226-81 podľa 
modifikovanej metódy OSHA CSI (3). Prietoková rýchlosť bola 0,1 l/min, čas odberu trval 
v závislosti od jednotlivých operačných zákrokov od 40 do 155 min, pričom anesteziológ 
lekár a anesteziologická sestra mali odberové čerpadlá dlhší časový interval, nakoľko začali 
s prípravou anestézie ešte pred začiatkom operácie. Odobraté vzorky sa preniesli v prenosnej 
chladničke do laboratória, kde boli uchovávané v mrazničke maximálne 24 hodín. Následne 

boli eluované do 2 ml etanolu, 1 µl nástrek do plynového chromatografu, kde na plameňovo-
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ionizačnom detektore boli podrobené analýze. Výsledky sa vyhodnotili prostredníctvom 
kalibračnej krivky.  

Na oddelení centrálnej sterilizácie a na patologicko-anatomickom oddelení sme vykonali 
osobné odbery na sledovanie expozície formaldehydom. Na oddelení centrálnej sterilizácie sa 
na sterilizáciu používajú 2 formaldehydové stroje FS 150 Chirana a Formomat BMT 100. 
Termolabilný materiál sa vo formaldehydových parách sterilizuje pri 60 °C. Po každom 
sterilizačnom cykle sa do formaldehydových sterilizátorov dolieva 200 ml 38 % roztoku 
formaldehydu a 10 l destilovanej vody. Na patologicko-anatomickom oddelení sa prijíma 
fixovaný materiál v 10 % roztoku formaldehydu z jednotlivých oddelení. Po excízii sa vzorky 
naložia do nádobky s 10 % roztokom formaldehydu, a potom sa následne pripravujú na 
farbenie preparátov. V excidovni a laboratóriu, kde sa farbia a režú preparáty, boli zapnuté 
funkčné digestory, vo vylievárni bol digestor nefunkčný a umyváreň bola bez odsávania. 
Vzorky sa odoberali v dýchacej zóne zamestnancov. Odber sa robil na trubičky ST 226-119 
podľa modifikovanej metódy NIOSH 2016 (4). Prietoková rýchlosť bola 0,2 l/min, čas odberu 
od 4 do 80 min pre sestry, laborantky a sanitárky. Odobraté vzorky sa v prenosnej chladničke 
preniesli do laboratória, kde boli uchovávané v mrazničke maximálne 24 hodín. Následne sa 

eluovali do 2 ml deionizovanej vody. Z eluátu sa 10 µl nadávkovalo do kvapalinového 
chromatografu s UV detektorom pri 360 nm. Výsledky sa vyhodnotili pomocou kalibračnej 
krivky. 

Na patologicko-anatomickom oddelení sme vykonali osobné odbery na sledovanie 
expozície xylénom pri farbení excidovaných preparátov hematoxylén-eozínom. Vzorky sme 
odoberali v dýchacej zóne zamestnancov. Odber sa robil na trubičky ST 226-01 podľa 
modifikovanej metódy NIOSH 1501 (5). Prietoková rýchlosť bola 0,2 l/min, čas odberu od 17 
do 80 min pre laborantky a sanitárky. Odobraté vzorky sa v prenosnej chladničke preniesli do 
laboratória, kde boli uchovávané v mrazničke maximálne 24 hodín. Následne sa eluovali do 2 

ml sírouhlíka. 1 µl eluátu bol nastreknutý do plynového chromatografu s plameňovo-
ionizačným detektorom. Výsledky sa vyhodnotili pomocou kalibračnej krivky. 

 
Výsledky a diskusia 

 
Tab. 2. Hodnoty 8 hodinovej časovo- váženej expozície (TWA) sevoranu (mg.m-3) (7) pre jednotlivé profesie 

TWA (mg.m-3) sevoranu pre jednotlivé profesie 
Pracovisko 

Anestezilóg-lekár Anesteziologická sestra Inštrumentárka 
Chirurgické oddelenie – oper. sála č. 1 98,5 100,6 _ 
Chirurgické oddelenie – oper. sála č. 2 10,0 16,6 _ 
Gynekologické oddelenie 48,4 37,7 - 
Ortopedické oddelenie 84,0 74,0 - 
Urologické oddelenie 322,2 73,3 33,7 
Neurochirurgické oddelenie 19,9 15,8 9,7 
Krčné oddelenie 119,3 85,7 56,7 

 
Výsledky hodnôt TWA sevoranu (mg.m-3) pre jednotlivé pracovné zaradenia uvádza tab. 

2. Hodnota NPELkrátkodobý pre sevoran podľa NV č. 471/2011 je 170 mg.m-3 (6). Táto hodnota 
bola prekročená na urologickom oddelení pri profesii anesteziológ – lekár, pri aplikovaní 
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anestézy polouzavretou inhalačnou maskou. Na začiatku operácie sa používal sevoran 
s najvyššou koncentráciou – až 5 %. Toto pracovisko nemalo zabezpečené odsávanie 
ani klimatizáciu. Vetranie medzi operáciami sa uskutočňovalo vetraním dverami na chodbu, 
počas operácie boli okná zatvorené. Na ostatných pracoviskách nedošlo k prekročeniu 
hodnoty NPELkrátkodobý pre sevoran. 

 
Záver 

Anesteziologická sestra a anesteziológ lekár boli najviac exponované profesie 
zdravotníckych zamestnancov sevoranom. Z našich výsledkov vyplýva, že pri aplikácii 
anestézie pomocou polootvorenej inhalačnej masky boli prekročené celozmenové hodnoty 
hlavne pre profesiu anesteziológ lekár, pre anesteziologickú sestru boli hodnoty prekročené 
len v jednom prípade, ale v ostatných sa približovali k limitnej hodnote. Pri polouzavretom 
okruhu podávania sevofluranu celozmenové hodnoty sevofluranu neprekračovali 
NPELpriemerný pre žiadnu sledovanú profesiu.  

Na pracovisku patologicko-anatomického oddelenia boli pre profesiu sanitárky 
prekročené hodnoty NPELpriemerný pre xylén. V bioptickom laboratóriu v časti vylieváreň boli 
prekročené aj krátkodobé hodnoty NPEL pre xylén z dôvodu nefunkčného digestória. Pre 
profesie laborant a lekár neboli hodnoty NPEL prekročené. 

Formaldehyd bol prekročený na oddelení centrálnej sterilizácie pre profesiu sestra a na 
patologicko-anatomickom oddelení pre profesie lekár, laborantka a sanitárka. Nedostatky je 
možné riešiť zvýšením účinnosti odsávacieho zariadenia a v prehodnotení dĺžky expozície a 
manipulácie s formaldehydom.  

Z hľadiska možného znižovania účinkov chemických látok pre jednotlivé profesie 
zamestnancov pracujúcich v FNsP Žilina je dôležité zabezpečiť, aby na všetkých 
pracoviskách boli funkčné a účinné odsávacie a klimatizačné zariadenia. Tiež je dôležité klásť 
dôraz na možné organizačné opatrenia, ktoré môžu celkovú situáciu vylepšiť. 
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Zdravie pri práci (ZpP) je multidisciplinárny odbor, ktorého základom sú odbory 
pracovné lekárstvo (klinické a preventívne) a hygiena práce. Cieľom odboru zdravie pri práci 
je zachovanie a podpora zdravia zamestnancov, zachovanie ich pracovnej kapacity, 
zlepšovanie pracovného prostredia a práce so zameraním na zdravie a bezpečnosť, rozvoj 
organizácie práce a bezpečnosti pri práci a pozitívna sociálna klíma na pracoviskách (1). 
Realizáciu uvedených cieľov je možné dosiahnuť dostatočne vzdelanými odborníkmi.  

Fakulta verejného zdravotníctva SZU (FVZ) vzdeláva odborníkov vo verejnom 
zdravotníctve od akademického roku 2003/2004. Vzdelávanie sa uskutočňuje vo forme 
pregraduálneho štúdia v študijnom odbore verejné zdravotníctvo v bakalárskom, 
magisterskom a doktorandskom študijnom programe. Študenti sa oboznamujú 
s problematikou zdravia pri práci v niekoľkých, pre uvedenú problematiku nosných 
predmetoch (zdravie pri práci, hodnotenie zdravotného rizika, pracovná zdravotná 
služba,štátny zdravotný dozor a dokumentácia vo verejnom zdravotníctve, profesionálne 
choroby, úrazy a ich prevencia), ako aj v ostatných predmetoch (základy verejného 
zdravotníctva, anatómia, fyziológia, podpora zdravia, ochrana zdravia a iné), ktoré sú dôležité 
z hľadiska zdravotníckeho pohľadu na problematiku vplyvu práce a pracovných podmienok 
na zdravie zamestnanca a hodnotenia rizík z pôsobenia vplyvu práce a pracovného prostredia 
na zdravie. S uvedenou problematikou sa študenti stretávajú prakticky v každom ročníku 
štúdia, ako v dennej, tak aj v externej forme. Štúdium prebieha v rôznych formách – vo forme 
prednášok, praktických cvičení, seminárov a stáží. Overovanie vedomostí študentov sa 
vykonáva formou testov a ústnymi skúškami, otázky z oblasti zdravia pri práci sú súčasťou 
štátnicových skúšok, ako bakalárskeho, tak aj magisterského štúdia. 

Na Fakulte verejného zdravotníctva SZU prebieha aj špecializačné štúdium 
v špecializačnom odbore Zdravie pri práci pre profesiu verejný zdravotník.  
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Neodmysliteľnou súčasťou práce fakulty je organizovanie vzdelávacích aktivít v rámci 
špecializačného štúdia a kontinuálneho vzdelávania, ktoré majú za cieľ poskytovať najnovšie 
informácie z oblasti zdravia pri práci, ale aj reagovať na problémy vyskytujúce sa pri výkone 
uvedených činností v praxi (týkajúce sa nových právnych úprav, výkonu štátneho 
zdravotného dozoru, výkonu dohľadu nad pracovnými podmienkami, ako aj zdravím 
zamestnancov).  

Cieľom práce bolo podať prehľad o činnosti FVZ v oblasti pedagogických aktivít 
týkajúcich sa zdravia pri práci v jednotlivých stupňoch štúdia za ukončené akademické roky, 
ako v pregraduálnom štúdiu, tak aj postgraduálnom vzdelávaní a zosumarizovať počty 
vzdelávacích aktivít a počet účastníkov vzdelávacích aktivít v problematike zdravia pri práci 
v uplynulom období.  

 
Metodika 

V práci sme sumarizovali údaje dostupné na Študijnom oddelení FVZ SZU a Oddelení 
vedy, výskumu a doktorandského štúdia FVZ podľa jednotlivých stupňov štúdia. 

 
Výsledky 

Fakulta verejného zdravotníctva SZU zabezpečuje vzdelávanie v študijnom odbore 
verejné zdravotníctvo v pregraduálnom štúdiu v prvom (bakalárskom), druhom 
(magisterskom) a treťom (doktorandskom) stupni a v postgraduálnom štúdiu (špecializačnom 
a kontinuálnom). Počet študentov v pregraduálnom štúdiu prvého (bakalárskeho) a druhého 
(magisterského) stupňa, ktorých práce sa zaoberali problematikou zdravia pri práci a boli 
obhájené v rokoch 2008 až 2015, je od počtu 3 v roku 2015 až do počtu 15 v roku 2008. 
Takmer všetci študenti, ktorí si zvolia tému bakalárskej práce z oblasti ZpP, pokračujú v tejto 
téme aj pri vypracovávaní prác magisterských (tab. 1 – 3).  

 
Tab. 1. Záverečné práce študentov bakalárskeho študijného programu v študijnom programe verejné 
zdravotníctvo s problematikou ZpP 

Rok obhajoby 
práce 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet prác 9 3 1 5 2 5 8 2 35 
 
Tab. 2. Záverečné práce študentov magisterského študijného programu v študijnom programe verejné 
zdravotníctvo s problematikou ZpP 

Rok obhajoby 
práce 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet prác 6 11 8 7 5 6 5 1 49 
 
Tab. 3. Záverečné práce študentov bakalárskeho a magisterského študijného programu v študijnom programe 
verejné zdravotníctvo s problematikou ZpP spolu 

Rok obhajoby 
práce 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet prác 15 14 9 12 7 11 13 3 84 
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Významnou súčasťou práce FVZ je príprava a vedenie záujemcov o špecializačné 
štúdium v špecializačnom odbore Zdravie pri práci. Od roku 2009 do ukončenia letného 
semestra v akademickom roku 2014/2015 ukončilo 25 študentov uvedené štúdium 
špecializačnou skúškou (tab. 4). 

 
Tab. 4. Počet študentov končiacich špecializačné štúdium v špecializačnom odbore Zdravie pri práci pre profesiu 
verejný zdravotník 

Rok obhajoby 
práce 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet 1 9 4 3 7 1 0 25 
 

Na FVZ SZU prebiehajú aj rigorózne skúšky v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo. 
Počet študentov, ktorí obhájili rigorózne práce s problematikou zdravia pri práci v rokoch 
2011 až 2015 je 11 (tab. 5). 

 
Tab. 5. Počet obhájených rigoróznych prác s problematikou ZpP  

 Rok obhajoby 
práce 

2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet prác 4 5 0 1 1 11 
 

Pravidelnou činnosťou fakulty je organizovanie vzdelávacích aktivít v rámci 
špecializačného štúdia a kontinuálneho vzdelávania, na ktorých zamestnanci SZU, ako aj 
externí prednášajúci sprostredkovávajú aktuálne poznatky z oblasti zdravia pri práci. Prehľad 
uskutočnených školiacich akcií venujúcich sa problematike zdravia pri práci a počet 
zúčastnených poslucháčov v akademických rokoch 2004/2005 až 2014/2015 udáva obr. 1 a 2.  
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Obr. 1. Počet uskutočnených vzdelávacích aktivít FVZ v oblasti ZpP v jednotlivých akademických rokoch 

 
Záver  

V práci sme podali prehľad o pedagogických aktivitách Fakulty verejného zdravotníctva 
SZU v Bratislave v oblasti zdravia pri práci, ktoré prispievajú k formovaniu odbornej 
verejnosti a k profesionálnemu rastu odborníkov v ochrane a podpore zdravia zamestnancov 
pri práci.  
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Obr. 2. Počet účastníkov uskutočnených vzdelávacích aktivít FVZ v oblasti ZpP  

v jednotlivých akademických rokoch 
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Leptospirózy sú celosvetovo rozšírené zoonózy divokožijúcich i hospodárskych zvierat 
s prírodnou ohniskovosťou. Človek sa nakazí močom infikovaného zvieraťa, najčastejšie 
kontaktom s kontaminovanou vodou a vlhkou pôdou. Expozícia ľudí tejto infekcii preto súvisí 
s výkonom určitých povolaní (pracovníci v živočíšnej výrobe, na bitúnkoch, v rastlinnej 
výrobe, či pracovníci kanalizácií), s rôznymi rekreačnými aktivitami (najmä vodnými športmi, 
stanovaním, turistikou, ale aj prácou v záhrade), v neposlednom rade pri pobyte 
v endemických oblastiach tejto infekcie (najmä v krajinách teplého pásma). Na Slovensku sa 
výskyt týchto ochorení sleduje od roku 1949, systematická surveillance sa vykonáva od roku 
1970. 

V priebehu rokov dochádza k zmenám v sociálnom a ekonomickom živote spoločnosti, 
čo ovplyvňuje výskyt a epidemiologickú charakteristiku väčšiny prenosných ochorení, medzi 
nimi aj výskyt leptospiróz.  

Cieľom našej práce je poukázať na niektoré charakteristiky vo výskyte leptospiróz 
na Slovensku, ktoré súvisia so zmenami sociálnych a prírodných faktorov. 

 
Materiál a metódy 

Údaje o výskyte leptospiróz v populácii Slovenska sme čerpali z publikovaných údajov 
zo surveillance tejto nákazy (1). Aktivita prírodných ohnísk leptospiróz a sérovarové zloženie 
v nich cirkulujúcich kmeňov leptospír sa zmapovala vyšetrením 2 494 drobných cicavcov 
odchytených v 43 lokalitách Slovenska. Vplyv prírodných faktorov na riziko expozície 
obyvateľstva sme posudzovali porovnaním týchto výsledkov s hlásenou chorobnosťou u ľudí 
v jednotlivých krajoch SR. 

 
Výsledky a diskusia 

V priebehu rokov sa zaznamenal výrazný pokles hlásených humánnych ochorení 
a incidencia klesla o viac ako 80 % (z priemerných hodnôt 2,1/105 v rokoch 1954 – 1963 
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na 0,37/105 v rokoch 2003 – 2012) (obr. 1). Príčiny tohto poklesu súvisia so zmenami 
viacerých sociálnych a prírodných faktorov. Ide najmä o zlepšenú ochranu pri práci, lepšie 
podmienky bývania (s dôrazom na zamedzenie prístupu hlodavcov do obydlí, k potrave) 
a rôzne environmentálne zmeny. Pokles sa pozoruje aj v iných rozvinutých krajinách (2, 3). 
Na Slovensku je tento pokles pravdepodobne ovplyvnený aj skutočnosťou, že sa na túto 
diagnózu prestáva myslieť (klesajúci počet vzoriek sér ročne zaslaných na vyšetrenie) 
a hlásená chorobnosť na leptospirózu je preto zjavne podhodnotená (4). 

 

Obr. 1. Incidencia leptospiróz v SR v rokoch 1949 – 2012 
 

 

Obr. 2. Leptospirózy v SR podľa zamestnania a sociálnych skupín, roky 1954 – 1963 a 2003 – 2012 
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Zmeny životných podmienok a sociálnych faktorov, ktoré sa udiali v živote slovenskej 
spoločnosti v priebehu ostatných desaťročí, sa odrazili aj na výskyte leptospiróz 
v jednotlivých skupinách obyvateľstva podľa zamestnania a sociálnych skupín. 
Pri porovnávaní proporcionálneho výskytu leptospiróz v rôznych skupinách obyvateľstva SR 
v rokoch 1954 – 1963 a 2003 – 2013 (obr. 2) sa pozoruje mierny posun ochorení v rokoch 
2003 – 2012 zo skupín s profesionálnou expozíciou (pracovníci v poľnohospodárstve, 
mäsopriemysle, v teréne a robotníci) (57,7 % vs. 35,1 %) do skupín bez väzby k povolaniu –
dôchodcovia/ženy v domácnosti, žiaci a študenti a ostatní (42 % vs. 65,8 %), s veľkým 
podielom nezamestnaných a bezdomovcov (v skupine ostatní). V skupine pracovníkov 
v poľnohospodárstve, ktorej zastúpenie v súčasnosti kleslo z 21,3 % na 6,4 %, čo spôsobilo 
najmä zníženie expozície tejto skupiny obyvateľstva mechanizáciou ich práce, ale aj značným 
poklesom celkového počtu pracovníkov zamestnaných v poľnohospodárstve, vymizol 
výrazný podiel leptospiróz Grippotyphosa a Sejroe. Na druhej strane v skupine 
dôchodcovia/ženy v domácnosti a ostatní výrazne stúpol podiel leptospiróz 
Icterohaemorrhagiae (4, 5). 

 
Obr. 3. Humánne leptospirózy a aktivita prírodných ohnísk podľa krajov SR v rokoch 1999 – 2008 

Vysvetlivky: d. c. – drobné cicavce 
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Vplyv prírodných faktorov (prírodných ohnísk) na výskyt leptospiróz v SR sa posudzoval 
porovnaním počtov hlásených humánnych leptospiróz s premorenosťou drobných cicavcov 
leptospirami v jednotlivých krajoch SR (obr. 3).  

 
Obr. 4 Humánne leptospirózy podľa vyvolávajúcich sérologických skupín leptospír a izolované kmene leptospír 

z drobných cicavcov (d. c.) podľa krajov SR, roky 1999 – 2008 
Vysvetlivky: IC/CO – skupina Icterohaemorhagiae, GTY – skupiny Grippotyphosa, SEJ – skupina Sejroe, 

POM – skupina Pomona, AUS – skupiny Australis, BAT – skupina Bataviae 
 
Aktivita prírodných ohnísk nekorešpondovala s hlásenou chorobnosťou ľudí. Kraj 

s nulovou kultivačnou aktivitou prírodných ohnísk – Nitriansky kraj vykazoval najvyšší počet 
hlásených leptospiróz ľudí. Na druhej strane Košický kraj, kraj s najvyššou aktivitou 
prírodných ohnísk, vykazoval tretí najnižší počet hlásených leptospiróz. Jedným z vysvetlení 
tejto diskrepancie môže byť skutočnosť, že niektorí lekári akoby prestávali myslieť 
na možnosť výskytu tejto infekcie v ich regióne, čo sa prejavuje výrazne nižším počtom 
vzoriek odoslaných na vyšetrenie (napr. z Prešovského a Košického kraja bolo v rokoch 
2006 – 2008 odoslaných len asi 10 % všetkých vyšetrených vzoriek). V dôsledku toho mnohé, 
hlavne ľahšie formy leptospiróz môžu unikať pozornosti (4). Ďalšou príčinou tejto 
diskrepancie môže byť skutočnosť, že okrem divokožijúcich zvierat v prírodných ohniskách 
sa na expozícii ľudí leptospirami podieľajú aj domáce a hospodárske zvieratá a synantropne 
žijúce hlodavce (potkany, myši). Platí to najmä pri ochoreniach vyvolaných leptospírami 
skupiny Icterohaemorhagiae, kde hlavné rezervoárové zvieratá (h. r. z) sú potkany a ošípané. 
Aktivita prírodných ohnísk môže zohrávať významnú úlohu najmä pri leptospirózach 
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vyvolaných agensami zo skupiny Grippotyphosa (h. r. z. – hraboš a hovädzí dobytok) 
a Australis (h. r. z. – jež a ryšavky), čiastočne pri leptospirózach vyvolaných skupinami 
Sejroe (h. r. z. – myš domová, ryšavky, ošípané, hovädzí dobytok) a Pomona (h. r. z. –
ošípaná, na východnom Slovensku aj ryšavka tmavopása). 

Keď sa z tohto pohľadu porovná zastúpenie leptospiróz ľudí podľa vyvolávajúcich 
sérologických skupín v jednotlivých krajoch a sérologická príslušnosť kmeňov leptospír 
izolovaných z drobných cicavcov v prírodných ohniskách (obr. 4), zaznamená sa určitá 
korelácia medzi dominujúcimi sérovarmi leptospír, ktoré cirkulujú v prírodných ohniskách 
a sérovarmi leptospír, ktoré v jednotlivých krajoch najčastejšie vyvolávajú humánne 
leptospirózy. Zatiaľ čo v Trnavskom, Nitrianskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji 
dominovali humánne leptospirózy vyvolané leptospírami skupiny Icterohaemorhagiae 
a Grippotyphosa, v Košickom a Prešovskom kraji to boli najmä infekcie vyvolané 
leptospírami skupiny Pomona, na čom sa významnou mierou pravdepodobne podieľajú aj 
prírodné ohniská v týchto regiónoch, v ktorých dominantne cirkulovali leptospíry tejto 
sérologickej skupiny. 

 
Záver 

V priebehu rokov dochádza k výraznému poklesu incidencie leptospiróz na Slovensku. 
V minulosti dominoval profesionálny výskyt tohto ochorenia. V súčasnosti sa maximum 
ochorení presunulo do skupiny ženy v domácnosti/dôchodcovia a ostatní. Výskyt je veľmi 
často spojený so zlými hygienickými a ekonomickými podmienkami života, prípadne 
s voľnočasovou aktivitou v prírode. Určitá korelácia medzi dominujúcimi sérovarmi leptospír, 
ktoré cirkulujú v prírodných ohniskách medzi drobnými cicavcami a sérovarmi leptospír 
najčastejšie vyvolávajúcimi humánne leptospirózy poukazuje na možný vplyv prírodných 
faktorov pri výskyte tohto ochorenia u ľudí. 
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Legionely sú fakultatívne patogénne baktérie. Prenášajú sa vodným aerosólom a po 
inhalácii, resp. aspirácii môžu vyvolať závažný atypický zápal pľúc s letalitou 10 – 20 %. 
U pacientov s rizikovými faktormi (chronické choroby, imunosuprimovaní, fajčiari, 
alkoholici) a u nozokomiálnych legionelóz môže letalita dosahovať až 40 %. Tieto baktérie sú 
súčasťou prírodných vodných ekosystémov, ale dostávajú sa aj do vodovodnej siete. Prežívajú 
vo vodných rezervoároch teplej úžitkovej vody (TÚV) a v rozvodoch vodovodných systémov 
pri 20 – 45 °C, najmä v biofilmoch spolu s inými mikroorganizmami, prvokmi, riasami a 
množia sa v amébach, čo prispieva k ich virulencii a rezistencii (1, 2). Kolonizácia 
vodovodných systémov legionelami v nemocniciach môže predstavovať pre pacientov 
významné riziko infekcie. Nakoľko sú legionely najmä u pacientov s rizikovými faktormi 
niekedy až život ohrozujúce patogény, je ich kontrola a prevencia v podmienkach nemocníc 
veľmi významná. Prevencia osídlenia vodovodnej siete a zariadení vytvárajúcich aerosól 
zahŕňa detekciu legionel, kontrolu tepelného režimu, úroveň dezinfekcie vody a technické a 
prevádzkové opatrenia (3). 

Hmotnostná spektrometria MALDI-TOF MS (matrix-assisted laser desorption/ 

ionizationtime-of-flight mass spectrometry: hmotnostná spektrometria s laserovou desorpciou 
a ionizáciou za účasti matrice s prieletovým analyzátorom) sa považuje za veľmi efektívnu, 
spoľahlivú a rýchlu metódu na určenie mikroorganizmov. Hmotnostné spektrá (molekulárny 
identifikátor) na určenie mikroorganizmov sú druhovo špecifické. Podstatou metódy je 
detekcia mikrobiálnych proteínových profilov, ktoré sa pre potreby identifikácie porovnávajú 
s databázou referenčných spektier (4). Táto metóda významne dopĺňa používané 
mikrobiologické metódy na identifikáciu baktérií, plesní a kvasiniek. Vhodnosť metódy 
dokázali viaceré štúdie pre identifikáciu legionel v klinických vzorkách, ako aj vo vzorkách 
vôd (s 94 – 99 % senzitivitou) (4, 5, 6).  
                                                           

1 Práca bola podporená grantovým projektom UK106/2015 a VEGA grantom č.1/0426/11 
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Cieľom našej práce bolo zistiť riziko expozície legionelám vo vodovodnom systéme 
nemocnice vyšetrením vzoriek vôd kultivačne a metódou MALDI-TOF. 

 
Materiál a metódy  

Pre odhalenie expozície legionelám sa vyšetrovali vzorky vôd (100 ml) z kliniky detskej 
hematológie a onkológie (KDHaO) a detského kardiocentra (DKC) Detskej fakultnej 
nemocnice (DFN) kultivačne na pôdach GVPC (selektívne pôdy s antibiotikami na kultiváciu 
legionel zo životného prostredia) po opracovaní pufrom KCL-HCL (pH 2,2), tepelne (50 
°C/30 min) alebo bez opracovania (STN ISO 11731) v množstve 0,1ml na pôdu a aj na dôkaz 
najmä termotolerantných améb – TTA (kultivovateľné pri 37 °C a 44 °C). Izoláty legionel 
sme identifikovali v nepriamom imunofluorescenčnom teste s imúnnymi králičími sérami 
proti L. pneumophila séroskupinám 1 – 15. Vybrané kolónie baktérií z platní GVPC po 
spracovaní s MALDI matricou (50 % acetonitril, 47,5 % voda a 2,5 % tri-fluoroctová 
kyselina) sme identifikovali aj metódou hmotnostnej spektrometrie MALDI-TOF (MALDI 
Biotyper, Bruker). Výstupom porovnávacieho algoritmu je druhová identifikácia 
mikroorganizmov s priradenou hodnotou skóre vyjadrujúceho zhodu hmotnostného spektra 
vyšetrovanej vzorky s referenčným molekulárnym identifikátorom v databáze MALDI 
Biotyper (Bruker).  

 
Výsledky 

Klinika detskej hematológie a onkológie (KDHaO) DFN je z hľadiska legionelovej 
kolonizácie dlhodobo sledovaná, pretože v období od 31. 7. do 9. 12. 2014 boli 
diagnostikované 4 prípady legionelóz dôkazom legionelového antigénu v moči pacientov 
(ELISA-konfirmačný test), u jedného pacienta aj kultivačne a sérologicky, čo bolo 
v niektorých prípadoch potvrdené aj v PCR.  

Opakovaná kultivácia vôd z KDHaO odhalila prítomnosť legionel (100 – 280 KTJ/100ml) 
druhu L. pneumophila séroskupín 3, 5, 6, 8, 10 a termotolerantných améb pri bežnej 
dezinfekcii vody, po zvýšení jej ohrevu, ako aj po dezinfekcii chlórdioxidom. Opatrenia si 
vyžiadali interdisciplinárne konzultácie.  

Z KDHaO (tab. 1) sme 11. 8. 2015 odobrali 10 vzoriek z kúpeľní izieb pacientov. Z 
vyrastených vybraných kolónií baktérií (77 KTJ) na GVPC pôdach sme z týchto vzoriek 
potvrdili v 76 % legionely druhu L. pneumophila (59 KTJ) a 23 % iných baktérií.  

Pre určenie baktérií metódou MALDI-TOF z vybraných 32 kolónií sme identifikovali 11 
KTJ L. pneumophila (34,4 %), 9 rôznych druhov baktérií (28 %) a 12 iných baktérií nebolo 
možné pomocou MALDI-TOF určiť (37,5 %). Relatívne vyššie percento 
neidentifikovateľných kolónií s nízkym skóre podobnosti s databázou bakteriálnych druhov si 
vyžaduje rozšírenie databázy a zopakovanie identifikácie. 

Detské kardiocentrum (DKC) NÚSCH je situované na tom istom poschodí ako KDHaO. 
Vyšetrenie bolo jednorazové (30. 6. 2015), dokázalo kolonizáciu L. pneumophila séroskupín 
3, 5, 6, 8, 10, (10 – 360 KTJ/100 ml), ako aj TTA. Z DKC (tab. 2) sme celkovo odobrali 13 
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vzoriek (10 z ústí vodovodov a sprchy, 3-krát zo zvlhčovača dýchacieho okruhu). Z 
vybraných 224 kolónií na pôdach GVPC sme dokázali v 89,3 % legionely druhu L. 

pneumophila (200 KTJ) a 24 kolónií iných baktérií (10,7 %). Pri vyšetreniach kolónií 
MALDI-TOF metódou zo 64 KTJ bolo 43 KTJ L. pneumophila (67,2 %) a 32,8 % boli iné 
baktérie. 

 
Tab. 1. Klinika detskej hematológie a onkológie – vyšetrenie vzoriek vôd kultivačne a v MALDI-TOF 

Kultivácia – GVPC – počet 
vyšetrených kolónií 

MALDI-TOF – po čet vyšetrených kolónií Vzorka 
č. Počet 

KTJ 
L. pneumophila 

Iné 
baktérie 

Počet 
KTJ 

L. pneumophila 
Iné 

baktérie 
Neurčené 

1 2 2 0 2 2 0 - 
2 24 19 5 6 0 3* 3 
3 5 2 3 4 0 1 3 
5 1 0 1 1 0 0 1 
6 32 30 2 9 6 1 2 
8 4 0 4 4 0 3* 1 
9 3 2 1 2 1 0 1 
10 6 4 2 4 2 1* 1 

Spolu 77 59 18 32 11 9* 12 
[%]  76,6 23,4  34,4 28,1 37,5 

*Brevundimonas diminuta, Mycobacteruim fortuitum, Delftiaa cidovorans 
 

Tab. 2. Detské kardiocentrum – vyšetrenie vzoriek vôd kultivačne a v MALDI-TOF 

Kultivácia – GVPC – počet vyšetrených kolónií 
MALDI-TOF – počet vyšetrených 

kolónií Vzorka č. 
Počet 
KTJ 

L. pneumophila Iné baktérie 
Počet 
KTJ 

L. pneumophila 
Iné 

baktérie 
1 24 21 3 9 6 3* 
2 8 7 1 3 3 0 
3 60 60 0 9 9 0 
4 19 19 0 5 5 0 
5 5 5 0 3 3 0 
6 5 0 5 4 0 4* 
7 68 67 1 11 10 1* 
8 1 0 1 0 - - 
9 6 6 0 0 - - 
10 18 15 3 10 7 3* 

11 – 13 10 0 10 10 0 10** 
Spolu 224 200 24 64 43 21 
[%]  89,3 10,7  67,2 32,8 

*Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter junii, Brevundimonas diminuta, Rothia dentocariosa 
** Staphylococcus hominis, epidermidis, Burkholderiacepacia 

 
Diskusia 

Zisťovanie legionelovej kolonizácie vo vodách nemocníc sa väčšinou vykonáva 
kultivačne, pomocou PCR, RT-PCR, resp. inými rýchlymi metódami, napr. MALDI-TOF (4, 
6). Súčasťou kontroly býva aj zisťovanie fyzikálnych a biologických podmienok prežívania 
legionel (teplota, pH, voľný chlór, výskyt améb, najmä termotolerantých).  

Z epidemiologického hľadiska je potrebné určiť zdroje expozície a porovnať izoláty od 
pacientov s kmeňmi legionel z vodného prostredia pre zhodnotenie zdravotného rizika (3) 
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a zavedenie účinných opatrení, čo umožňuje práve metóda hmotnostnej spektrometrie 
MALDI-TOF. Štandardne sa dopĺňa kultivačným vyšetrením alebo PCR so zameraním na 
mip gén legionel (5, 6).Táto metóda sa môže využívať ako základná, ale aj ako skríningová 
pre urýchlenie a spresnenie identifikácie legionel, ako aj pre epidemiologické účely.  

 
Závery 

V našich predbežných vyšetreniach možno hodnotiť MALDI-TOF metódu ako vhodnú na 
skríning, ale nie na monitoring legionel druhu L. pneumophila v porovnaní s kultiváciou. 
Metóda je vhodná na rýchle stanovenie iných druhov baktérií s rizikom potenciálnej 
patogenity pre oslabených pacientov (Ps. aeruginosa, Burkholderia cepacia). Zatiaľ v našich 
vyšetreniach pri nejasných kolóniach legionel (makroskopicky, kultivačne) možno MALDI-
TOF použiť ako komplementárnu metódu na kontrolu kolonizácie po represívnych 
opatreniach. Pre stanovenie senzitivity metódy MALDI-TOF oproti kultivácii treba zvýšiť 
počet vyšetrení. Kultivačné vyšetrenie zostáva zlatým štandardom zisťovania legionelovej 
kolonizácie vo vodovodných systémoch. 
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Lymská borelióza (LB) predstavuje jednu z najčastejších zoonóz s prírodnou 
ohniskovosťou v strednej Európe. Na Slovensku ochorie približne 20 zo 100 000 obyvateľov 
ročne. Vyvolávateľom ochorenia sú borélie – v našich podmienkach najmä Borrelia 

burgdorferi sensustricto, Borrelia afzelii, Borrelia garinii. Najčastejším rezervoárom sú 
voľne žijúce zvieratá ako jeleň, zajac a hlodavce alebo domestifikované zvieratá – napríklad 
pes, koza. Borélie boli objavené i u hlodavcov, ktoré môžu žiť v mestách. Prenášačom sú 
kliešte vo všetkých vývojových štádiách (1).  

LB je aj jedným z najčastejšie uvádzaných ochorení prenášaných kliešťami v USA. 
V roku 2013 bolo viac ako 27 203 potvrdených a 9 104 predpokladaných prípadov LB 
hlásených CDC. V Európe je zaznamenaných v priemere 85 500 prípadov ročne a incidencia 
ochorenia a prevalencia infikovaných kliešťov je vyššia v strednej a východnej časti Európy 
ako na západe. Znižuje sa z juhu na sever v Škandinávii a zo severu na juh v Taliansku, 
Španielsku a Grécku. Najväčšia incidencia LB v Európe bola zaznamenaná v Slovinsku 
(312/100 000 obyvateľov), vo Švajčiarsku (155/100 000 obyvateľov), v pobaltských štátoch, 
v Švédsku na severe, v Rakúsku, Česku, Nemecku a v ďalších štátoch Európy (2). 

Z dlhodobého hľadiska má výskyt LB v SR stúpajúci trend, i keď v roku 2014 bolo 
hlásených 680 ochorení, čo je oproti roku 2013 s 998 prípadmi pokles o 31,9 %. Ochorenie 
bolo hlásené zo všetkých krajov SR, pričom najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná 
v Trenčianskom kraji – 26,16 a najnižšia chorobnosť v Bratislavskom kraji – 3,72 (3). 

Cieľom práce bolo zistiť séroprevalenciu LB vo vybranej skupine ľudí.  
 
Súbor a metodika 

Zber biologického materiálu a dotazníkov sme realizovali od júla 2013 do septembra 
2014. Venóznu krv sme získali od pacientov z Neurologickej kliniky (n = 76) a 
Kliniky dermatovenerológie (n = 16) UPJŠLF a UNLP v Košiciach a odbermi v teréne (Zlatá 
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Idka, n = 31). Sérum sme získali centrifugáciou (2 500 epm/10 min), bolo uskladnené pri –80 
°C až do spracovania. Vyšetrili sme 123 ľudských sér na prítomnosť IgG a IgM protilátok.  

Laboratórna diagnostika 
Na detekciu špecifických anti-boréliových protilátok triedy IgG a IgM sme použili ELISA 

súpravy Borrelia Burgdorferi IgG – ELISA (recombinant) NovaLisaTM (fy NovaTec, 
Nemecko) a Borrelia Burgdorferi IgM – ELISA (recombinant) NovaLisaTM (fy NovaTec, 
Nemecko). Vzorky sér sme vyšetrovali podľa pokynov výrobcu testov s použitím dodaných 
reagencií vrátane štandardných kontrolných roztokov. Výsledná optická denzita bola meraná 
pomocou ELISA readera (Synergy HT BioTek) spektrofotometricky pri 450 nm. Namerané 
hodnoty sme prepočítali kvantitatívne podľa odporúčaní jednotlivých testovacích súprav 
a interpretovali ako negatívne (> 11 NTU/ml), hraničné (9 – 11 NTU/ml) a pozitívne 
výsledky (> 11 NTU/ml). 

Dotazníková analýza 
Dotazníky pozostávali z otázok zameraných na demografické údaje (pohlavie, vek, 

vzdelanie, okres bydliska), epidemiologickú anamnézu (kontakt so zvieratami, chov 
hospodárskych zvierat, práca alebo kontakt so zvieracími produktmi, konzumácia surového 
mlieka a mäsa, uštipnutie kliešťom) a klinické údaje (v minulosti prekonané ochorenia). 

Štatistická analýza 
Údaje získané pomocou dotazníkovej metódy a laboratórnych testov sme spracovávali 

pomocou štatistického programu IBM SPSS 21.0.  

 
Výsledky 

Na prítomnosť anti-boréliových protilátok sme vyšetrili 123 osôb, z toho 58 (47,2 %) 
mužov a 65 (52,8 %) žien. Išlo o ľudí s priemerným vekom 53 rokov. Prevažovalo mestské 
obyvateľstvo 65 (53,3 %) nad vidieckym 57 (46,7 %). Anamnézu poštípania kliešťom 
uvádzalo 27 (22 %) ľudí.  

Séropozitivita špecifických IgM protilátok bola 4,9 %. Z toho 4 (3,2 %) respondentov 
uviedlo poštípanie kliešťom. Hodnotu séropozitivity v rozmedzí 9 – 11 NTU/ml, tzv. šedú 
zónu, tvorilo 3,2 % a séronegativitu sme detegovali u 91,9 % (tab. 1). 

 
Tab. 1. Hladina séropozitivityIgM vo vybranej populácii ľudí 

Hladina séropozitivity IgM NTU/ml 
Počet respondentov 

n =123 
[%] Medián (rozsah) 

Pozitívna > 11 6 4,9 17,55 (11,3 – 30,3) 
Šedá zóna 9 – 11 4 3,2 10,3 (9,94 – 10,9) 
Negatívna < 9 113 91,9 4,06 (1,07 – 8,9) 

 
Pozitívne hodnoty IgG protilátok sme detegovali u 19,5 %, hraničné u 2,5 % a negatívne 

hodnoty u 78,1 % osôb (tab. 2). Z respondentov, ktorí vykazovali pozitívne hodnoty IgG 
protilátok, poštípanie kliešťom uviedlo 18 (14,6 %) osôb. Asociácia medzi laboratórne 
potvrdenou séropozitivitou a poštípaním kliešťa sa štatisticky významne nepotvrdila.  
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Tab. 2. Hladina séropozitivityIgG vo vybranej populácii ľudí 

Hladina séropozitivityIgG NTU/ml Počet respondentov 
n =123 

[%] Medián (rozsah) 

Pozitívna > 11 24 19,5 35,8 (11,3 – 54,2) 
Šedá zóna 9 – 11 3 2,4 10,2 (9,01 – 10,9) 
Negatívna < 9 96 78,1 2,7 (1,58 – 7,9) 

 
Diskusia 

V našej práci sme s použitím ELISA metódy detegovali 4,9 % pozitívny, 3,2 % hraničný 
a 91,9 % negatívny výskyt anti-boréliových IgM protilátok. Údaje o výskyte protilátok 
poukazujú na možný kontakt s pôvodcom LB v sledovanej populácii ľudí. Výsledná 
séropozitivita IgM protilátok bola v našej vyšetrovanej skupine nižšia v porovnaní so 
zahraničnými štúdiami v Taliansku, kde sa zistila 7,1 % pozitivita v exponovanej populácii a 
v Poľsku s 15,4 – 19,2 % (4, 8). 

IgG séropozitivita (19,5 %) bola v našom súbore respondentov v porovnaní so štúdiou 
Cisaka et al. (8) vykonanou v Poľsku dvojnásobne nižšia. Vyššiu séropozitivitu sme 
zaznamenali v porovnaní so štúdiou vykonanou vo Francúzsku (15,2 %), v Českej republike 
(10 %), vo Švédsku (7,6 %) a v Taliansku (3,4 %) (4, 5, 6, 7). 

V porovnaní s inými štúdiami možno územie SR zaradiť ku krajinám so stredným rizikom 
nákazy. Dôležité je zdôrazniť potrebu aktívnej surveillance LB v kontexte dôslednosti 
hlásenia klinických foriem ochorenia, ako aj realizácie preventívnych opatrení a rozsiahlejších 
epidemiologických štúdií.  

 
Záver 

Vzhľadom na klimatické a spoločenské zmeny treba klásť dôraz na riziko infekcií 
prenášaných kliešťami. Zvýšené riziko ochorenia súvisí s problémom globálneho otepľovania, 
ktoré spôsobuje, že infikované kliešte sa vyskytujú už aj v oblastiach, v ktorých v minulosti 
ich výskyt nebol zaznamenaný. K zníženiu incidencie týchto ochorení vedie predovšetkým 
informovanosť obyvateľstva o endemických ohniskách, o rizikách a možnostiach ochrany 
pred týmto ochorením. 
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V súvislosti s globalizáciou obchodu, cestovaním a environmentálnymi problémami, ako 
sú klimatické zmeny a urbanizácia, sa napomáha šíreniu všetkých ochorení prenášaných 
vektormi a ich výskyt sa dnes zaznamenáva aj v krajinách, kde boli predtým neznáme. Kliešť 
je pre naše klimatické pásmo najvýznamnejším článkonožcom zodpovedným za infekčné 
ochorenia. Lymská borelióza (LB) patrí v súčasnosti k jednej z najrozšírenejších 
antropozoonóz prenášaných kliešťami a jej výskyt je na všetkých kontinentoch okrem 
Antarktídy a Južnej Ameriky. Ochorenie vykazuje v Európe neustály nárast s viac ako 
360 000 prípadmi v posledných dvoch desaťročiach (1). 

K ekologickej charakteristike LB sa radí sezónny výskyt, cyklický charakter vývoja, 
prenos vektormi, výskyt podmienený existenciou a prežívaním hostiteľských a 
rezervoárových organizmov umožňujúcich cirkuláciu patogéna. Z klimatických podmienok je 
to prevažne teplota, ktorá má vplyv na populačnú hustotu hostiteľov a vektorov (2). 
Cirkulácia borélií v prírodných ohniskách je viazaná na určité druhy rezervoárov a 
premorenosť kliešťov boréliami je variabilná. Častejšie bývajú infikované dospelé kliešte ako 
nymfy, ojedinele larvy (3). 

Hlavným cieľom prierezovej štúdie bolo identifikovať rizikové faktory asociované 
s ochorením alebo séropozitivitou. 

  
Súbor a metodika 
Venóznu krv s dotazníkmi sme získali terénnym zberom vzoriek od dobrovoľníkov z obce 

Zlatá Idka a zberom na klinických oddeleniach, konkrétne z Neurologickej kliniky a 
Kliniky dermatovenerológie UPJŠLF a UNLP v Košiciach. Vzorka respondentov pozostávala 
zo 123 osôb s pracovnými aktivitami v prírode a z pacientov na klinických oddeleniach. 

Na prítomnosť IgG a IgM protilátok sme vyšetrili 123 ľudských sér pomocou komerčne 
dostupnej ELISA súpravy Borrelia Burgdorferi IgG – ELISA (recombinant) Nova LisaTM (fy 
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NovaTec, Nemecko) a Borrelia Burgdorferi IgM – ELISA (recombinant) Nova LisaTM (fy 
NovaTec, Nemecko). Zber údajov sme realizovali od júla 2013 do septembra 2014. 

Vzorky sme vyhodnotili spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 450 nm. Po získaní 
kvantitatívnych výsledkov v jednotkách NTU/ml sme za pozitívny výsledok považovali 
hodnotu > 11 NTU/ml, za hraničnú hodnotu od 9 – 11 NTU/ml a za negatívnu hodnotu < 9 
NTU/ml. 

Na získanie údajov o rizikových faktoroch asociovaných s ochorením/klinickými 
príznakmi a s laboratórne potvrdenou séropozitivitou sme použili dotazník. Dotazníky boli 
tematicky delené do troch častí. Otázkami v prvej časti dotazníka sme sa zamerali na zistenie 
pohlavia, veku, bydliska a povolania. Druhá časť dotazníka bola zameraná prevažne na otázky 
týkajúce sa epidemiologickej anamnézy: aktivity v prírode, frekvencia pobytu v lese, 
poštípanie kliešťom a iným hmyzom, pobyt v endemických oblastiach, kontakt so zvieratami 
a ich produktmi, konzumácia surového nepasterizovaného mlieka a mliečnych výrobkov, 
vakcinácia proti kliešťom/komárom prenášanými ochoreniami. Klinickú anamnézu sme 
zisťovali v poslednej časti dotazníka.  

Údaje získané pomocou dotazníkovej metódy a laboratórnych testov sme spracovávali za 
pomoci štatistického programu IBM SPSS 21.0. Pri analýzach sme využívali logistickú 
regresiu, lineárnu regresiu na zistenie vzťahu a rizika medzi danými vybranými premennými. 
Za hladinu významnosti sme považovali p ≤ 0,05.  

 
Výsledky 

Za obdobie júl 2013 – september 2014 sme sledovali 123 osôb, z toho 58 (47,2 %) mužov 
a 65 (52,8 %) žien vo všetkých vekových kategóriách. Zo zaznamenanej epidemiologickej 
anamnézy môžeme usudzovať o príčinách stimulujúcich zvýšenú hladinu špecifických anti-
boréliových protilátok triedy IgG a IgM.  
 

Tab. 1. Regresná analýza vo vzťahu k daným parametrom na pozitívny výsledok IgG pri LB 

Závislá premenná Pozitívny výsledok IgG > 11 NTU/ml 

Nezávislé premenné Koeficient regresie P OR 95% CI 

Pohlavie -2,20 0,23 0,11 0,01 – 3,96 

Vek↑ 0,19 0,02* 1,21 1,03 – 1,43 

Bydlisko - 2,17 0,21 0,07 0,01 – 3,52 

Práca v záhrade - 1,06 0,50 0,35 0,02 – 7,65 

Pobyt v lese -0,4 0,4 0,6 0,19  – 1,96 

Turistika 1,75 0,37 5,78 0,13 – 261,57 

Chalupárčenie 1,42 0,47 4,12 0,09 – 261,57 

Cestovanie -35,50 0,99 - - 

Konzumácia surového mlieka 3,61 0,99 36,65 - 

Kontakt so zvieratami -0,56 0,75 0,57 0,02 – 17,14 

Chov zvierat 1,89 0,23 6,64 0,31 – 142,92 

Poštípanie kliešťom 1,48 0,45 4,39 0,09 – 209,59 

Poštípanie iným hmyzom -0,52 0,72 0,64 0,04 – 9,67 
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Respondenti uvádzali častú prácu v záhrade (64,8 %; n = 79), pravidelnú turistiku 
(54,9 %; n = 67), chalupárčenie (30,9 %; n = 38), konzumáciu surového nepasterizovaného 
mlieka a mliečnych výrobkov (26,8 %; n = 33), častý kontakt so zvieratami (20,3 %; n = 25). 
Poštípanie kliešťom sme zistili u 22 % (n = 27) a poštípanie iným hmyzom, najčastejšie 
komárom, potvrdilo 78,9 % (n = 97) osôb.  

Pomocou modelu logistickej regresie v danej kombinácii parametrov sme zistili štatisticky 
významný vplyv veku (OR = 0,19; 95% CI 1,03 – 1,43) vo vzťahu k séroprevalencii IgG anti-
boreliových protilátok (tab. 1). 

Vo vzťahu k séroprevalencii IgM anti-boreliových protilátok sa pri žiadnej premennej 
nepotvrdil štatisticky významný vzťah. (tab. 2). 

 
Tab. 2. Regresná analýza vo vzťahu k daným parametrom na pozitívny výsledok IgM pri LB 

Závislá premenná Pozitívny výsledok IgM > 11 NTU/ml 

Nezávislé premenné Koeficient regresie P OR 95% CI  

Pohlavie -1,76 0,12 0,17 0,02 – 1,60 

Vek -0,03 0,35 0,98 0,9 3 – 1,03 

Bydlisko 0,14 0,8 1,15 0,3 –  4,2 

Práca v záhrade 0,49 0,96 1,05 0,17 – 6,62 

Pobyt v lese 0,5 0,4 1,75 0,4 – 7,3 

Turistika 0,33 0,78 1,39 0,14  – 13,40 

Chalupárčenie 1,58 0,09 4,88 0,76  – 31,26 

Cestovanie -0,08 0,9 0,93 0,25 – 8,84 

Konzumácia surového mlieka -0,58 0,61 0,56 0,06 – 5,24 

Pobyt v zahraničí 0,80 0,39 2,23 0,35 – 14,06 

Chov zvierat 1,41 0,21 4,09 0,44 – 38,23 

Poštípanie kliešťom 1,39 0,42 4,11 0,02 – 207,13 

Poštípanie iným hmyzom 18,59 0,99 - - 

  
Diskusia 

V našej štúdii sme za signifikantný faktor vplývajúci na séropozitivituu respondentov 
určili vek. V štúdii Jovanovic et al. (4) sa vyššie riziko LB a prítomnosť protilátok preukázali 
u osôb s častými aktivitami v prírode (lesní robotníci, záhradkári, farmári, poľovníci. 

V endemických oblastiach je preto dôležité obmedziť pobyt vo voľnej prírode. V praxi to 
znamená vyhýbaniu sa miestam na okrajoch listnatých lesov, krovín, vo vysokej tráve a s 
opadaným lístím. Zvýšenú opatrnosť treba venovať počas jarného a jesenného obdobia, keď 
kliešte vykazujú najvyššiu aktivitu a zanedbateľná nie je ani voľba vhodného oblečenia 
(optimálne sú svetlé farby odevu) s obmedzením nekrytých častí tela a použitie repelentov 
(5). 

 Doxycyklínová chemoprofylaxia je tiež veľmi účinnou ochranou. Redukuje možnosť 
rozvoja ochorenia po odstránení infikovaného kliešťa. Potvrdila to i štúdia vykonaná v USA, 
kde sa pacientom s akvirovaným kliešťom podala dávka 200 mg. Dokázala sa 87 % úspešnosť 
v prevencii pred vznikom príznakov LB – erythema migrans (6). 
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Záver 

Vzhľadom na to, že v Európe doposiaľ neexistuje očkovacia látka proti LB, jedinou 
formou ochrany pred ochorením je zabránenie pohryzeniu kliešťom. Prevencia je veľmi 
dôležitá prevažne v endemických oblastiach. Nakoľko je miera rizikovosti závislá od dĺžky 
expozície, je významne vyššia pri pravidelnom pobyte v prírode, a to prevažne u lesníkov, 
poľovníkov, než pri príležitostných pobytoch v prírode v rámci turizmu, dovoleniek. 
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Už v roku 1885 popísal Filatov takzvanú idiopatickú lymfadenopatiu alebo žľazovú 
horúčku. Medzi príznaky týchto chorôb patrilo zdurenie uzlín, hepatosplenomegália a 
horúčka, ktoré sa dnes spájajú s infekčnou mononukleózou.  

Sprunt a Evants publikovali o 35 rokov neskôr prácu, kde popisovali stav šiestich, 
dovtedy úplne zdravých mladých ľudí, ktorým sa náhle zhoršil stav. Sledovali u nich 
zmnoženie netypických mononukleárnych lymfocytov, horúčku a lymfadenopatiu. Obaja sa 
zhodli na termíne infekčná mononukleóza, čo správne naznačovalo, že príčinou je 
mikrobiálny agens.  

Koncom 50. rokov Denis Parsons Burkitt popísal novú klinickú jednotku – zhubný 
lymfóm, ktorý sa vyskytuje u detí v Afrike. Dnes sa všeobecne označuje ako Burkittov 
lymfóm. Analýzou epidemiológie ochorenia dospel Burkitt k záveru, že ide o infekčné 
ochorenie vírusovej povahy. K najúspešnejším, ktorí sa pokúšali vírus objaviť, patrili Epstein 
a jeho spolupracovníci. V malej časti buniek pomocou elektrónovej mikroskopie zistili 
súvislosť Burkittového lymfómu a častíc s morfológiou herpetických vírusov. Od dovtedy 
známych herpetických vírusov sa líšil antigénne, a aj tým, že sa nemnožil na žiadnej 
z jednovrstvových kultúr, ktoré sa dovtedy používali na kultiváciu najrôznejších vírusov. 
Vírus označili ako vírus Epsteina a Barrovej (EBV) a toto pomenovanie sa používa dodnes.  

Až neskôr, pri možnosti použiť špecifickú sérologickú reakciu sa dokázalo, že 10 až 20 % 
klinických mononukleóz nie je vyvolaných vírusom Epsteina a Barrovej, ale 
cytomegalovírusom (CMV) (7).  

Vývoj poznania vírusu EBV aj samotnej choroby pokračoval ďalej, môžeme ho rozdeliť 
do niekoľkých období. Zavedenie techniky nepriamej imunofluorescencie na preukázanie 
protilátok proti EBV je prvým z nich. Tieto protilátky sa začali rýchlo využívať 
v sérologických a séroepidemiologických štúdiách. Ukázalo sa obrovské rozšírenie vírusu po 
celom svete a etiologický vzťah EBV k infekčnej mononukleóze. V druhej etape sa začali 
vytvárať predpoklady pre skúmanie interakcie EBV s bunkou. Odhalenie schopnosti EBV 

Životné podmienky a zdravie, 2016 



 242

transformovať in vitro ľudské lymfocyty bolo najdôležitejším poznatkom spomínanej etapy. 
Tretie obdobie charakterizuje snaha vysvetliť patologické mechanizmy, ktoré vedú 
k infekčnej mononukleóze. Štúdie, ktoré prebiehali počas tejto etapy, priniesli ďalšie dôkazy 
o etiologickom vzťahu vírusu k infekčnej mononukleóze. 

 
Epidemiológia  

Napriek tomu, že infekciu EBV nachádzame po celom svete, v bielej rase je expozícia 30-
násobne častejšia ako v čiernej. Ochorenie má sporadický výskyt, ale môže prebiehať aj 
formou epidémie, ktorá často vzniká v detských kolektívoch. Ochorenie postihuje malé deti 
a dospievajúcich ľudí. Práve u malých detí sa častejšie objavuje obraz syndrómu infekčnej 
mononukleózy. V druhej vlne postihuje infekčná mononukleóza adolescentov a mladých 
dospelých. Len 5 – 10 % populácie v dospelosti nemá protilátky proti EBV, teda sa ešte 
s týmto vírusom nestretlo. Najväčší výskyt choroby je u adolescentov v rozmedzí 15 – 24 
rokov, ktorí ešte neprekonali bezpríznakovú formu nákazy EBV v detstve. Nie sú známe 
prípady výskytu choroby u ľudí nad 40 rokov (8). 

Galský (5) uvádza isté rozdiely v krajinách s nízkym hygienickým štandardom. Takmer 
u všetkých detí medzi tretím až šiestym rokom života je dokázaná séropozitivita. V oblasti 
Subsaharskej Afriky 82 % detí má protilátky proti EBV už v 18 mesiacoch života. 
Primoinfekcie sú bez komplikácií väčšinou s inaparetným priebehom. 

Burkittov lymfóm (BL) je malígna forma nádoru, ktorá je spojená z EBV. Vo veľkej 
mierne je prítomný v centrálnej časti Afriky a Novej Guiney s ročným výskytom šesť až 
sedem prípadov na 100 000 obyvateľov. Oblasť, ktorá sa tiahne od západu na východ Afriky 
medzi 10. stupňom severne a 10. stupňom južne od rovníka s pokračovaním na juh od 
východného pobrežia Afriky sa nazýva lymphoma belt, teda lymfómový pás. V tejto oblasti, 
v krajinách ako Uganda, je asociácia BL s EBV veľmi silná, až 90 %. Nižšia je v Alžírsku 
(85 %), vo Francúzsku a USA len 10 – 15 % (19). Ako zdroj nákazy sa uvádza chorý človek 
alebo zdravý nosič vírusu. U nosiča agens perzistuje celý život, takže vzniká široká škála 
zdroja ochorenia. Ochorenie pretrváva v organizme v latentnom stave, takže prepuknúť môže 
aj po uplynutí určitého času. Reaktivácia nastáva napríklad pri strese, v tehotenstve alebo pri 
závažných ochoreniach. Napriek tomu, že je ochorenie asymptomatické, vírus sa vylučuje 
slinami chorého (1). 

Následne môže dôjsť k infikovaniu kvapôčkovou cestou alebo priamym kontaktom 
s chorým. Za vstupnú bránu infekcie sa považuje nosohltan. Inkubačná doba je rôzna, 
pohybuje sa v rozmedzí 2 – 6 týždňov. Rovnako zaužívaným pomenovaním je aj choroba 
z bozkávania (kissing disease) alebo študentská choroba (Studenten-krankheit). Je to práve 
kvôli najčastejšiemu spôsobu nákazy, ktorým sú sliny (10). Roháčová vo svojej publikácií 
opisuje prenos aj pri transplantácií kostnej drene, orgánov alebo pri transfúzií krvi. Infekcia 
EBV v gravidite je síce vzácna, ale vírus je schopný prechádzať aj cez placentu (15). 
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Komplikácie ochorenia  
Infekčná mononukleóza sa pokladá za benígne ochorenie s ľahkým nekomplikovaným 

priebehom. Pri neskorom odhalení alebo podceňovaní príznakov môže prebiehať ako vážne 
ochorenie s ťažkým priebehom a mnohými komplikáciami. Smrteľné prípady pacientov 
s infekčnou mononukleózou sú veľmi vzácne. Liečebný proces býva skomplikovaný 
obštrukciami dýchacích ciest, ktoré si často vyžadujú hospitalizáciu pacienta. Tento stav býva 
spôsobený nápadnou hypertrofiou tonzíl a lymfadenopatiou. Spomínané komplikácie často 
zaniknú po podaní kortikosteroidov. Napriek tomu je u niektorých pacientov potrebné 
vykonať tracheostómiu. 

Eliminácia krvných doštičiek v krvi pacienta naznačuje hematologické komplikácie. 
Vyskytujú sa bez krvácavých prejavov, keďže ťažké trombocytopénie sú zriedkavé. 
Autoimunitná hemolytická anémia a aplastická anémia patria medzi málo sa vyskytujúce 
komplikácie tohto ochorenia. Neuroinfekcie vyvolané EBV vírusom mávajú náhly začiatok 
s prítomnosťou kŕčov. Tento stav môže pokročiť až do bezvedomia pacienta. Medzi 
neurologické komplikácie patrí meningoencefalitída, myelitída, serózna meningitída, 
cerebelitída a syndróm Guillain-Barre (1). 

Medzi závažné, ale vzácne komplikácie patrí ruptúra sleziny. Pacient sa sťažuje na 
výraznú bolesť v ľavom hornom brušnom kvadrante, ktorá je spôsobená náhlym zväčšením 
sleziny. Jej ruptúrou táto bolesť postupuje a vyžaruje do ľavého ramena (Kehrovo znamenie 
z podráždenia bránice krvou). Túto komplikáciu najčastejšie sledujeme v 2. – 3. týždni 
ochorenia. Palpačné vyšetrenie sleziny pri mononukleóze treba vykonávať veľmi opatrne. Pri 
ústupe splenomegálie sa odporúča zvýšená opatrnosť pri športe alebo hrách, aby nedošlo 
k traumatickému poškodeniu. Napriek tomu, pri väčšine prípadov natrhnutia sleziny, sa 
u pacientov s infekčnou mononukleózou nenachádza súvis so žiadnym poranením (2). 
Pomerne častou komplikáciou je aj porucha činnosti pečene, ktorá je sprevádzaná vzostupom 
sérových aminotransferáz. Výskyt ikterickej formy je menej častý (13).  

Podľa Ambrožovej sa zriedkavo vyskytujú aj kardiálne, nefrologické alebo pľúcne 
komplikácie. Ide o intersticiálne pneumónie, rhabdomyolýzu, perikarditídu, myokarditídu, 
proteinúrie alebo intersticiálne nefritídy (1). Napriek tomu, že kardiovaskulárne komplikácie 
sa vyskytujú aj v akútnej fáze, na odhalenie je potrebné zámerné a opakované EKG 
vyšetrenie. 

EBV infekcia sa u tehotných žien nelíši od bežného priebehu ochorenia, nakoľko 
teratogenita nebola dokázaná. Špeciálnym prípadom je EBV infekcia u jedincov s vrodenou 
alebo získanou imunodeficienciou. Má atypický klinický priebeh a môže sa končiť až smrťou 
pacienta. Takzvaný Duncanov syndróm je podmienený nedostatočnou imunitnou odpoveďou 
na EBV nákazu, ktorá je geneticky viazaná na X-chromozóm (18). U mladých chlapcov je 
prítomná slabá imunitná odpoveď, ktorá má genetický podklad napadnutého lymfatického 
systému. Ak pacienti s týmto syndrómom prežijú, vyskytuje sa u nich 
hypogamaglobulinémia, lymfómy, aplastická anémia a najčastejšie obštrukcie dýchacích 
ciest. S podobným priebehom sa stretávame pri primoinfekcií, reaktivácií nákazy EBV alebo 
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u osôb po transplantácií kostnej drene či orgánov. Tento stav sa nazýva posttransplantačná 
lymfoproliferatívna choroba.  

V minulosti prevládal názor, že príčinou chronického únavového syndrómu je práve EBV. 
Postihnutý v tomto prípade pociťuje telesné aj duševné vyčerpanie, náhle nastupujúcu únavu. 
Tieto problémy trvajú viac ako 6 mesiacov. Napriek tomu, že pacient trpí klinickými 
príznakmi ako subfebrílie, bolesti svalov, kĺbov, hlavy, zväčšené a ľahko citlivé krčné uzliny 
alebo zápal hltana, pri lekárskom vyšetrení nie je objasnená príčina týchto problémov. Toto 
ochorenie sa často považovalo za chronickú formu EBV, pretože u niektorých pacientov boli 
súčasne dokázané sérologické známky EBV infekcie. Neskôr sa dokázalo, že práve tento 
nález v sére je známkou nesprávne fungujúceho imunitného systému, a že EBV nie je 
pôvodcom syndrómu. Tieto klinické príznaky preto dostali nový názov, a to chronický 
únavový a imunitný dysfunkčný syndróm (6).  

Infekčná mononukleóza dokáže pôsobiť na organizmus človeka v naozaj veľkom rozsahu. 
Komplikácie dokážu zasiahnuť dýchací, nervový, krvný alebo aj srdcovocievny systém. 
Napriek tomu je výskyt komplikácií pri správnom diagnostickom aj liečebnom postupe veľmi 
ojedinelý. 

Liečba 
Liečba infekčnej mononukleózy sa sústreďuje predovšetkým na symptómy. Preferuje sa 

pokoj na lôžku, hepatoprotektívna diéta s obmedzením tukov a alkoholu, hepatoprotektíva (1). 
Podľa symptómov sa nasadzujú antipyretiká a analgetiká. Bolesť v krku sa tiež dá zmierniť 
kloktaním šalviových, mentolových alebo harmančekových kloktadiel. Využívajú sa 
Priessnitzove zábaly na krk, aplikácia liekov na zmiernenie edému slizníc (11). Pokiaľ sa u 
pacienta vyskytujú febrilné stavy a známky proliferácie lymfatického tkaniva, odporúča sa 
pokojový režim na lôžku. Priemerne táto liečba trvá 14 dní, v prípade ak sa nevyskytujú iné 
komplikácie ochorenia. Pri zdĺhavom priebehu ochorenia alebo pri výskyte komplikácií, ako 
napríklad obštrukcia dýchacích ciest, je nevyhnutná hospitalizácia pacienta (14).  

Kauzálna, protivírusová liečba v súčasnej dobe neexistuje. Je známych niekoľko štúdií, 
ktoré sa zaoberali účinkom acycloviru. Práve táto účinná látka má schopnosť inhibície 
replikácie EBV. Ukázalo sa však, že acyclovir nemá pri terapii infekčnej mononukleózy 
žiaden významný vplyv. Je to preto, že väčšina symptómov vzniká ako reakcia imunitného 
systému človeka na prítomnosť EBV (2). Podávanie antibiotík pri potvrdenej infekčnej 
mononukleóze nemá žiaden zmysel. Navyše, po podaní antibiotík penicilínového radu vzniká 
v niektorých prípadoch už spomínaný makulopapulózny exantém (1). Antibiotiká sa zvyknú 
podávať v dvoch prípadoch. Ak je podozrenie na superinfekciu alebo na zmiešanú infekciu. β-
hemolytické streptokoky skupiny A sa vyskytujú u 30 % pacientov s infekčnou 
mononukleózou. Na zabránenie ďalších komplikácií vplyvom streptokokov vo faryngu sa 
využíva práve penicilín. Pri infekčnej mononukleóze nepodávame kotrimoxazol, 
aminopenicilíny, sulfonamidy. Vo vysokom percente pacientov pri podaní týchto liekov, 
dochádza ku ťažkému toxoalregickému exantému (5). V ťažkých prípadoch faryngitídy, alebo 
ak hrozí obštrukcia dýchacích ciest, sa zvažuje liečba kortikosteroidmi. Ako prevencia 
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vnútrobrušného tlaku, ktorý sa podieľa na ruptúre sleziny, sa u osôb trpiacich zápchou 
podávajú laxatíva. Ak k ruptúre sleziny dôjde, je nevyhnutný chirurgický zákrok (2).  

Pri rekonvalescencii je frekvencia kontrolných vyšetrení u lekára, ale aj celkový režim 
špecifický u každého pacienta. Záleží od priebehu ochorenia alebo samotného poškodenia 
pečene, ku ktorému mohlo dôjsť v priebehu ochorenia. Aj v prípade, ak bol priebeh 
nekomplikovaný, je nutné vyvarovať sa fyzickej námahe. Dôležité je aj zvyšovať záťaž 
postupne a dodržiavať diétu (1).  

Pri nedodržiavaní liečebného režimu a pri predčasnom ukončení liečby môže dôjsť 
k navráteniu horúčky, zdureniu uzlín a povlaku na mandliach. Nastane relaps infekčnej 
mononukleózy. Ochorenie spôsobuje dočasné oslabenie imunity človeka, takže pacienti by si 
mali dávať pozor na riziko nákazy infekčnými chorobami (18). U detí sa obyčajne sleduje 
celkový stav ešte pol roka po prekonaní ochorenia. Kontroluje sa krvný obraz a hodnoty 
pečeňových testov. 

Pri zachovaní správnych liečebných postupov, liečebnej doby, ale aj oddychového režimu, 
sa pacient v relatívne krátkom čase dostáva do fyziologického stavu. Napriek dobrým 
prognózam ochorenia je pri podozrení nutná návšteva lekára, nakoľko pri nesprávnych 
opatreniach sa môže stav ťažko skomplikovať. 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že činnosti vedúce k verejnému zdraviu 
sa vzťahujú na všetky organizované opatrenia, ktoré vedú k prevencií ochorenia, 
podporovaniu zdravia a samotnému predĺženiu života v populácií (http://www.who.int/trade 
/glossary/story076/en/). Jednou z oblastí, v ktorej sústreďuje svoju činnosť, sú infekčné 
choroby. Realizuje sa monitoring ich výskytu, analyzuje sa epidemiologická situácia 
v krajine, vykonáva sa dohľad nad konkrétnymi vybranými nákazami a aj mnoho ďalších 
činností, ktoré vedú k obmedzeniu ich výskytu alebo znižovaniu úmrtnosti na dané ochorenia. 
Pracovníci verejného zdravotníctva diagnostikujú, popisujú a sledujú problémy celých 
komunít. Navrhujú a podporujú praktiky, ktoré majú za úlohu zabezpečiť, že populácia ostane 
zdravá. Na monitoring výskytu infekčných ochorení sa využíva Epidemiologický informačný 
systém (EPIS). Na základe aktívneho vyhľadávania infekčných ochorení epidemiológmi 
z regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike a hlásenia jednotlivých 
prípadov zdravotníckymi pracovníkmi, sa získava epidemiologický prehľad a popisujú sa 
jednotlivé prípady ochorení (20).  

Rizikové faktory infekčnej mononukleózy  
V rámci prevencie sa verejné zdravotníctvo zameriava aj na rizikové faktory ochorenia. 

Lesňáková (15) popisuje, že prepuknutie infekčnej mononukleózy podporuje nadmerná záťaž, 
stres a vysilenie, ale aj znížená imunita človeka. Sú to rizikové faktory, ktoré majú vplyv na 
vznik ochorenia, jeho priebeh a liečbu. Ochoreniu podlieha najmä školopovinná mládež, takže 
je potrebné dbať na správne hygienické zásady (styk so slinami) a dezinfekciu (riad 
v stravovacích zariadeniach). Hlavne deti by sa mali vyvarovať akémukoľvek telesnému 
styku s chorými. 
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Prevencia 
Prevencia vykonávaná očkovaním je momentálne otázkou budúcnosti. Zatiaľ nie je 

dostupná žiadna očkovacia látka proti EBV. To, že sa EBV podieľa na etiológii rôznych 
malignít, je podnetom k vývoju očkovacích látok (3). Vývoj vakcíny by mal dopomôcť k 
ochrane ľudí nielen proti primárnej infekcií, ale aj k zníženiu výskytu rakoviny spojenej 
s EBV (19).  

Skúsenosti s vakcínami proti ostatným herpetickým vírusom ukazujú len malú 
pravdepodobnosť, že by sa mohlo úplne zabrániť primárnej infekcií. Pri jednotlivých 
výskumoch je problémom nedostatok vhodných zvieracích modelov, keďže EBV infikuje 
primárne len ľudí. Preto najviac užitočných informácií pochádza s obmedzeného počtu štúdií 
vykonávaných na ľuďoch. Väčšina štúdií sa zameriava na glykoproteín gp350. Tento proteín 
je zrejmým imunogénom EBV. To znamená, že je hlavným cieľom protilátok, ktoré 
neutralizujú EBV infekciu. V roku 2007 sa v Bruseli uskutočnila štúdia, ktorá sa zamerala na 
prevenciu infekčnej mononukleózy pomocou rekombinovanej vakcíny z gp350. Vzorky 
podávali EBV-negatívnym dobrovoľníkom, u ktorých sa monitoroval výskyt infekčnej 
mononukleózy Následne sa sérologicky sledovala prítomnosť EBV ďalšie 3 roky. 
V sledovanej skupine došlo k značnému zníženiu výskytu infekčnej mononukleózy (14). Aj 
po 18 mesiacoch, po poslednej dávke vakcíny, u dobrovoľníkov pretrvávali protilátky proti 
vírusu. Výskyt vedľajších účinkov sa nezaznamenal (16). Pomocou tejto štúdie sa nepodarilo 
zabrániť prepuknutiu infekčnej mononukleózy vo všetkých prípadoch, ale podarilo sa 
umožniť bezpríznakový priebeh infekcie. Výzvou v súčasnej dobe je vyvinutie vakcíny, ktorá 
by sa podávala EBV-séronegatívnym dospelým za účelom predchádzať rozvinutiu infekčnej 
mononukleózy (4). 

 
Tab. 1. Výskyt infekčnej mononukleózy v rokoch 2010 – 2015 

Mesiac / Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Január 87 104 68 88 63 38 
Február 79 58 50 67 72 59 

Marec 71 107 42 64 73 55 
Apríl 74 83 59 72 51 61 
Máj 76 91 48 64 51 63 
Jún 56 42 51 68 50 43 

Júl 66 49 46 37 56 50 
August 59 50 57 33 40 29 
September 102 57 71 53 62 42 
Október 70 50 74 50 41 61 
November 68 59 58 54 48 39 
December 69 28 33 31 21 52 

Spolu 877 805 657 681 628 592 

 
Porovnanie výskytu IM v rokoch 2010 – 2015 podľa sezonality  
Z dlhodobého hľadiska má infekčná mononukleóza klesajúcu tendenciu. Zatiaľ, čo v roku 

2010 bolo na Slovensku hlásených 877 ochorení, v roku 2015 je to 592 ochorení (tab. 1). 
Výskyt ochorení na Slovensku v závislosti od kalendárnych mesiacov je v každom roku 
totožná. Najviac prípadov je hlásených na začiatku roka, v jarných mesiacoch a na konci 
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letného obdobia, začiatkom jesene (obr. 1). Nachádzame tu istú súvislosť s návratom detí 
a mládeže do školských zariadení po vianočných a rovnako aj po letných prázdninách. 
V kolektíve, pri nedodržaní hygienických zásad, vírus rýchlo perzistuje a spôsobuje v 
kolektívoch malé epidémie, čo má za následok následný vzostup ochorení. Eradikácia 
infekčnej mononukleózy zatiaľ nie je možná, nakoľko EBV perzistuje v populácií a 
momentálne nie je dostupná žiadna očkovacia látka. 
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Obr. 1. Výskyt infekčnej mononukleózy v jednotlivých rokoch podľa sezonality 
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PRÍSPEVOK K EPIDEMIOLÓGII NOZOKOMIÁLNYCH NÁKAZ NA SLOVENSKU 
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Nozokomiálna nákaza (NN) je infekčné ochorenie, ktoré vzniká v súvislosti s pobytom 
v nemocnici, ošetrením v ambulanciách a iných zariadeniach poskytujúcich zdravotnú 
starostlivosť. Rizikovými skupinami sú oslabení pacienti (v dôsledku chronického ochorenia, 
operačného zákroku, malígneho ochorenia a pod.) alebo pacienti so zníženou imunitou, 
u ktorých môže mať nozokomiálna infekcia vážny až život ohrozujúci priebeh. Na Slovensku 
vyhláška MZ SR 553/2007 o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska 
ochrany zdravia (1) ustanovuje povinnosť hlásiť NN príslušnému RÚVZ do 48 h a v prípade 
nozokomiálnej epidémie ihneď.  

NN sa vyskytujú celosvetovo. WHO uvádza, že globálne 14 pacientov zo 100 
hospitalizovaných je postihnutých nozokomiálnou infekciou (2). Bodové prevalenčné 
sledovanie NN v Európe v rokoch 2011 – 2012 koordinované European Centre for Disease 

Prevention and Control (ECDC) odhalilo 6 % prevalenciu NN (3). Tieto nákazy predstavujú 
aktuálny problém zdravotníckej starostlivosti s priamym dosahom na zdravie pacienta 
a vynaložené finančné prostriedky. Ide o milióny pacientov, u ktorých zhoršenie zdravotného 
stavu v dôsledku NN, ich liečba a predĺženie hospitalizácie predstavujú ďalšie priame 
finančné náklady, ako aj nepriame náklady (predĺženie práceneschopnosti). Dôsledná 
surveillance NN spolu s edukáciou zdravotníkov sú podmienkou úspešnej prevencie 
a programov na zníženie ich výskytu. 

Slovensko sa zapojilo do európskej surveillance NN pod gesciou ECDC – Healthcare-

associated infections surveillance network (HAI – Net), najprv na sledovaní výskytu NN na 
oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny – OAIM (od r. 2007), v mieste 
chirurgického výkonu (od r. 2011) a v roku 2012 do projektu HELICS (Hospitals in Europe 

Link for Infection Control through Surveillance) (3, 4). 

Cieľom práce je podať prehľad výskytu hlásených NN na niektorých najviac rizikových 
oddeleniach (OAIM, chirurgické a doliečovacie oddelenia) na Slovensku za roky 2000 – 
2013. 

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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Materiál a metódy 

Údaje o výskyte NN na Slovensku sme získali z Analýz epidemiologickej situácie 
a činnosti odborov epidemiológie v SR v rokoch 1980 – 2014 (5) a údaje o počte 
hospitalizovaných pacientov zo Štatistiky hospitalizovaných v SR v rokoch 2000 – 2013 (6). 
V programe Microsoft Excel 2010 sme vypočítali incidencie NN za jednotlivé roky, 
priemerné incidencie za roky 2000 – 2006 a 2007 – 2013, rozdiely v dvoch sedemročných 
obdobiach sme vyhodnotili t-testom. 

 
Výsledky 

Za posledných 35 rokov (obr. 1) bolo na základe povinného hlásenia NN (pasívny zber 
údajov) zaznamenaná priemerná incidencia 0,69 %.V období rokov 1980 – 1989 sa incidencia 
NN prechodne zvýšila z 0,74 % (v r. 1980) na maximum 1,35 % (v r. 1986) s priemernou 
hodnotou výskytu NN 1,04 %. Lepšia hlásenosť môže súvisieť s prevalenčnou štúdiou 
(aktívny zber údajov) v r. 1986 (prevalencia NN 7,7 %) (7). Od roku 1990 incidencia 
postupne klesala. V rokoch 1990 až 2014 bola priemerná incidencia na úrovni 0,55 % so 
vzostupom v r. 2014 na 0,74 % (najviac za posledných 24 rokov), čo môže do istej miery 
súvisieť s prevalenčnou štúdiou v r. 2012 (prevalencia NN 3,9 %) (8).  

 
Obr. 1. Incidencia hlásených NN na Slovensku v rokoch 1980 – 2014 

 
Analýza incidencie hlásených NN v SR v rokoch 2000 – 2013 podľa oddelení (obr. 2) 

ukázala, že najviac NN bolo hlásených na OAIM (priemerná incidencia 6,2 %), doliečovacích 
oddeleniach (priemerná incidencia 4,0 %), psychiatrických oddeleniach (priemerná incidencia 
1,7 %), neonatológii a geriatrii (priemerné incidencie 0,8 %).  
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Obr. 2. Porovnanie priemernej incidencie hlásených NN podľa oddelení na Slovensku  
v rokoch 2000 – 2006 a 2007 – 2013 

 

 
Obr. 3. OAIM – incidencia hlásených NN v SR v rokoch 2000 – 2013 

 
Pri porovnaní priemerných incidencií dvoch sedemročných intervalov (obr. 2) boli 

štatisticky významné rozdiely v zmysle poklesu incidencie (oddelenia psychiatrie, 
neonatológie, traumatológie, gynekológie a pôrodníctva), resp. jej vzostupu (OAIM, 
neurológie a urológie). Najvýraznejší vzostup NN na hladine vysokej signifikantnosti bol na 
OAIM z priemernej incidencie v rokoch 2000 – 2006 4,3 % na 8,2 % v rokoch 2007 – 2013 (p 
< 0,001).  



 252

Na OAIM stúpla incidencia NN z 3,4 % v roku 2000 na 10,3 % v roku 2013 (obr. 3). 
OAIM sú vysokorizikové oddelenia z hľadiska vzniku NN (3). 

Medzi najčastejšie a závažné NN patria infekcie na chirurgických oddeleniach. Priemerná 
incidencia NN v mieste chirurgického výkonu v SR (obr. 4) bola 0,5 % za obdobie rokov 
2000 – 2013, bez signifikantnej zmeny pri porovnaní dvoch sedemročných období. 

 

 
Obr. 4. Chirurgické oddelenia – incidencia hlásených NN v SR v rokoch 2000 – 2013 

 
Diskusia 

Za obdobie rokov 1980 – 2014 sa celková incidencia hlásených NN na Slovensku znížila 
z priemeru 1,04 % v rokoch 1980 – 1989 na 0,55 % v rokoch 1990 – 2014. Celkové zníženie 
incidencie NN po roku 1989 môže súvisieť so sociálno-politickými zmenami, nízkym 
záujmom klinických pracovníkov, ale aj zvyšovaním kvality zdravotnej starostlivosti, napr. 
zvýšeným používaním jednorazových pomôcok. Významnú úlohu v tomto zohrávajú aj 
zdravotné poisťovne.  

Od roku 2012 mierny vzostup NN môže súvisieť aj s ich vzostupom na OAIM až na 
10,3 % v r. 2013. Pacienti hospitalizovaní na OAIM, často v kritickom stave, majú zvýšenú 
vnímavosť voči infekcii a invazívne zákroky narúšajú ďalšie prirodzené obranné bariéry 
organizmu, a tým zvyšujú riziko NN. Vzostup hlásených NN na týchto oddeleniach sa 
zaznamenal najmä od roku 2007, čo môže byť ovplyvnené aj tým, že sa Slovensko zapojilo 
do medzinárodnej surveillance NN v Európe v pilotnej štúdii v rokoch 2005 – 2006 a od roku 
2007 aj do surveillance NN na OAIM (obr. 5). Na týchto oddeleniach sa sledujú ventilačné 
pneumónie, infekcie krvného riečiska a infekcie močového traktu. 
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Obr. 5. Účasť SR na surveillance NN v Európe v roku 2007 

 
Incidencia NN na chirurgických oddeleniach v SR v analyzovanom období sa viac-menej 

nemenila. Podľa výsledkov európskej surveillance 55 % infekcií v mieste chirurgického 
výkonu je zaznamenaných až po prepustení pacienta (4), čo zdôrazňuje potrebu dopĺňať údaje 
o možných NN zistených v ambulanciách všeobecných lekárov, pri prekladoch pacienta na 
iné oddelenie alebo do iných nemocníc a liečební pre dlhodobo chorých. Od roku 2011 
Slovensko participuje pod gesciou ECDC aj na európskej surveillance infekcií v mieste 
chirurgického výkonu. Zo Slovenska boli zatiaľ hlásené iba NN vzniknuté po 
cholecystektómiách (4).  

 
Záver 

Incidencia NN na Slovensku je dlhodobo nízka, jej ďalší vývoj však naďalej budú 
ovplyvňovať faktory, ako sú zvýšený počet hospitalizovaných osôb (6), vyšší počet osôb 
v riziku infekcie (starší pacienti, znížená imunita, chronické ochorenia, invazívne zákroky 
a pod.) a nárast rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká a dezinfekčné látky. Tieto 
skutočnosti kladú vysoké nároky na kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jedným 
z jej ukazovateľov je aj úroveň kontroly NN v zdravotníckom zariadení s ich včasným 
hlásením. 

NN predstavujú závažný zdravotnícky a spoločenský problém súčasnosti aj budúcnosti, sú 
však z veľkej časti preventabilné. Prevencia zahŕňa zabezpečenie všeobecného hygienicko- 
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epidemiologického režimu, vykonávanie surveillance NN a ich aktualizáciu podľa výsledkov 
medzinárodných štúdií. 
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Člověk se odnepaměti snažil využít přírodní látky z hub a rostlin pro předcházení i léčbu 
nemocí. Není pochyb, že tuto znalost měli už pravěcí lidé, protože starověké národy ji 
dokonce písemně zaznamenaly. U mumie „ledového muže“ Ötziho objevené v Alpách, jejíž 
stáří se datuje na nejméně 5 000 let, byl nalezen váček se sušenými houbami. Nejstarší psané 
dokumenty zmiňující léčivé účinky hub jsou indické a jsou rovněž staré přibližně 5 000 let. 
Egypťané před 3 000 lety pokládali houby za posvátnou potravu prodlužující život. V čínské 
Knize písní Š'-ťing z 11. století př. n. l. se pojednává o léčení houbou pórnatkou kokosovou 
(Wolfiporia extensa, syn. W. Poria cocos). V Číně se nazývá fu-ling, v Koreji bok-ryung a v 
Japonsku bukuryo (1). Stará japonská pověst vypráví o opicích, které nikdy neonemocněly, 
ani neměly nádory. Jejich vynikající zdraví bylo přisuzováno houbě šiitake, houževnatci 
jedlému (Lentinula edodes). Využití hub v boji proti nádorovým onemocněním bylo dávno 
známé také indiánským medicinmanům, i africkým šamanům (2).  

Moderní historie užívání polysacharidů jako imunomodulátorů je relativně dlouhá. Poprvé 
byl takto aplikován tzv. Shearův polysacharid na začátku 40. let minulého století. Zájem na 
čas opadl a objevil se znovu až o dvacet let později v souvislosti s průkazem účinku hrubého 
extraktu buněčných stěn kvasinek Saccharomyces cerevisiae na aktivaci komplementového 
systému. Výzkum imunomodulačních vlastností betaglukanů se nejdříve zaměřil na infekční 
imunitu a později na imunitu protinádorovou. Po úspěšném průkazu jejich pozitivního vlivu 
na tuto složku imunity byly už v polovině osmdesátých let minulého století v Japonsku 
povoleny dva typy betaglukanů, lentinan a schizofylan, pro podpůrnou léčbu některých typů 
zhoubných novotvarů. Zároveň se nebývale zvýšil celosvětově zájem biomedicínského 
výzkumu o problematiku dalších možností použití betaglukanů pro podpůrnou léčbu řady 
infekčních i chronických nesdělných chorob zejména autoimunních, např. Crohnovy nemoci a 

                                                 
1 Studie byla podpořena grantem č. RVO 61388971 a výzkumným záměrem PRVOUK-P28/1LF/6 

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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colitis ulcerosa. Významné mezníky v objevování a definování imunomodulačních vlastností 
betaglukanů, jejich zdroje a mechanismus působení jsou předmětem našeho sdělení.  

Biomedicínský výzkum se začal zajímat o jaké látky vlastně jde, a zda by se daly šetrně 
izolovat tak, aby mohly být využity pro prevenci a léčbu nemocí. Traduje se, že výše zmíněná 
legenda o opicích byla podnětem pro japonské výzkumníky, aby začali studovat, které látky 
v šiitake mají ony „zázračné“ účinky. Intenzivní výzkum začal v šedesátých a sedmdesátých 
letech minulého století. Ukázalo se, že tyto látky jsou makromolekulární polysacharidy 
tvořené propojením mnoha molekul glukózy, později nazvané glukany (3).  

Současný styl života postmoderní společnosti neposkytuje pro významný podíl populace 
dostatek času pro aktivní fyzickou i duševní relaxaci díky trvale rostoucí míře stresu, 
významného rizikového faktoru širokého spektra nemocí. Převratně se změnily zejména 
stravovací návyky i skladba stravy. Technologicky ne zcela vhodně upravované potraviny 
postrádají řadu složek důležitých pro zdraví člověka, což je do značné míry naivně 
kompenzováno zvýšenou spotřebou potravinových doplňků (4). Důsledkem všech těchto 
negativ je snížení pohotovosti imunitního systému reagovat proti infekčním agens, ale na 
druhé straně i zvýšenou nekontrolovanou reaktivitou proti vlastním tkáním projevující se jako 
autoimunitní onemocnění. Oslabení imunity se odráží v rozkolísanosti homeostázy vnitřního 
prostředí organismu. Je tak nepřímo spojeno jak s nebývalým růstem incidence alergií a 
autoimunity, ale také s výše zmíněným růstem incidence některých chronických nesdělných 
onemocnění (5).  

Na konci osmdesátých let a hlavně v průběhu devadesátých let minulého století se 
objevila řada studií, které prokazovaly, že příčina těchto negativních trendů spočívá 
v oslabení imunitních funkcí. Člověk vyrůstá a žije v prostředí plném potenciálních patogenů. 
Imunitní systém teplokrevných obratlovců včetně člověka se evolučně ustavil tak, že se trvale 
setkával s antigenními stimuly už od narození (6). Když jsou malé děti vychovávány 
v nadměrně čistotě, trpí nedostatkem antigenních podnětů a výsledkem je deficit ve zrání 
jejich imunitního systému. Současný životní styl je „posedlý čistotou“. Na Zemi se podle 
současných odhadů vyskytuje 1030 baktérií, jejichž celková hmotnost se odhaduje na kolem 8 
miliard tun (což mnohokrát převyšuje hmotnost všech mnohobuněčných organismů, hub, 
rostlin i živočichů dohromady). Opakovaně bylo prokázáno, že jedinec, který byl od dětství 
vystavován přílišné hygieně, se obtížně vypořádá s mikroby „zamořeným“ světem. Expozice 
širokému spektru mikroorganismů a parazitů v průběhu dětství snižuje náchylnost k řadě 
alergických onemocnění a astmatu, a také snižuje riziko autoimunitních onemocnění jako je 
ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba, včetně některých nesdělných chorob, např. diabetu 
2. typu v pozdějším věku (7).  

Možnosti imunomodulace 
Přirozenou antigenní stimulaci jsme se naučili nahrazovat vakcinací. Existují však ještě 

další možnosti jak podpořit odolnost proti infekčním chorobám. Už na konci 19. století byly 
pro stimulaci imunitního systému využity polyvalentní extrakty patogenních mikrobů (směsi 
imunogenních skladebných složek bakteriálních buněk), které byly aplikovány za účelem 
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zvýšit antiinfekční imunitu (8) nebo využít některých přírodních látek z hub, rostlin, či 
dokonce živočichů.  

Imunomodulace se obecně definuje jako změna imunitního systému vyvolaná látkami, 
které aktivují nebo potlačují imunitu. Imunomodulátory in sensu lato jsou řazeny mezi tzv. 
modifikátory biologických reakcí (Biological Response Modifiers, BRM). Jsou terapeuticky 
využívány k nastavení imunitních funkcí na žádoucí úroveň, od její podpory 
(imunopotenciace, imunostimulace, imunorestaurace) až po její potlačení (imunotolerance, 
imunosuprese), např. při transplantacích a autoimunních onemocněních (9).  

V medicínské praxi se s výjimkou transplantací a autoimunity pod pojmem 
imunomodulace obvykle rozumí cílená aplikace těch látek, které modifikují reaktivitu 
imunitního systému v pozitivním směru, tj. s cílem stimulovat jakýmkoliv způsobem narušené 
dílčí imunitní mechanismy tak, aby byla opět obnovena rovnováha vnitřního prostředí 
organismu. Látky, které se za tímto účelem používají, pocházejí z různých zdrojů. Proto jsou 
chemicky odlišné a často velmi komplexní. Mohou to být bakteriální deriváty (DNA vakcíny, 
autovakcíny jako známé komerční přípravky např. Biostim, Broncho-Vaxom, Imudon, Irs 19, 
Luivac, Ribomunyl, Stava, Stava-Nasal, Stafal aj.), látky živočišného původu a jejich směsi 
obsahující složky krve, hormony a jiné faktory (thymosiny, transfer faktor), syntetické 
imunomodulátory (Isoprinosin, Decarin), anebo rozličné rostlinné složky (pektiny, glukany, 
arabinoglukany). Jejich účinky spočívají hlavně v aktivaci makrofágů, které hrají klíčovou 
úlohu při rozpoznávání antigenů (10).  

Imunoregulační účinky betaglukanů  
Betaglukany jsou polysacharidy, homopolymery β-glukózy. V přírodě se vyskytují 

v nejrůznějších konfiguracích. Jejich molekuly jsou tvořeny 1,3-D-glukózovou kostrou 
s glykozidickými můstky v pozicích β(1→3) a β(1→6), na které jsou navázány různě dlouhé 
postranní řetězce 1,6 D-glukózy. Protože ve většině případů jde o řetězec větvený v polohách 
1 a 3, užívá se termín β-1,3-D-glukan (obr. 1).  

 
Obr. 1. Struktura 1→3,1→6-β-glukanu. Upraveno podle (20) 

β-1,4-glukany (větvené i lineární) prakticky imunitu nestimulují, větší účinky mají β-1,6-
glukany a největší β-1,3-glukany s 1,6 větvením. Imunomodulační účinnost betaglukanů se 
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zvyšuje s jejich četnějším větvením a s vzrůstající molekulovou hmotností. Udává se, že 
nejúčinnější jsou betaglukany s molekulovou hmotností kolem 5 000 až 10 000 kD (11). 

Zdroje betaglukanů 
Počet molekulárních variant betaglukanů je téměř tak velký jako počet zdrojů, z nichž 

jsou izolovány. Betaglukany jsou strukturální komponenty buněčných stěn baktérií, sinic, řas, 
kvasinek a hub, a dokonce se v hojné míře nacházejí i v obilních zrnech. Primární zdroje 
betaglukanů pro imunomodulační studie i pro léčebné aplikace jsou víceméně tradiční, jen 
částečně dané jejich větší dostupností. V Evropě a USA jsou to zymozan z kvasnic 
využívaných v pekařství a pivovarnictví, ve Francii glukany z mořských řas, v Kanadě a 
Brazílii glukany z obilovin, v Japonsku, Číně a Rusku jsou to nejrůznější druhy hub (šiitake, 
maitake, reiši) (3, 12).  

Princip účinku 
Od devadesátých let až podnes se výzkum soustřeďuje na otázku, jak betaglukany působí. 

Ukázalo se, že stimulují imunitní systém principiálně stejným mechanismem jako jiné 
imunomodulační látky. Jako stavební složky potenciálních patogenních organismů, jak 
bakterií a kvasinek, tak hub, představují podobně jako lipopolysacharidy (endotoxiny) vysoce 
evolučně konzervované struktury, které se označují jako „molekulární struktury vlastní 
patogenům“ (Pathogen Associated Molecular Patterns (PAMPs)).  

Mnohobuněční živočichové se je za stamiliony let evoluce naučili rozpoznávat jako „ne 
vlastní“, tedy „cizí“ potenciálně ohrožující jejich integritu. Jakmile by pronikly do jejich 
vnitřního prostředí, okamžitě se snaží je likvidovat svými obrannými mechanismy. Znamená 
to tedy, že schopnost rozpoznávat betaglukany jako cizorodé látky je fylogeneticky 
zakódována u všech mnohobuněčných živočichů od bezobratlých až po člověka (13). 

PAMP jsou u obratlovců specificky rozpoznávány receptory na povrchu efektorových 
buněk přirozené imunity, které zahrnují makrofágy, monocyty, dendritické buňky, leukocyty 
a NK buňky, které se nazývají souhrnným termínem receptory rozpoznávající struktury 
(Pattern Recognition Receptors, PRR). Jako příklady receptorů, které rozpoznávají 
betaglukany lze jmenovat Toll-2, dektin-1, makrofágový αMβ2-integrin označovaný také jako 
Mac-1 neboli receptor pro třetí složku komplementu (CR3) (CD11b/CD18) (14). 

Podle posledních výzkumů se zdá, že právě tento receptor je jak pro rozpoznání 
betaglukanů, tak pro zahájení obranné reakce proti nim nejdůležitější. Právě v tom spočívá 
podstata imunostimulačního účinku betaglukanů. Po vazbě molekuly betaglukanu na CR3 
receptor dochází ke stimulaci složek nespecifické imunity, přednostně k aktivaci makrofágů. 
Zvyšuje se nejen jejich fagocytární aktivita, ale také jejich produkce regulačních cytokinů (IL-
1, IL-2, IL-6 aj.) a interferonů (TNF-α, IFN-γ). Aktivace fagocytózy má význam nejen pro 
eliminaci virů, bakterií i protozoálních parazitů, ale také pro odstraňování neorganických 
cizorodých, kontaminujících či potenciálně toxických látek z organismu. Na druhé straně 
zvýšení produkce cytokinů, které regulují diferenciaci imunokompetentních buněk, znamená 
potenciaci jak cytotoxické tak protilátkové složky imunity. To je příčinou zvýšení celkové 
pohotovosti a efektivity protinádorové a antiinfekční imunity (15, 16). 
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Vedle přímého efektu betaglukanů na imunitní systém bylo zjištěno, že působí také 
antioxidačně, jako „zhášeči“ volných radikálů, které spouštějí onkogenezu. Volné radikály 
v organismu vznikají i v důsledku nevhodné skladby výživy, např. nadměrného příjmu 
potravin obsahujících vyšší množství konzervačních látek. Betaglukany lze proto ve formě 
potravinových doplňků využít jako vhodné ochranné látky, protože korigují tvorbu nutričních 
volných radikálů. Lze je proto aplikovat jako podpůrné přípravky při léčbě 
kardiovaskulárních chorob (snižují hladinu cholesterolu), diabetu 2, (snižují hladinu krevního 
cukru), a při léčbě zánětových střevních onemocnění (ulcerózní kolitidy, morbus Crohn aj.), 
protože jako nespecifická vláknina upravují skladbu střevního mikrobiomu a podporují 
regeneraci střevního epitelu a tím i sorbčních funkcí střeva. Jejich imunomodulační působení 
na GALT (Gut Associated Lymphoid Tissue), lymfoidní tkáň obklopující střevo, což je 
největší imunitní orgán člověka, je systémové, co vysvětluje skutečnost, že betaglukany 
podávané per os mají generalizovaný imunostimulační účinek.  

V posledních letech se též ukázalo, že betaglukany rovněž zasahují do regulačních 
homeostatických pochodů. Ve stadiu výzkumů je jejich aplikace při fyzické, psychické, či 
ekologické nebo postinfekční zátěži, nebo při léčbě chronického únavového syndromu. Už od 
osmdesátých let minulého století je znám jejich podpůrný vliv na krvetvorbu, takže se 
podávají pro oslabení vedlejších účinků radiačního poškození, chemoterapie a intoxikace 
těžkými kovy (17).  

Betaglukany se běžně aplikují pro podporu imunity převážně jako potravinové doplňky. 
Jsou však také součástí některých kosmetických přípravků (zejména těch pro udržování 
optimální vlhkosti pokožky a jejich protizánětlivý účinek).  

Imunomodulační účinky betaglukanů jsou rozsáhle využívány také ve veterinární 
medicině ke zvýšení antiparazitární imunity např. v chovech prasat (18), k podpoře 
antiinfekční imunity a snížení mortality v akvakulturách ryb (krmivo pro více než 80 procent 
všech komerčně chovaných lososů obsahuje betaglukany), nebo krevet (19). 

 
Závěr 

Betaglukany mají nesporně kladné imunomodulační účinky. Doposud nebyly pozorovány 
toxické a ani jiné vedlejší účinky při jejich podávání per os. Americkým úřadem pro léky a 
potraviny (Food and Drug Administration, FDA) jsou kategorizovány jako „obecně bezpečné 
látky“ (Generally Recognized As Safe, GRAS). Je však třeba vzít v úvahu, že ne vše o 
mechanismech jejich působení v organismu víme, zejména neznáme jejich interakce s jinými 
léky (např. při současném podávání antibiotik nebo chemoterapeutik). V současné době lze 
např. na internetu nalézt mnoho pozitivních vyjádření ke glukanům a stovky vděčných 
komentářů od lidí trpících rozličnými neduhy. Nicméně v některých případech „nezabírají“. 
Ani zkušený odborník není s to vysvětlit, proč v určitém případě tato podpůrná léčba 
nepomohla (20). Probíhající klinické zkoušky dávají naději, že v průběhu několika příštích let 
budou betaglukany podobně jako v Japonsku povoleny jako podpůrné léčivo také v dalších 
státech. 
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Črevné mikróby sú základnou a neoddeliteľnou súčasťou ľudského organizmu, sú 
zapojené do mnohých funkcií potrebných pre zdravie hostiteľského organizmu zahŕňajúce 
vývoj a priaznivú funkciu čriev, pomáhajú metabolizovať prijatú potravu, získavať 
a uskladňovať energiu, produkovať stopové prvky, udržovať funkčnú črevnú bariéru a 
formovať imunitný systém. Črevo je obývané triliónmi mikroorganizmov, vrátane baktérií a 
húb. Boli popísané dve skupiny mikroorganizmov, z ktorých v jednej sú úlohy plnené 
niektorými členmi čiastočne známe a sú s najväčšou pravdepodobnosťou prospešné pre 
hostiteľa. Avšak veľká väčšina druhov nie je ani prínosná, ani škodlivá pre ľudskú fyziológiu 
a jej funkcie zostávajú úplne neznáme. Tieto druhy sa označujú ako normálna flóra, alebo 
mikroflóra. Odhaduje sa, že v ľudskom čreve žije 500 až 1 000 rôznych druhov baktérií a 
biomasa črevnej mikroflóry môže dosiahnuť až 1,5 kg. Zavedenie vysoko výkonných 
sekvenčných techník pomohlo odhaliť komplexnosť a zloženie črevnej mikroflóry. Väčšina 
črevných druhov baktérií v ľudskom organizme a u myší patrí k rodom Bacteroidetes a 

Firmicutes, menšie zastúpenie majú rody napríklad Actinobacteria, Proteobacteria a 
Verrucomicrobia, ako aj metanogénne Archaea, hlavne Methanobrevibacter smithii (1).  

Kombinovaný genóm čreva, tzv. mikrobióm, obsahuje viac ako tri milióny génov, čo je 
100-krát viac než je v ľudskom genóme a tieto gény významne ovplyvňujú fyziológiu a 
metabolizmus organizmu človeka (2). Každý jedinec má vlastné a jedinečné zloženie črevnej 
mikroflóry. Fetálne črevo je sterilné a pri narodení sa kolonizuje mikróbmi z pošvy a fekálnou 
mikrobiálnou flórou matky, ako aj environmentálnymi mikróbmi vyskytujúcimi sa v prvých 
dňoch života. Črevná kolonizácia, ktorá nasleduje po pôrode, predstavuje prvý kontakt 
hostiteľa s mikróbmi. Prvými kolonizátormi sú fakultatívne anaeróby, ako je Enterobacter, 

Streptococcus, Staphylococcus, ktoré spotrebou kyslíka vytvárajú priaznivé podmienky pre 
anaeróby, najmä z rodu Lactobacillus a Bifidobacterium. Rozsiahla štúdia zahŕňajúca tri 
populácie v rôznych zemepisných oblastiach zistila, že mikroflóra dieťaťa sa stabilizuje 
                                                 
1 This work was supported by the grant VEGA 1/0279/13 and by the Agency of the Slovak Ministry of 
Education for the Structural Funds of the EU, under project ITMS:26220220152 
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a podobá sa svojim zložením flóre dospelých jedincov približne vo veku 3 rokov (3). Ďalšia 
kolonizácia črevného traktu mikróbmi je najvýraznejšia v prvých obdobiach vývoja dieťaťa 
a závisí od zloženia stravy a spôsobu výživy (dojčenie materským mliekom alebo mliečnou 
formulou) až po prechod k zmiešanej a tuhej strave. Táto prvá etapa zakladania mikroflóry 
čreva je kľúčovým momentom pre vznik zdravej mikroflóry jedinca.  

Strava má zásadný vplyv na zloženie črevnej mikroflóry. Mnoho živín v potrave je 
enzymaticky trávených a absorbovaných v tenkom čreve. Črevná mikroflóra má však 
ústrednú úlohu pri metabolizme vlákniny, ktorá nie je degradovaná enzymaticky. 
Bylinožravce majú pestrejšiu mikroflóru ako mäsožravce, čo indikuje, že degradácia 
rastlinných polysacharidov je zložitejšia a náročnejšia, čo sa odráža aj dlhším črevným 
traktom a tranzitným časom. Ľudské mikróby reagujú odlišne na zložky potravy a aj dlhodobé 
stravovacie návyky odrážajú zloženie črevnej mikroflóry, napríklad počty Bacteroides 
pozitívne korelujú s diétou bohatou na proteíny, kým kmene Prevotella so stravou bohatou na 
vlákninu. Krátkodobé štúdie, v ktorej boli probandi rozdelení na dve skupiny: s diétou s 
vysokým obsahom tuku a nízkym podielom vlákniny a s nízkym obsahom tuku a vysokým 
obsahom vlákniny, ukázali po desiatich dňoch, že aj keď typ stravy mal počiatočný rýchly 
účinok na zloženie mikrobiálnej flóry, dominovali individuálne rozdiely (4). Štúdia 
porovnávajúca črevnú mikrobiálnu flóru detí žijúcich v Taliansku s tými, ktoré žijú v Burkine 
Faso z Afriky, ukázala výrazné rozdiely medzi populáciami: deti z Burkiny Faso, ktoré 
konzumovali vyššie množstvo rastlinných polysacharidov, mali vyššie hladiny 
mikroorganizmov rodu Prevotella a vyššie hladiny mastných kyselín s krátkym reťazcom, 
ktoré pravdepodobne súvisia so zvýšenou fermentáciou nestráviteľných rastlinných 
polysacharidov (5). Tzv. západný typ stravy s vysokým obsahom tukov a jednoduchých 
cukrov môže ovplyvniť črevnú mikrobiálnu ekológiu a predstavovať rizikový faktor pre 
rozvoj viacerých metabolických ochorení. To znamená, že črevná mikroflóra je dôležitá pre 
spracovanie potravy, ale v rovnako aj strava môže meniť črevné mikrobiálne spoločenstvo. 

Črevná mikroflóra ovplyvňuje fyziológiu hostiteľa nielen v črevách, ale v celom 
organizme. Je potrebná pre normálny vývoj a homeostázu imunitného systému čreva, 
moduláciu proliferácie epitelových buniek, ochranu voči patogénnym baktériám, moduláciu 
angiogenézy v čreve (2). Okrem toho črevná mikroflóra ovplyvňuje metabolizmus xenobiotík, 
hustotu minerálov kostí a niektoré metabolické funkcie.  

Vplyv mikroflóry na rozvoj metabolických ochorení 
Niektoré humánne štúdie a animálne experimenty naznačujú, že mikroflóra čreva zohráva 

úlohu vo vývoji metabolických a zápalových chorôb. V súčasnosti sa predpokladá, že 
podstatným činiteľom vzniku obezity a diabetu je zápalový stav, čo vedie k poruche funkcie 
inzulínu a plasticity tukového tkaniva. Predpokladá sa, že metabolické ochorenia môžu mať 
niektoré vlastnosti spoločné so zápalovými ochoreniami. O mechanizmoch, ktoré ovplyvňujú 
hostiteľa v súvislosti s črevnou mikroflórou a rozvojom obezity sa zmieňujem v práci (6).  
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Výskyt diabetes mellitus 2. typu (DM2) sa zvyšuje súčasne s obezitou a faktory, ktoré sú 
spojené s rizikom DM2 zahŕňajú stravu a črevnú mikroflóru. Zápal nízkeho stupňa sa 
pozoruje u pacientov s DM2 a u diabetických myší, u ktorých sú zvýšené hladiny 
lipopolysacharidov, membránových komponentov gram-negatívnych baktérií, ktoré mali 
vplyv na metabolizmus glukózy u myší (7). Germ-free myši mali v tukovom tkanive menej 
makrofágov a lepší metabolizmus glukózy v porovnaní s kolonizovanými myšami (8). 
Niektoré metagenomické štúdie hodnotili, či dochádza k zmenám črevnej mikroflóry u 
pacientov s DM2. Zistili, že baktérie produkujúce butyrát s protizápalovými účinkami (napr. 
Roseburia spp. a Faecalibacterium spp.), sú menej časté u pacientov DM2 než u zdravých 
jedincov (9). Niektoré mechanizmy nie sú definované, ale dve nezávislé štúdie u ľudí 
pozorovali zmeny v zložení fekálnej mikroflóry (10), čo naznačuje, že črevná mikroflóra 
spolu so žalúdočným bypassom môže prispieť k zlepšeniu metabolického fenotypu. Najmä 
počet prospešných mikroorganizmov Faecalibacterium prausnitzii poklesol u obéznych DM2 
pacientov a bol zvýšený po operácii (10). Hladiny F. prausnitzii negatívne korelovali s 
markermi zápalu, čo indikuje, že tieto mikroorganizmy môžu moduláciou systémového 
zápalu prispieť po žalúdočnom bypasse k zmierneniu DM2. Podobné mikrobiálne zmeny sa 
pozorujú u potkanov a myší podstupujúcich bariatrickú chirurgiu. 

Pozorovala sa priama súvislosť medzi črevnými baktériami a inzulínovou rezistenciou 
u ľudí. Citlivosť na inzulín a hladiny butyrát produkujúcich baktérií boli zvýšené u pacientov 
s metabolickým syndrómom po transplantácii črevnej mikroflóry od chudých zdravých 
darcov (11).  

Na vzniku diabetes mellitus 1. typu (DM1) sa zúčastňuje genetická predispozícia, ktorá je 
spojená s prítomnosťou určitých antigénov HLA systému. Tieto gény nevedú priamo k vzniku 
choroby, lebo viac ako 30 % populácie je nositeľom týchto génov a napriek tomu väčšina z 
nich nikdy neochorie na diabetes. K vzniku klinicky manifestného DM1 je potrebný okrem 
genetickej predispozície aj určitý faktor vonkajšieho prostredia, ktorý je spúšťačom 
autoimunitnej reakcie. Môžu to byť niektoré vírusové infekcie, alebo reakcia na cudzorodé 
bielkoviny (albumín kravského mlieka). Výskum DM1 uľahčuje existencia zvieracieho 
modelu (non-obese diabetic, NOD myši), ktorý má mnoho znakov podobných ľudskému 
diabetu. Štúdie na NOD myšiach ukázali, že germ-free NOD myši, alebo myši zbavené 
špecifických antigénov, majú väčšiu pravdepodobnosť vzniku diabetu, a určitý druh 
segmentových vláknitých baktérií chráni NOD myši pred rozvojom DM1 (12), čo naznačuje, 
že črevná mikroflóra je zapojená do vývoja autoimunitného diabetu.  

V poškodenom cievnom endotele sa v dôsledku chronickej zápalovej reakcie ukladajú 
lipidy, predovšetkým cholesterol a akumulujú makrofágy, a zmenené bunky hladkej svaloviny 
sú podstatou tvorby aterosklerotických plakov, ktoré môžu byť príčinou infarktu myokardu a 
cievnej mozgovej príhody. Bakteriálne druhy rodu Chryseomonas, Veillonella 

a Streptococcus prítomné v ústnej dutine alebo čreve sa našli v aterosklerotických plakoch 
(13). V štúdii Karlsson a kol. (14) sa zistilo, že u pacientov, ktorí prekonali kardiovaskulárnu 
udalosť, sa zaznamenali vyššie hladiny Collinsella a nižšie hladiny Eubacterium a Roseburia 
v črevnej mikroflóre v porovnaní so zdravými kontrolnými jedincami. Zdravotný stav 
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u týchto pacientov koreluje s niektorými aspektmi funkčného metagenómu, ako je napríklad 
zvýšenie prozápalových génov a zníženie génov zapojených do syntézy protizápalových 
molekúl (napr. butyrát). Zvlášť zaujímavým zistením bol zvýšený výskyt génov podieľajúcich 
sa na biosyntéze antioxidantu ß-karoténu spolu so zvýšenou hladinou ß-karoténu v krvi u 
zdravých jedincov. Tieto pozorovania naznačujú možné stratégie prevencie 
kardiovaskulárnych udalostí založené na zložení črevnej mikroflóry. 

Vplyv mikroflóry na rozvoj zápalových ochorení 
Črevná mikroflóra určuje kvantitatívne a kvalitatívne parametre slizničnej imunity. 

V črevnom lumene dochádza k vzájomným interakciám mikroorganizmov. Prítomnosť 
fyziologickej mikroflóry znemožňuje schopnosť patogénnych mikroorganizmov adherovať na 
epitel čreva. Prostredníctvom potravinovej kompetície a tvorbou bakteriocínov prirodzená 
mikroflóra potláča rozvoj patogénnej mikroflóry. Enterocyty sú schopné identifikovať 
molekulové motívy spojené s patogénnosťou a sú zdrojom cytokínov, ktoré ovplyvňujú 
intraepitelové lymfocyty, ako aj bunky imunitného systému nachádzajúce sa v lamina 

propria. 

Slizničný imunitný systém je svojim rozsahom a funkciou najvýznamnejším sekundárnym 
orgánom imunitného systému. Sliznice predstavujú strategické rozhranie medzi vonkajším 
svetom a vnútorným prostredím človeka. Na druhej strane stimulácia slizničnej imunity má za 
následok ovplyvnenie centrálnych mechanizmov imunity. Lokálna T-bunková imunita je 
dôležitým aspektom špecifického črevného imunitného systému. Reaktivita T-buniek je 
programovaná v priebehu počiatočnej fázy aktivácie dendritickými bunkami, ktoré sa 
zúčastňujú na regulácii imunitnej odpovede v prostredí bohatom na antigény (15). S ohľadom 
na intenzitu aj pestrosť podnetov na slizniciach musí byť imunitný systém presne regulovaný, 
aby na väčšinu podnetov, ktoré nepredstavujú jednoznačné signály nebezpečenstva, bola 
indukovaná tolerancia. Defekt v tomto regulačnom systéme, ktorý sprevádzajú slizničné 
zápalové lézie tráviaceho traktu, vedie k vzniku dvoch hlavných foriem zápalových črevných 
chorôb (inflammatory bowel diseses – IBD) – ulceróznej kolitíde a Crohnovej chorobe. 

Ulcerózna kolitída (ulcerative colitis – UC) je chronické nešpecifické zápalové ochorenie 
hrubého čreva. Ide o exudatívne, hemoragicko-katarálne až ulcerózne zmeny sliznice a 
submukózy prevažne rekta s možnou extenziou na zvyšné časti čreva. Príčina ochorenia je 
doteraz neznáma. Priebeh je charakterizovaný nárazovou periodicitou s ťažko predvídateľným 
vznikom relapsu (akútny zápal) a remisie (zápal v ústupe) (16). Črevná mikroflóra u 
pacientov s aktívnou UC nie je taká rôznorodá ako u zdravých jedincov. Nie je jasné, či 
endogénne črevné baktérie alebo špecifické bakteriálne patogény sa priamo alebo nepriamo 
podieľajú na iniciácii, alebo udržiavaní UC. Nie je ani známe, ktoré bakteriálne komponenty 
alebo antigény môžu byť zodpovedné za neobmedzenú zápalovú odpoveď. Hrubé črevo 
pacientov s UC je kolonizované širokou paletou organizmov, napríklad kmene Clostridium 

histolyticum, Clostridium lituseburense tvorili 21 % mikrobiálnej flóry v UC vzorkách, 
pričom tieto organizmy sa nenašli u kontrol (17). Na patogenéze UC sa podieľajú aj baktérie 
rodu Bacteroides, enteropatogénne E. coli a Fusobacterium varium. Zistilo sa, že E. coli a 
Klebsiella tvorili 25 % so sliznicou asociovaných a 20 % sliznicou penetrujúcich baktérií 
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(17). Zdá sa, že počet baktérií rodu Lactobacillus je relatívne nízky pri aktívnej forme UC. 
Keďže laktobacily boli prevažne detegované u neaktívnych pacientov, predpokladá sa, že 
majú úlohu pri indukcii remisie. Vyslovila sa hypotéza, že zmeny stavu čreva môžu mať 
vplyv na množstvo, ako aj druhy rodu Lactobacillus (17). Použitie probiotík u pacientov 
trpiacich UC si získava v súčasnosti značnú pozornosť. Viaceré štúdie preukázali, že 
probiotiká majú prospešné účinky pri liečbe aktívnej miernej až stredne ťažkej UC, a to 
znížením indexu klinickej aktivity, prevenciou relapsu, indukciou remisie a aj zvýšením 
produkcie kyseliny mliečnej, maslovej a propiónovej. Dospeli k záveru, že probiotiká sú 
účinnejšie než placebo pri udržiavaní remisie. 

Crohnova choroba (Crohn´s Disease – CD) môže postihnúť ľubovoľnú časť 
gastrointestinálneho traktu a zápal postihuje celú črevnú stenu – sliznicu, podslizničné väzivo, 
svalovinu a povrchovú vrstvu označovanú ako serózna blana, zatiaľ čo UC prevažne postihuje 
povrchové vrstvy sliznice hrubého čreva a konečníka. Zápal pri UC má kontinuálnu 
distribúciu, pričom u CD má sklon k tvorbe lokálnych komplikácií, ako sú fistuly, abscesy 
alebo stenózy a ochorenie postihuje tráviacu trubicu nesúvisle, celkom zdravé úseky susedia 
s postihnutými. Sekvenčná analýza 16S rRNA bakteriálnych génov neodhalila významné 
rozdiely v slizničnom bakteriálnom zložení medzi pacientmi s CD a UC (17), zistil sa však 
významný pokles v rozmanitosti v mikrobiálnej populácii odobratej z tkanivových vzoriek na 
začiatku a na konci hrubého čreva u pacientov s CD, ktorí ešte neboli liečení. Výskumníci 
identifikovali proporcionálne zvýšenie zápalových baktérií a zníženie prospešných baktérií u 
pacientov s CD v porovnaní so zdravými jedincami. Konkrétne našli zvýšenie 
Enterobacteriaceae, Pasteurellaceae, Veillonellaceae, Neisseriaceae a Fusobacteriaceae a 
pokles Bifidobacteriales, Bacteroidales a Clostridiales. Táto nerovnováha bola dokonca 
väčšia u pacientov, ktorých symptómy boli závažnejšie a u pacientov, ktorí užívali antibiotiká 
v porovnaní s tými, ktorí ich neužívali (18). Patogénne baktérie kmeňa Fusobacterium boli už 
dávnejšie označené ako biomarker pre IBD ochorenia a zistilo sa aj, že sú často súčasťou 
mikroprostredia podporujúceho progresiu kolorektálneho karcinómu. 

  
Záver 

Pokroky v molekulárnych sekvenčných technológiách umožnili výskumníkom odpovedať 
na základné otázky týkajúce sa vzťahu medzi obrovskou genomickou rozmanitosťou, akú 
možno napríklad nájsť v črevnej mikroflóre a hostiteľskou fyziológiou. V priebehu 
niekoľkých posledných rokov sa zistilo, že pri niektorých metabolických ochoreniach, ako sú 
obezita, diabetes, ateroskleróza, ale aj pri zápalových črevných chorobách, zohráva črevná 
mikroflóra patofyziologickú úlohu. Jednou z možností obnovy alebo úpravy mikroflóry čreva 
s prevahou patologických mikroorganizmov je použitie probiotík. Pri výbere vhodných 
probiotík je potrebné realizovať kontrolované štúdie s dobrým dizajnom a zohľadňovať 
extrémne rozdiely v účinkoch na organizmus, ktoré nie sú len medzi kmeňmi, ale aj v rámci 
kmeňov rovnakého druhu. Preto identifikácia mikrobiálnych druhov podporujúcich rozvoj 
zápalu a pochopenie mechanizmu účinku prospešných baktérií umožní definovanie jasných 
kritérií na vhodnú selekciu probiotických kmeňov užitočných na klinické využitie. 
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Nanotechnológie ovplyvňujú aj potravinársky priemysel, a to od spôsobu výroby a 
spracovania potravín po spôsob ich balenia, prepravy a konzumácie. Firmy vyvíjajú 
nanomateriály, ktoré menia nielen chuť jedla, ale zlepšujú i jeho nezávadnosť a prospešnosť 
pre zdravie. Dá sa povedať, že prebieha revolúcia v potravinárskom priemysle, a to použitím 
mnohých typov nanočastíc (NČ), napr. na zvýraznenie chuti, zlepšenie doplnkov stravy, 
dlhšie udržiavanie čerstvosti a farby potravín.  

Tisíce výrobkov na trhu sú produkty na báze nanotechnológie. Sú však rastúce obavy, že 
tieto nanočastice by mohli predstavovať možné zdravotné riziko pre ľudí a životné prostredie, 
nakoľko toxicita všetkých nanočastíc nie je známa. Cieľom mnohých vedeckých tímov je 
zistiť, identifikovať a kvantifikovať nanočastice používané v potravinách a potravinárskych 
výrobkoch a študovať ich účinky na organizmus – ich škodlivosť či nezávadnosť. Pomocou 
nanotechnológií sa pracuje na vytvorení novej štruktúry zložiek s využitím nanočastíc, ktoré 
organizmus dokáže rýchlejšie vstrebávať – prospešné živiny sa tak efektívnejšie dostanú do 
tela. 

V odporúčaní Komisie EÚ z roku 2012 sa pod pojmom nanomateriál rozumie prírodný 
alebo priemyselne vyrábaný materiál pozostávajúci z častíc v neviazanom stave, ako agregát, 
alebo ako zoskupenie – konglomerát, keď sa najmenej 50 % častíc nachádza vo veľkostnom 
rozsahu od 1 nm do 100 nm (1).  

Nanočastice sú definované ako častice, ktoré majú aspoň jeden rozmer < 100 nm, zatiaľčo 
ultrajemné častice sú definované ako častice < 100 nm vo všetkých rozmeroch. Ich rozmery 
sa blížia k rozmerom molekúl či atómov. Jeden nanometer je približne dĺžka desať atómov 
vodíka (2).  

Doteraz však chýbajú informácie o mechanizmoch preniknutia  NČ do bunky, o cieľových 
molekulách s ktorými  NČ interagujú v bunke, o kinetike eliminácie  NČ z cieľového tkaniva, 
o perzistencii  NČ v tkanivách, o transporte do iných tkanív a orgánov, o imunitnej odpovedi 
organizmu na expozíciu, o interakcii  NČ s rôznymi fyzikálnymi a chemickými látkami v 
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životnom prostredí atď. Z tohto dôvodu je žiaduce komplexné posúdenie rizika/bezpečnosti 
používania  NČ. Vo svete sa týmito otázkami a vplyvom expozície  NČ na zdravie zaoberá 
mnoho výskumných tímov (3). 

Prínosy nanomateriálov sú rôznorodé – zachraňujú životy, prinášajú prevratné objavy, 
ktoré umožňujú nové využitia alebo znižujú vplyv na životné prostredie a zlepšujú funkčnosť 
výrobkov každodennej potreby. Dochádza k rýchlemu vývoju ďalších nových nanomateriálov 
a nových použití. Mnohé nanomateriály sa uplatňujú v inovatívnych aplikáciách, ako sú 
katalyzátory, elektronika, solárne panely, batérie a nachádzajú uplatnenie v biomedicíne, 
okrem iného na účely diagnostiky a liečby nádorov. Celkové množstvo nanomateriálov, ktoré 
sa každoročne dostáva na svetové trhy, sa odhaduje približne na 11 miliónov ton a ich trhová 
hodnota dosahuje okolo 20 miliárd EUR a ako z uvedeného vyplýva, uplatňujú sa v širokej 
škále použití (3). 

Technologický pokrok síce zvyšuje kvalitu života, ale na druhej strane zaznamenávame 
zhoršujúce sa následky na ľudské zdravie. Podobne ako v prípade azbestu, ktorý má desiatky 
rokov dlhú latentnú dobu pri vzniku najmä pľúcnych ochorení a tým aj dlhodobé následky na 
zdravie, existuje legitímna obava z neznámych zdravotných dôsledkov z nanomateriálov, teda 
nanočastíc, z ktorých sú vyhotovené. V posledných niekoľkých rokoch sa zvýšilo využitie 
nanomateriálov, napr. na úpravu vody, balenie potravín, v kozmetike a ďalších odvetviach. 
Poľnohospodári využívajú nanočastice striebra ako pesticíd, pretože striebro má schopnosť 
potlačiť rast škodlivých organizmov. Sú však rastúce obavy, že tieto nanočastice by mohli 
predstavovať možné zdravotné riziko pre ľudí a životné prostredie v dôsledku ich penetrácie 
do potravín (4). 

Čerstvosť potravín 
Výrobcovia, obchodníci a spoločnosti budú využívať metódy, ktoré zamedzujú predčasnému 

vyhadzovaniu nezávadných výrobkov kvôli dátumu spotreby. Jedným z nápadov je, že by 
súčasťou obalov potravín lebo liekov boli senzory, využívajúce nanotechnológie, ktoré by vizuálne 
informovali o stave obsahu balenia, jeho čerstvosti lebo dokonca o stave obalu, a udávali by, či bol 
výrobok pred dodaním uchovávaný pri správnej teplote alebo sa s ním nesprávne zachádzalo atď. 

Balenie potravín 
Nanotechnológie sa používajú aj pri balení niektorých potravín. Používajú sa najmä 

nanočastice striebra, pretože majú antibakteriálne vlastnosti. Jedným z 
príkladov potravinových obalov sú fľaše z nanokompozitov, ktoré minimalizujú únik oxidu 
uhličitého, čo zvyšuje trvanlivosť sýtených nápojov bez toho, aby sa používali sklené fľaše 
alebo plechovky. Ďalším príkladom sú plastové obaly, ktoré obsahujú nanočastice striebra, 
ktoré majú baktericídny účinok. Nanočastice sa využívajú na doručovanie vitamínov alebo 
iných živín z potravín bez vplyvu na chuť alebo vzhľad. Naopak, niektoré nanomateriály sa 
vyvíjajú s cieľom zlepšiť chuť, farbu alebo textúru potravín (5). 

Nanočastice striebra 
Čo sa týka napr. nanočastíc striebra, ich penetrácia do potravín je pre spotrebiteľa 

nebezpečná, pretože majú schopnosť premiestňovať sa v ľudskom tele. Výskumníci sa preto 
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obávajú, že použitie nanočastíc striebra by mohlo organizmus poškodiť. Pri požití nanočastice 
prechádzajú do krvného systému a lymfy, obiehajú organizmom a môžu sa potenciálne dostať 
do citlivých miest, ako je napríklad slezina, mozog, pečeň a srdce (4). 

Nanočastice uhlíka 
Z výsledkov nedávneho výskumu vyplýva, že niektoré nanočastice, napríklad nanočastice 

uhlíka, sa nachádzajú v mnohých výrobkoch, ktoré obsahujú karamelové potravinové farbivá, 
napr. v pečive, kukuričných vločkách a sušienkach. To znamená, že niektoré nanomateriály 
na človeka pravdepodobne pôsobia už dlho, pričom preňho nie sú zdravotne závadné.  

Vedci však zvažujú použiť ďalšie druhy nanomateriálov, ktoré by mohli mať iné účinky, 
než majú tieto „neúmyselne“ vytvorené nanočastice pri spracovaní potravín, a ktoré už na 
ľudí pôsobia. Z hľadiska predpisov musí byť v EÚ použitie umelých nanomateriálov uvedené 
na obaloch potravín. Upravuje to nariadenie Európskej komisie zverejnené v r. 2011, ktoré 
vstúpilo do platnosti v r. 2014 (5). 

Vedci študovali, aké veľké dávky polystyrénových nanočastíc, schválených americkým 
Úradom pre kontrolu potravín a liečiv, používaných pri výrobe potravinových aditív alebo 
vitamínov, ovplyvňujú absorbciu železa u kurčiat. Testovali akútnu i chronickú expozíciu 
nanočasticiam ľudských črevných buniek v laboratórnych podmienkach a u živých kurčiat.  

Zistili, že krátkodobá intenzívna, tzv. akútna expozícia nanočasticiam blokovala absorbciu 
železa, zatiaľ čo dlhodobá, tzv. chronická expozícia nižším dávkam spôsobovala zmeny 
v štruktúre črevných buniek, čím dochádzalo ku kompenzácii a zvýšeniu príjmu železa. Na 
jednej strane je pozitívne, že sa organizmus vie adaptovať na zmeny a dosiahne opätovné 
vstrebávanie železa, ale nie je isté, či tieto zmeny nevyústia aj do zvýšeného vstrebávania 
nejakej inej nebezpečnej zlúčeniny, čo môže znamenať, že nanočastice v potravinách môžu 
v niektorých prípadoch škodiť. Kurčatá vstrebávajú železo podobne ako ľudia a sú podobne 
citlivé na nedostatok tejto živiny (5).  

Nanočastice TiO2 

Používajú sa ako biele farbivo (napr. nátery, plnivo do plastických látok a pod.). TiO2 je 
dobrý adsorbent, odráža a rozptyľuje svetlo (aj ultrafialové žiarenie). Používa sa ako ochrana 
v opaľovacích krémoch a iných produktoch voči slnečnému žiareniu, ďalej v potravinovom 
a liekovom odvetví (pilulky, tablety, kapsule, ako nosiče v presne cielených liečivách, v novej 
nádorovej terapii a pri skorej detekcii chorôb). IARC (Medzinárodná agentúra pre výskum 
rakoviny) zaradila TiO2 do kategórie 2B (možný humánny karcinogén). 

Účinky TiO2 nanočastíc a najmä ich fyziologických funkcií nie sú celkom objasnené. 
Štúdia Botelho et al. (6) odhalila, že pravdepodobne TiO2 nanočastice sa zúčastňujú 
karcinogenézy cez množstvo sprostredkovaných procesov, ako je napríklad zvýšená 
proliferácia buniek, znížená apoptóza, zvýšený oxidačný stres a zvýšená genotoxicita – čo sú 
procesy, potrebné pre prežitie nádorových buniek. Účinky nanočastíc na bunkový cyklus 
môžu prispievať k vysokej rýchlosti proliferácie a k akumulácii genetických zmien. Oxidačný 
stres môže byť dôvodom pre nekontrolovanú proliferáciu buniek ošetrených TiO2 

nanočasticami a mohli by tak byť zapojené do dráh, ktoré vedú k vzniku rakoviny. Preto sa 



 270

musia vykonať ďalšie štúdie, aby sme vedeli objasniť a pochopiť mechanizmy poškodenia 
(6). 

V potravinárstve sa nanočastice TiO2 používajú v týchto produktoch: mliečne nápoje 
(napr. čokoládové mlieko, kakao, vaječný koňak, jogurty, srvátka, pudingy), kondenzované 
mlieko, hustá smotana, krémy, sušené mlieko a prášková smotana, syry, tukové a zmiešané 
nátierky, roztierateľné tuky, tukovo-plnkové pečivo, zmrzliny, spracované ovocie, sušená 
zelenina (vrátane húb, hľúz, strukovín a aloe vera), morské riasy, orechy a semená v octe, 
oleji, slanej vode, alebo sójovej omáčke, v konzervách alebo fľašiach (pasterizované) alebo 
vo vreckách, dreň a prípravky (napr. zelenina, dezerty a omáčky, kandizovaná zelenina), 
cukrovinky, raňajkové cereálie, vrátane ovsených vločiek, predvarené cestoviny a rezance a 
podobné výrobky, obilniny a škroby na dezerty (napr. ryžový nákyp, puding), cestá (napr. pre 
chov alebo cestá pre ryby alebo hydinu), predvarené alebo spracované výrobky z ryže, vrátane 
ryžových koláčikov (orientálneho typu), sója a výrobky z nej, pečivo. Do svojich produktov 
ho používajú firmy ako Jello, Nestlé, M & M, Mentos, Albertson a iné (7).  

Ďalej sa NČ používajú pri spracovaní mäsa, hydiny, a produktov v celých kusoch alebo 
pri spracovaní rozomletého mäsa, hydiny, jedlých obalov (napr. črievka), konzervovaní rýb a 
rybích výrobkov, sušených a/alebo teplom spracovaných vaječných výrobkov, pri 
konzervovaní vajec, vaječných dezertov (napr. puding), do korenín a prísad, octu, horčice, 
polievok a bujónov, omáčok, šalátov (napr. makarónový šalát, zemiakový šalát), kvasiniek, 
proteínových produktov iných ako zo sójových bôbov, v dietetických potravinách určených 
na osobitné lekárske účely, diétnych receptoch pre účely chudnutia a redukciu váhy, doplnkov 
stravy, ochutených nápojoch na báze vody, vrátane športových, energetických alebo 
elektrolytických, pridávajú sa do piva a sladených nápojov, jablčných a hruškových džúsov, 
vína (s výnimkou hroznových), destilovaných liehových nápojov obsahujúcich viac ako 15 % 
alkoholu, aromatizovaných alkoholických nápojov (napr. piva, vína a liehovín, chladivých 
nápojov, nízkoalkoholických osviežovačov a iných (8, 7).  

Ako z uvedeného vyplýva, problematika vplyvu nanočastíc na ľudský organizmus je 
vysoko aktuálna, nakoľko novovytvorených NČ stále pribúda a používa sa aj bez toho, aby 
sme poznali ich potenciálne riziko. Preto akýkoľvek získaný výsledok z výskumu nanočastíc, 
či už negatívny alebo pozitívny, môže prispieť do mozaiky zistenia ich účinkov a tým aj 
prípadne zabrániť ohrozenia zdravia v dôsledku environmentálnej alebo profesionálnej 
expozície. Preto je dôležité, aby sa testoval aj vplyv na zdravie nanočastíc používaných 
v potravinárstve.  
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Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je čisté ovzduší považováno za základní 
podmínku lidského zdraví a pohody. Přesto znečištěné ovzduší i nadále představuje význam-
nou hrozbu pro zdraví na celém světě. Na základě analýzy WHO lze připsat více než 2 milio-
ny předčasných úmrtí ročně vlivu znečištění vnějšího a vnitřního ovzduší (1). Odhaduje se, že 
znečištění ovzduší jak ve městech, tak na venkově způsobilo v roce 2012 celosvětově 3,7 mi-
lionu předčasných úmrtí. Snížením úrovně znečištění ovzduší může být snížena zátěž one-
mocněními jako je mozková mrtvice, srdeční choroby, rakovina plic a chronická i akutní re-
spirační onemocnění, včetně astmatu (2). 

Důsledky znečištění ovzduší 
Znečištěné ovzduší především znehodnocuje životní prostředí. Je třeba vnímat zhoršenou 

kvalitu ovzduší ve vztahu ke zdraví obyvatel; dochází ke zhoršení nemocnosti i úmrtnosti. 
Studie WHO, hodnotící rizika zátěže onemocnění vlivem 67 rizikových faktorů ve 21 oblas-
tech světa v roce 2010 (3), uvádí jako hlavní příčinu onemocnění vysoký krevní tlak (7,0 % 
onemocnění), kouření včetně pasivního (6,3 %) a konzumace alkoholu (5,5 %). Ze 7 hodno-
cených problémů životního prostředí je nejvýznamnější zátěž ze spalování tuhých paliv v do-
mácnostech (příčinou 4,5 % zdravotních důsledků) a celkově zaujímá 4. místo ze všech 67 
hodnocených faktorů, následuje prašnost ve vnějším ovzduší (3,1 % důsledků) a celkově zau-
jímá 9. místo. Mezi regiony existují geografické rozdíly, např. v zemích východní Evropy 
byla nejvýznamnějším rizikovým faktorem konzumace alkoholu, zatímco ve střední Evropě to 
byl vysoký krevní tlak (3). 

Znečištěné ovzduší má i ekonomické důsledky – klesají ceny pozemků, stoupají náklady 
léčby, dochází ke ztrátě produktivity lidí, konkurenceschopnosti firem, ale absencí v práci 
klesají i příjmy obyvatel a další ekonomické souvislosti. Znehodnocením životního prostředí 
dochází i k „vizuálnímu znečištění“, které kromě již výše zmíněných souvislostí může mít 
psychologické dopady a může být zdrojem chronického stresu. Znehodnocené životní pro-
středí vlivem znečištění ovzduší je také jednou z příčin kumulace obyvatel s nízkým socioe-
konomickým statusem (SES) a návazně vede ke vzniku sociálně vyloučených lokalit. 
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Socio-ekonomické rozdíly ve zdraví 
Rozdíly zdravotního stavu v populaci vycházejí z genetických a fyziologických rozdílů, 

věku a roli hraje také náhoda. Ve všech zemích s dostupnými údaji existují významné rozdíly 
ve zdraví mezi socioekonomickými skupinami v tom smyslu, že lidé s nižší úrovní vzdělání, 
povolání a příjmů mívají systematicky vyšší nemocnost a úmrtnost (4). Nerovnosti ve zdraví 
znamenají odstranitelné nebo modifikovatelné rozdíly zdravotního stavu mezi skupinami 
obyvatel v rámci zemí a mezi zeměmi. Tyto nerovnosti jsou založeny na rozdílech sociálních 
a ekonomických podmínek, které ovlivňují životy lidí a určují jejich riziko onemocnění, a 
také způsoby, jakými předcházet těmto chorobám a jak je léčit v případě, že lidé onemocní 
(5). Kombinace tří charakteristických rysů mění rozdíly ve zdraví na sociální nerovnost ve 
zdraví. Jsou systematické, sociálně produkované (a proto modifikovatelné) a nespravedlivé 
(5). 

Systematičnost představuje zvyšování nemocnosti a úmrtnosti s klesajícím společenským 
postavením. Druhým rysem je, že sociální procesy, které produkují rozdíly ve zdravotním 
stavu, ovlivňují zdraví více než rozdíly biologické. Třetím rysem je, že sociální nerovnosti 
jsou obecně považovány za nespravedlivé, což záleží na významu připisovanému termínu 
„nespravedlivé”. V Evropě je spravedlnost spojována s lidskými právy. Sociální nerovnosti ve 
zdraví jsou tedy přímo nebo nepřímo generovány sociálními, ekonomickými a environmen-
tálními faktory a strukturálně ovlivněnými životními styly. Tyto determinanty sociálních ne-
rovností ve zdraví jsou nazývány sociálně-ekonomickými determinantami zdraví (6). 

Analýza SES ve vztahu ke zdraví užitím indexů socioekonomické deprivace na úrovni 
okresů České republiky (7) prokázala, že zvýšená celková i specifická úmrtnost jsou spojeny s 
nejvyššími úrovněmi deprivace. Na 10-stupňové škále se to týká stupně 7 – 10, kdy do této 
úrovně deprivace spadá téměř 16 % okresů s celkovým počtem zhruba 1,7 mil. z 10 miliónů 
obyvatel republiky. Nejvyšší stupně deprivace jsou spojeny s nárůstem úmrtnosti na gastroin-
testinální onemocnění žen přibližně až o 54 % a mužů až o 38 % a úmrtnosti na nádorová 
onemocnění plic mužů až o 44 %. 

Sociálně-prostorová diferenciace 
Nerovnoměrné rozdělení obyvatelstva v oblasti představuje sociálně-prostorové rozdíly 

(8). Různé životní podmínky ve specifických typech prostředí mohou vést k znevýhodnění 
některých skupin obyvatelstva. Prostorové vzorce sociálních rozdílů jsou založeny na interak-
ci mezi socioekonomickým statusem populace a rezidenčními preferencemi. Zdroje průmys-
lového znečištění se obvykle nachází v relativně znevýhodněných oblastech, které se vyzna-
čují nekvalitními standardy bydlení a vysokou nezaměstnaností. Na druhé straně lidé s vyšším 
vzděláním bydlící v lepších podmínkách jsou si více vědomi těchto rizik a snaží se jim vy-
hnout (9). 

Environmentální nerovnosti 
Podobně jako nerovnosti ve zdraví jsou environmentální nerovnosti nespravedlivě distri-

buovány v celé populaci (5). Obyvatelé chudých oblastí tráví více času v blízkosti nebo přímo 
na komunikacích při práci, chůzí na dlouhé vzdálenosti k zastávce veřejné dopravy a dojíždě-
ním v přetížené a nebezpečné dopravě (10). Termín environmentální nerovnosti představuje 
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nerovnoměrnou a nespravedlivou expozici chudé a menšinové populace riziky životního pro-
středí (11). Méně majetné skupiny obyvatel jsou ve svém rezidenčním sousedství častěji po-
stiženy nevyhovujícími podmínkami bydlení a vyšší zátěží životního prostředí (12). Problémy 
s bydlením se týkají v extrému bezdomovectví, přelidnění, špatného vybavení domácností, 
environmentálních problémů jako je hluk a znečištění, a také kriminality (13). 

Přehledová studie (12) omezená na evropské práce zjistila, že chudí lidé jsou více vysta-
veni environmentálním rizikům v místě bydliště. Nerovnosti spočívaly v rizicích vnitřního 
prostředí bytu (například expozici vlhkosti, chemickému znečištění, hluku, problémům teplo-
ty a špatné hygieny) a souvisejících s rezidenční lokalitou (kvalita sousedství, znečištění sou-
visející s dopravou, blízkost znečištěných prostranství). Hlavním závěrem studie byl důkaz, že 
sociální postavení a zejména nízké příjmy byly silně asociovány se zvýšenou expozicí rizi-
kům životního prostředí v bytě nebo souvisejícím s rezidenční lokalitou (12). 

WHO ve studii vlivu a účinků sociálních nerovností (14) uvádí, že bez ohledu na expozi-
ci, lidé s nízkým SES zažívají větší zdravotní účinky znečištění ovzduší. Studie potvrzuje, že 
lidé žijící v nepříznivých socioekonomických podmínkách v Evropě mohou trpět dvakrát více 
kumulativními expozicemi ze životního prostředí než jejich bohatší sousedé. Expozice riziko-
vým faktorům životního prostředí jsou rozděleny nerovnoměrně, a toto nerovné rozdělení 
často souvisí se sociálními charakteristikami jako je příjem, sociální postavení, zaměstnání a 
vzdělání (14). 

Existuje hypotéza o třech možných cestách, kterými může expozice znečištění ovzduší 
vyústit do větších zdravotních důsledků u lidí ve znevýhodněných podmínkách. Tyto cesty 
jsou následující: a) expozice znečištění ovzduší je diferencovaně distribuována podle sociál-
ního postavení; b) nízké společenské postavení může přímo zvyšovat náchylnost ke zdravot-
ním důsledkům znečištění ovzduší; a c) některé zdravotní podmínky a vlastnosti, které způso-
bují zranitelnost vůči znečištění ovzduší jsou spojeny se sociální pozicí (15). 

Oceňování zdraví ve vztahu ke znečištění ovzduší 
V roce 2001 Komise WHO pro makroekonomiku a zdraví prokázala, že zdravější popula-

ce může přinést značné hospodářské přínosy zemím vyšší produktivitou, vyšší nabídkou pra-
covních sil, zlepšením kvalifikace v důsledku vyššího vzdělávání a odborné přípravy a zvýše-
ním úspor pro investice do fyzického a duševního kapitálu (16). 

Studie nákladů onemocnění rozdělují náklady do tří složek: přímé náklady (spojené s lé-
čením nemocí), nepřímé náklady (spojené se ztrátou produktivity v důsledku nemocnosti nebo 
předčasné smrti) a nehmotné náklady, které zahrnují psychologické aspekty onemocnění (ty 
jsou ovšem jen velmi zřídka měřeny). Studie nákladů onemocnění prokázaly, že náklady 
chronických onemocnění představují až 6,8 % HDP zemí. Kardiovaskulární onemocnění 
představují mezi 1 – 3 % HDP ve většině vyspělých zemí (16). 

Sociální nebo socio-ekonomická hodnota externalit jako je lidský život, volný čas, hluk, 
znečištění životního prostředí je vnímána jako "trhem neoceněné zboží" a jejich cena musí být 
nalezena nepřímo. Sociální smysluplnost nebo sociální efektivita se odvozuje z výsledků ana-
lýzy nákladů a přínosů. Výhody jsou chápány jako záchrana životů, snížení negativního do-
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padu na životní prostředí atd. Hlavní pojmy jsou založeny na ochotě platit (WTP – willingness 

to pay) za konkrétní zboží (v peněžní hodnotě), a na ochotě přijmout (WTA – willingness to 

accept) negativní účinky související se zbožím jasně definovaným peněžní hodnotou (17). 

Hodnota lidského života je stanovena použitím několika modelů: i) metoda lidského kapi-
tálu – buď na základě součtu diskontovaných budoucích potenciálních výnosů, nebo jako sou-
čet diskontovaných čistých výdajů, ii) hodnota statistického života (VSL) – na základě WTP 
za snížení rizika úmrtí, a iii) hodnota roku života (VOLY). Modely VSL a VOLY stanovují 
hodnotu života na základě vyjádřených preferencí (17).  

Ekonomický dopad sociálně-ekonomických nerovností ve zdraví je značný. Pokud je 
zdraví oceňováno jako spotřební zboží, dosahuje řádu asi 1 000 miliard €, nebo 9,5 % HDP. 
Nerovnosti související se ztrátou zdraví představují 15 % nákladů systémů sociálního zabez-
pečení, a 20 % nákladů systémů zdravotní péče v Evropské unii jako celku (4). Na základě 
výsledků výzkumu provedeného v 9 evropských zemích (18) autoři doporučují hodnotu VO-
LY 40 000 € pro cost-benefit analýzy politik znečištění ovzduší v Evropské unii. 

Studie environmentálních a zdravotních nerovností v průmyslovém regionu Ostrava 
V ostravské aglomeraci je hlavním problémem v současné době stárnutí populace, vysoká 

nezaměstnanost, špatná vzdělanostní struktura a kriminalita, a to zejména v periferních čás-
tech regionu, a situace se může zhoršit (19). Dokument Strategie rozvoje Moravskoslezského 
kraje (20) představuje situaci v Ostravě jako typický příklad akumulace strukturální zaostalos-
ti a zátěže populace, která kombinuje znečištění ovzduší a jeho dopad na zdraví, napjatou si-
tuaci v oblasti zaměstnanosti, bezpečnostní problémy, kriminalitu a koncentraci četných vy-
loučených romských lokalit. 

Analýza indexu socioekonomické deprivace (7) na úrovni 23 městských částí na území 
města Ostravy prokázala kumulaci obyvatel s nízkým SES v centrální a východní části města. 
Významný tok migrace obyvatel Ostravy však směřuje do nových domů na východním okraji 
města s podstatně horším stavem životního prostředí, ale podstatně levnějšími pozemky. Bo-
hatší populace preferuje západní okraj města s lepší kvalitou životního prostředí. Podobné 
trendy lze pozorovat i v jiných velkých městech v Evropě (21).  

Nezaměstnanost reprezentovala 2,9 % celkové zátěže nemocemi způsobenými specific-
kými rizikovými faktory v EU v roce 1997 (22). Socioekonomický atlas Ostravy (23) přinesl 
informace o zeměpisném rozložení nezaměstnaných lidí s nízkým vzděláním. Tato skupina 
občanů spolu s mladými lidmi krátce po škole a lidmi v předdůchodovém věku, kteří ztratili 
práci, patří mezi nejzranitelnější na trhu práce. Průměrný podíl obyvatel s nízkým vzděláním 
tvoří v Ostravě 36 % obyvatel. Ale v některých částech města tento podíl dosáhl 72 % v jedné 
části a převyšoval 50 % v několika jiných městských čtvrtích v roce 2010 (23). V roce 2010 
byli příjemci sociálních dávek soustředěni převážně v centrální a východní části města. Rov-
něž trestná činnost, většinou krádeže, je soustředěna v centrálních městských částech s vyšší 
mírou kriminality v sociálně problémových lokalitách. Nejnižší kriminalita byla zjištěna v 
západní části města (23). 
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I přes státní pomoc v hmotné nouzi existuje určitá část populace bezdomovců. Podle stu-
die o stavu bezdomovectví v Ostravě (24) celkový počet bezdomovců v roce 2012 dosáhl 890, 
z toho 442 bezdomovců žilo mimo azylové domy; zbylí bezdomovci využili služeb sociálních 
ubytoven a azylových domů. Autoři studie upozorňují také na skryté a potenciální bezdomo-
vectví. Skrytí bezdomovci (1 797 osob) jsou ti, kteří bez vlastního bydlení žijí ve veřejných 
ubytovnách. Největší skupinu tvořili potenciální bezdomovci – lidé žijící v sociálně vylouče-
ných lokalitách a jednotlivci s bydlištěm na obecních úřadech, propuštění z vězení, nebo mla-
dí lidé opouštějící pěstounskou péči. Studie uvádí celkem 18 833 takových potenciálních bez-
domovců. Jejich největší koncentrace je v centrální a západní části města. 

 
Závěr 

Teoretické podklady a také výsledky studií přinesly důkazy o determinování zdravotního 
stavu obyvatelstva nejen environmentálními, ale i sociálními faktory. Individuální životy a 
také zdravotní stav populace jsou ovlivněny jak socioekonomickými, tak environmentálními 
nerovnostmi. Znečištění ovzduší je v Ostravě nerovnoměrně rozloženo a souvisí s distribucí 
sociálně znevýhodněného prostředí a sociálním vyloučením.  
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Základem preventivních opatření je elementární dodržování dietních a režimových 
opatření. Ve vojenských podmínkách se přímo nabízejí možnosti jak upravit výživu osob 
v souladu s moderními dietologickými požadavky, zvýšit účinnost služební tělesné přípravy, 
cíleně upravit preventivní rehabilitace nebo lázeňskou léčbu. V průběhu pracovní doby mají 
vojáci vyhrazený prostor na služební tělesnou přípravu, kdy nabízené spektrum sportovních 
činností je velmi široké. Výhodou provádění pohybové aktivity v armádě je skutečnost, že 
jsou tato opatření nařízena velitelsky, voják má tak povinnost provádět v pracovní době 
řízenou pohybovou aktivitu a je z fyzické zdatnosti dvakrát ročně přezkušován.  

Význam pohybové aktivity  
Pravidelná pohybová aktivita má významnou protektivní roli v primární, ale i sekundární 

prevenci neinfekčních nemocí hromadného výskytu, zejména pak v prevenci onemocnění 
srdce a velkých cév. Pohybová aktivita zvyšuje energetický výdej a má zásadní význam pro 
udržení dobré fyzické kondice a prevenci kardiovaskulárních onemocnění a diabetu 2. typu. 
Stejně tak má pohybová aktivita význam v prevenci onkologických a ostatních 
kardiometabolických onemocnění (1, 2, 3). K hlavním zdravotním benefitům pohybových 
aktivit patří vedle rozvoje nebo udržení kardiovaskulární zdatnosti i zvýšení hustoty a 
odolnosti kostní tkáně a zvýšení podílu aktivní svalové hmoty. Zdravotní benefity 
pohybových aktivit jsou prokazatelné u všech věkových skupin nezávisle na pohlaví, rase 
nebo etniku (4, 5). Tělesná inaktivita a nízká fyzická zdatnost jsou samostatnými rizikovými 
faktory vzniku kardiovaskulárních onemocnění (6, 7). Pro redukci tělesné hmotnosti se 
obecně doporučuje dynamická aerobní zátěž střední intenzity 30 až 45 minut denně (6). Jiní 
autoři zase doporučují klást důraz na celkový čas strávený za týden pohybovou aktivitou bez 
nutnosti být v pohybu každý den alespoň 30 minut (8). Bylo opakovaně prokázáno, že 
pravidelná pohybová aktivita snižuje krevní tlak, celkovou tělesnou hmotnost, procento 
celkového tělesného tuku, obvod pasu. Zároveň zvyšuje citlivost tkání na inzulín a hodnotu 
HDL cholesterolu (2). Pokud nejsou zdravotní indikace, doporučovány jsou zejména fyzické 
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aktivity zaměstnávající velké svalové skupiny: běh nebo rychlá chůze, turistika, jízda na kole, 
plavání, skákání přes švihadlo, chůze a běh na lyžích, veslování, chůze do schodů, bruslení. V 
posledních letech je moderní chůze s holemi, tzv. nordic walking (severská chůze). Tyto 
pohybové dovednosti jsou velmi dobře proveditelné v podmínkách České republiky a jsou 
dosažitelné časově i finančně pro drtivou většinu české populace. Jako nejvíce přínosné k 
redukci tělesného tuku se jeví tělesná aktivita provozovaná alespoň 5-krát týdně po dobu ne 
kratší než 30 minut. Samotná pohybová aktivita tak vede k redukci tělesné hmotnosti. Pokles 
hmotnosti je vyšší zejména tehdy, pokud jsou současně uplatňována dietní opatření. Vedle 
poklesu tělesné hmotnosti dochází navíc ke zlepšení biochemických markerů neinfekčních 
onemocnění hromadného výskytu. V konečném důsledku tak dochází ke zlepšení zdravotního 
stavu jedince. Obecně platí, že jakékoli zvýšení pohybové aktivity je zdraví prospěšné a i 
malá aktivita působí aditivně. Příležitosti ke cvičení existují na většině pracovišť i doma, 
např. používání schodů místo výtahu apod. Přiměřeně intenzivní cvičení 30 – 60 min po 
většinu dní v týdnu (2,5 – 5 hodin za týden) sníží riziko kardiovaskulárních onemocnění a 
zvýší tělesnou zdatnost (2, 7).  

Pohybová aktivita v podmínkách AČR 
Pravidelná pohybová aktivita, nejlevnější a pravděpodobně nejúčinnější přirozená forma 

primární prevence neinfekčních onemocnění hromadného výskytu včetně obezity, má v AČR 
velmi široké možnosti. Fyzická kondice a dobrý zdravotní stav jsou jedny z mnoha 
požadavků, které vyžaduje AČR po každém vojákovi. S ukončením povinné základní 
vojenské služby v roce 2005 a s rozvojem vojenských technologií roste procento vojenských 
profesionálů, kteří svoji činnost vykonávají vsedě. Ve vojenských podmínkách se nabízejí 
možnosti jak modifikovat, případně zvýšit účinnost služební tělesné přípravy, cíleně upravit 
preventivní rehabilitace nebo lázeňské léčby, provádět efektivní dispenzární péči o rizikové 
osoby cestou spádových zdravotnických zařízení nebo v odborných zdravotnických zařízeních 
typu vojenských nemocnic. Vojenští profesionálové mají širokou škálu možností, jak 
udržovat a pečovat o svůj zdravotní stav. Každý voják z povolání má možnost a přímo 
povinnost účastnit se služební tělesné přípravy v rozsahu minimálně 4 hodin týdně (to 
znamená, že může v rámci týdenní pracovní doby sportovat třeba 10 hodin týdně, pokud mu 
to velitel a pracovní povinnosti dovolí) a zároveň bývá 2-krát ročně přezkušován testy z 
fyzické zdatnosti a hodnocen dle věkových kategorií. U VZP mužů došlo v roce 2010 na 
základě výsledků závěrečné zprávy projektu výzkumu Ministerstva obrany (9) ke zpřísnění 
norem z přezkoušení z tělesné přípravy. Normy přezkoušení z tělesné zdatnosti se liší dle 
pohlaví. Základem přezkoušení je kombinace silových (sedy lehy a kliky) a vytrvalostních 
disciplín (běh nebo plavání). Podle výsledků výzkumu pro potřeby Ministerstva obrany (9) 
vychází lépe voják vytrvalostně připravený, než voják připravený silově. Proto také došlo ke 
zpřísnění norem zejména v oblasti vytrvalostních disciplín, tedy běhu a plavání.   

U jednotlivých vojenských útvarů je k dispozici zázemí, které uspokojuje sportovní 
potřeby vojáků i nad rámec povinné tělesné přípravy (tělocvična, posilovna, sportovní 
stadion, tenisové či volejbalové kurty, plavecký bazén). Kromě toho AČR pořádá různé 
sportovní akce, armádní přebory nebo sportovní dny v celé řadě sportovních odvětví. Na 
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každém větším vojenském útvaru je k dispozici tělovýchovný pracovník, profesionální voják 
a absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Ten může 
kvalifikovaně poradit například těchto v případech: tělesná příprava vojsk, vedení 
vytrvalostních tréninků, zvolení vhodné fyzické aktivity v případech redukce tělesné 
hmotnosti apod.  

Vynikající možností, jak zlepšit nebo udržet stávající fyzickou kondici, jsou 
v podmínkách AČR programy preventivních rehabilitací (PR). Programy nabízí dvoutýdenní 
pobyty se sportovní náplní po celý rok ve vybraných vojenských rekreačních a rehabilitačních 
zařízeních. V případě nutnosti rehabilitace nebo lázeňských procedur se nabízí řada 
vojenských lázeňských zařízení. Mezi nejlépe vybavená zařízení sportovního typu patří 
vojenské zotavovny Bedřichov ve Špindlerově Mlýně a Měřín na břehu Slapské přehrady. 
Vojenské zařízení Bedřichov v centru Krkonoš je s ohledem na sportovní možnosti 
pravděpodobně nejlepším zařízením armády. Hotel je také ve Špindlerově Mlýně jediným, 
který má k dispozici krytý 25 metrový bazén nebo vlastní kinosál. Klient Bedřichova má tak 
možnost sportovat v disciplínách, které jsou pro redukci tělesné hmotnosti nejvíce 
doporučovány: horská turistika, chůze s trekovými holemi, běžecké lyžování, plavání nebo 
jízda na kole či trenažeru (5, 6, 8). Špičková vojenská lázeňská a rehabilitační zařízení jsou 
také např. v Karlových Varech, Teplicích nebo Jeseníku. Od roku 2010 mají navíc VZP 
možnost využívat v rámci běžných preventivních rehabilitací i nabídky vojenských 
lázeňských zařízení, ve kterých je obsažen program welness, rehabilitační procedury, masáže 
apod. Balneoterapie má zcela jistě své místo i v primární nebo sekundární prevenci obezity 
(10). Léčebná místa pro léčbu obezity v rámci České republiky jsou v některých případech 
shodná jako lokality vojenských lázeňských zařízení (Karlovy Vary, Mariánské Lázně). 
Specialitou v nabídce preventivních rehabilitací jsou kardiovaskulární program a všeobecně 
rekondiční program. Tyto programy jsou pouze na lékařský návrh. Vedle vlastní pravidelné 
služební tělovýchovy a programů preventivní rehabilitace je k dispozici každému 
profesionálnímu vojákovi i vysoká úroveň léčebně preventivní péče cestou spádových 
zdravotnických zařízení a vojenských posádkových lékařů, kteří zajistí diagnostickou a 
léčebně preventivní péči a cestou preventivních prohlídek i vlastní primární prevenci a prvotní 
záchyt nejen neinfekčních onemocnění hromadného výskytu. Na nejvyšším stupni pak stojí tři 
vojenské nemocnice, z nichž zejména Ústřední vojenská nemocnice v Praze – Vojenská 
fakultní nemocnice má nejvyšší standard poskytované péče na území České republiky.  

 
Závěr 

Důsledné a pravidelné provádění pohybové aktivity jako součási primární prevence je 
základním terapeutickým opatřením, vedoucím ke snížení prevalence neinfekčních 
onemocnění hromadného výskytu v podmínkách AČR.  
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AKTÍVNY POHYB SENIOROV 
 
 

A. Blahutová 

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, Bratislava 
 
 
 

Súčasný životný štýl mnohých ľudí vyspelej civilizácie je poznačený množstvom 
pracovného stresu, nedostatkom voľného času a aktívneho pohybu, čo vytvára živnú pôdu pre 
vznik chronických chorôb, ktoré výrazným spôsobom znižujú kvalitu života veľkého 
množstva ľudí. Srdcové choroby, problémy s tlakom, opotrebovanie svalov či kĺbov sú 
sprievodným znakom starnutia. Odchod do penzie nie je dôvodom na pasivitu, práve naopak. 
Aj preto je pohyb dôležitým faktorom, ktorý sprevádza proces starnutia. 

Charakteristika procesu starnutia 
Problém starnutia a predlžovania aktívneho života je predmetom viacerých sledovaní. 

V procese starnutia dochádza k degeneratívnym zmenám podporno-pohybového aparátu 
(chrupaviek a kĺbov), stráca sa svalová hmota, elasticita svalov, dochádza k zhoršovaniu 
nervovo-svalovej koordinácie a reakcií na svalové podnety, zhoršuje sa metabolizmus, stúpa 
tlak krvi, zhoršuje sa činnosť srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, dochádza k 
zhoršovaniu pohybovej výkonnosti a kĺbovej pohyblivosti, k poruchám koordinácie, zmenám 
vnímania, psychických reakcií, stúpa chorobnosť a výskyt depresií. 

Dôležitú úlohu v procese starnutia zohráva správna životospráva, optimálne pohybové 
aktivity, vitamínové a minerálne doplnky, psychický relax. Aktívny šport, súťaženie, 
sebarealizácia sú dôležitým momentom pre udržanie zdravia, kondície a duševnej pohody. Pri 
triedení starších vekových kategórií uvádza Blahutková (2) tri podskupiny: I. skupina – 
preddôchodkový vek 50 – 62 rokov, II. skupina – dôchodcovia vo veku 63 – 74 rokov a III. 
skupinu tvoria starší dôchodcovia nad 75 rokov. 

Pohybové činnosti 
Najprirodzenejšou telesnou aktivitou pre človeka je chôdza. Možno ju vykonávať 

v každom veku, zapája do činnosti veľa svalov. Pri plávaní sa vztlakom vody znižuje tlak na 
kĺby a kosti, zapájajú sa do činnosti hlavné svalové skupiny. Kĺby šetrí aj bicyklovanie, ktoré 
treba prispôsobiť fyzickému stavu a veku človeka. Medzi pohybové aktivity patria aj domáce 
práce a práca v záhrade. Osobitné postavenie zaujímajú u seniorov aj aktívne športové 
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činnosti. Nie je výnimkou vidieť starších ľudí na kolieskových korčuliach, pri bežeckom či 
zjazdárskom lyžovaní. 

Za posledné desaťročia si v oblasti aktívneho trávenia voľného času veľkého množstva 
dospelej i staršej populácie u nás aj v zahraničí našli významné miesto pohybové (prevažne 
aeróbne) aktivity, realizované v prírodnom prostredí (cyklistika, kanoistika, pešia 
a vysokohorská turistika, kondičná chôdza a beh, inline korčuľovanie, zjazdové a bežecké 
lyžovanie a mnohé ďalšie) – moderne označované ako outdoorové aktivity. 

Pohybovo aktívny človek ľahšie zdoláva fyzickú námahu, lepšie odoláva rôznym 
vonkajším stresom. Dostatok pohybu znižuje aj strach, potláča hnev a agresivitu. Lepším 
prekrvením mozgu sa zlepšuje koncentrácia, schopnosť učiť sa a kreatívne myslieť. Aktívne 
pohybové činnosti udržujú svalový tonus, posilňujú svalstvo, udržujú koordináciu, zabraňujú 
a znižujú u seniorov riziku pádov a zlomenín. 

Aktívny šport v seniorskom veku 
„Športom k trvalej invalidite“ je známy výrok týkajúci sa vrcholových športovcov. Je 

nesporné, že náročným dlhodobým zaťažením dochádza k opotrebovaniu kĺbov, chrupaviek, 
chrbtice atď. Podľa Selyeho teórie stresu vrcholoví športovci umierajú predčasne v dôsledku 
opotrebovania sa a vyčerpania adaptačnej energie. Je známe, že aj u športovcov sa tvoria 
endorfíny, tzv. hormóny šťastia, ktoré vyvolávajú pocity opojenia a šťastia. Pri 
nedostatočnom pohybe, v dôsledku zranení, opotrebovania sa, podlieha veľa vrcholových 
športovcov prejedaniu sa, alkoholu, mnohí podľahnú náhlym cievnym príhodám. 

Liba (4) upozorňuje, že športové aktivity výrazne prispievajú k znižovaniu psychického 
napätia, úzkosti, depresívnej nálady, potláčajú negatívne emócie. Malovič (3) uvádza, že 
starší ľudia, ktorí sa venujú športu sú tvorivejší, vyrovnanejší, samostatnejší, rozvážnejší, sú 
schopní sa dlhšie koncentrovať, zrýchliť mentálne reakcie, sú schopní originálnejšie 
a komplexnejšie myslieť. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa mnohí seniori venujú športu aj 
aktívne. 

Charakteristika veteránskeho zjazdového (alpského) lyžovania 
Lyžovanie patrí medzi obľúbené rekreačné pohybové aktivity vďaka jeho relaxačnému, 

zdravotnému významu, sociálnej komunikácii a prírodnému prostrediu. Prináša zážitok 
podmienený vnemovými a emočnými procesmi. Obľúbená je aj jeho súťažná forma nielen 
medzi mládežou, ale aj medzi strednou a staršou generáciou. V posledných pätnástich rokoch 
sa na Slovensku rozvinulo veteránske lyžovanie (od 30 rokov). Rekreační, výkonnostní, ale 
i bývalí reprezentanti nachádzajú svoje uplatnenie nielen na domácich, ale aj na zahraničných 
pretekoch. Tituly majstrov sveta (aj po dosiahnutí 80 rokov), medailové umiestnenia vo 
Svetovom pohári, výborné umiestnenia do desiateho miesta a hlavne počet štartujúcich, 
svedčia o popularite tohto športového odvetvia na Slovensku. 

Odchodom do dôchodku, stratou možnosti sebarealizácie v pracovnom a často i osobnom 
živote sa znásobuje snaha presadiť sa aj formou aktívnej športovej činnosti. Odchod detí, 
dostatok voľného času, pocit dopriať si, čo som doteraz nestihol, viedol mnohých starších 
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pretekárov k nákupu kvalitných carvingových lyží, k využívaniu lyžiarskej prípravy v letných 
a jesenných mesiacoch na snehu v Alpách. 

Zaťaženie u športovcov staršieho veku má v porovnaní s mladými aktívnymi pretekármi 
pochopiteľne svoje špecifiká z hľadiska objemu i obsahu. Mení sa kvantita, používajú sa iné 
metódy, nevyužíva sa veľa tréningových prostriedkov, na inej úrovni je intenzita, znižuje sa 
náročnosť, predlžuje sa doba regenerácie. Odrazy, šprinty, akrobatické či vytrvalostno-silové 
cvičenia alebo kolieskové korčule nie sú v staršom veku, ani u lyžiarov, odporúčanými 
tréningovými prostriedkami (1). Zaťaženie by malo vychádzať z celoročnej všestrannej 
pohybovej prípravy, pričom veteráni by mali využívať vhodné tréningové prostriedky ako sú 
gymnastika, bicyklovanie, rýchlejšie a kratšie túry, plávanie, posilňovanie 
s gumami, posilňovanie a kompenzačné cvičenia na fit lopte a pod. Z praxe vieme, že silové 
schopnosti u starších ľudí musíme rozvíjať s menšou záťažou, nižšou intenzitou, väčšími 
prestávkami. Odporúčame, najmä u veteránov, zaradiť po 3 až 4 dňoch vytrvalostno-silového 
zaťažovania minimálne tri dni voľna. 

Charakter zaťaženia u starších športovcov nemá vzostupný či stabilizačný účinok, ide skôr 
o udržiavací a regeneračný proces. Veľmi často dochádza po empirickom stanovení 
individuálneho zaťaženia u starších pretekárov k narušeniu homeostázy a fáze vyčerpania. 
Prejavy únavy ako porucha koordinácie, potenie, zmeny psychických reakcií, dýchania, 
vnímania sú častým javom najmä v špeciálnej príprave na snehu, kde zohrávajú negatívnu 
úlohu ďalšie faktory ako zmena počasia, chlad, náročnosť terénu. Preto je nevyhnutné spojiť 
dlhšie trvajúcu prípravu so zotavením a využívaním rôznych regeneračných prostriedkov na 
zotavenie organizmu športovca. Optimálne je pri zaťažovaní veteránov využívať aj doplnkovú 
výživu (magnézium, vápnik, condrosulf). Veľmi dôležité je popri kompenzačných 
a strečingových cvičeniach využívať aj termálne kúpele a masáže. 

Fyzická námaha pri pretekovom lyžovaní je pomerne veľká. Reakcia premenlivého 
prostredia (sklonu svahu, polomeru otáčania, kvality podložky, zmeny rýchlosti či 
neočakávané situácie) sa prenášajú z analyzátorov do senzomotorických centier CNS a odtiaľ 
do svalov. Vykonanie pohybového úkonu je podmienené veľkosťou kontrakcie svalov. 
Významnú úlohu tu má aj centrálne riadenie motoriky nervovým systémom na zabezpečenie 
presnosti vykonávaného pohybu, udržiavanie polohy tela, koordinácie, funkcie flexorov a 
extenzorov. V zjazdovom lyžovaní sú veľmi zaťažované aj veľké kĺby dolných končatín 
(kolenný a bedrový), stehenné a lýtkové svaly a paravertebrálne svaly chrbta, a to najmä u 
starších ľudí.  

Zjazdové lyžovanie je pomerne náročný šport, ktorý vyžaduje okrem telesnej zdatnosti, 
kondície a zdravia aj určitú úroveň koordinácie a pohyblivosti. Vplyvom zaťažovania 
dochádza najmä u starších športovcov k negatívnym dôsledkom svalovej nerovnováhy, 
bolestiam chrbtice, vo vyššom veku k opotrebovaniu kĺbov, väzov a šliach. Preto je 
nevyhnutné využívať kompenzačné cvičenia a udržiavať si potrebnú úroveň pohyblivosti a 
zručnosti. 
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Technika v zjazdovom lyžovaní vyžaduje okrem kondičnej pripravenosti aj vysokú 
úroveň nervovo-svalovej koordinácie, elasticity svalov a kĺbovej pohyblivosti. I keď športový 
výkon trvá prakticky 1 až 3 minúty, dolné končatiny neustále vykonávajú činnosť v 
dynamickom i statickom režime práce. Pri jednostrannom a dlhotrvajúcom zaťažení dochádza 
k únave, skráteniu, oslabeniu až zníženiu funkčnosti svalov, dochádza k obmedzovaniu 
kĺbovej pohyblivosti. Môže sa to prejaviť často až v strednom a staršom veku. Nedostatok 
špeciálnej dynamickej silovej vytrvalosti dolných končatín, svalová únava, či 
nekoncentrovanosť v realizácii pohybu vedie k narušeniu rovnováhy. Narušenie 
rovnovážneho stavu ovplyvní tempo a rytmus pohybu, čo sa prejaví v sklze a vedení 
lyžiarskeho oblúka. Špeciálna dynamická silová vytrvalosť dolných končatín v kombinácii 
s rovnovážnymi schopnosťami a pohyblivosťou sú nevyhnutným predpokladom lyžiarskych 
zručností v technike lyžiara. 

Kĺbová pohyblivosť sa charakterizuje ako schopnosť človeka vykonávať pohyby 
s veľkým rozsahom, amplitúdou. Z fyziologického hľadiska závisí pohyblivosť od kvality 
(funkčného stavu) pohybového aparátu, najmä kĺbov, svalov a šliach, ale aj od nervovo 
svalovej koordinácie. Kĺbová pohyblivosť je jedným z predpokladov správneho vykonávania 
pohybov, vplýva na ich zdokonaľovanie, na efektívnosť svalovej činnosti, na mieru únavy 
svalov a má aj významnú preventívnu funkciu úrazovosti v športe. Limituje kvalitu osvojenia 
si racionálnej a správnej športovej techniky a umožňuje vykonávať pohyb s väčšou 
rýchlosťou a silou. Kĺbová pohyblivosť a dobrý funkčný stav svalového systému a celého 
pohybového aparátu majú veľmi dôležitú úlohu v zjazdovom lyžovaní, aj v iných zimných 
športoch. Ide o pohyblivosť najmä bedrových a kolenných kĺbov. Významné pri pohybe je 
svalstvo lýtok, sedacie svalstvo, hamstringy, svalstvo slabín a vnútornej strany stehien, 
vystierače chrbta, driekové svalstvo. Závery zo sledovaní kĺbovej pohyblivosti a jej 
porovnania s mladými lyžiarmi ukázali: 

− potvrdila sa hypotéza o znižovaní kĺbovej pohyblivosti so zvyšujúcim sa vekom u lyžiarov 
– veteránov, 

− pohyblivosť má úzky vzťah k športovej výkonnosti, ale aj k pohybovým aktivitám 
veteránov, 

− oproti očakávaniu mali horšie výsledky pohyblivosti staršie ženy, 

− u oboch pohlaví veteránov najhorší v športovej úspešnosti boli aj najhoršími v kĺbovej 
pohyblivosti. 

Pri jednostrannom a dlhotrvajúcom zaťažení dochádza k únave, skráteniu, oslabeniu až 
zníženiu funkčnosti svalov, dochádza k obmedzovaniu kĺbovej pohyblivosti. Svalová 
nerovnováha sa dnes považuje za jeden z biologických faktorov, ktorý obmedzuje a narušuje 
športovú výkonnosť, je rizikovým faktorom športových úrazov a predčasného vývoja 
degeneratívnych zmien. Môže sa to často prejaviť až v strednom a staršom veku. 

Kĺbová pohyblivosť členkového, kolenného, bedrového kĺbu a pohyblivosť chrbtice 
limitujú techniku lyžiarskych oblúkov. Porušenie funkčnej rovnováhy svalstva v zmysle 
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skráteného tonického a oslabenia fázického svalstva, obmedzuje pohybovú koordináciu. 
Sledovaním vzťahu somatických ukazovateľov, pohybovej výkonnosti, objemu športovej 
prípravy a vybraných sociálnych ukazovateľov k športovej výkonnosti lyžiarov veteránov, 
ktoré sme realizovali na menších skupinách veteránok a veteránov v rokoch 2007 a 2009 (1) 
sme zistili výrazné interindividuálne rozdiely. Tieto súviseli s úrovňou predchádzajúcej, ale aj 
súčasnej športovej prípravy.  

 
Záver 

Porovnávaním rozdielov medzi veteránmi a mladými lyžiarmi sme zistili:  

− V somatických ukazovateľoch boli výraznejšie rozdiely medzi veteránmi a mladými 
lyžiarmi hlavne vo výške, u žien boli výraznejšie rozdiely v telesnej hmotnosti. 

− V oblasti pohybovej výkonnosti boli najvýraznejšie rozdiely vo vytrvalostno-silových, ale 
aj rýchlostno-silových schopnostiach dolných končatín. 

− Interindividuálne rozdiely veteránov boli výrazné. U najlepších veteránov sa prejavili aj 
najlepšie ukazovatele pohybovej výkonnosti, najmä koordinačných schopností 
(rovnováha, rýchlosť aj pohyblivosť). 

− Objem športovej prípravy závisel od pracovného zaradenia, životného štýlu, zdravia 
a finančných možností. 

− Typové charakteristiky ukázali úzke prepojenie kondičnej pripravenosti, systematickej 
športovej prípravy a predchádzajúcej úrovne športovej výkonnosti. 

− Aj súčasný spôsob života ovplyvňuje športovú výkonnosť veteránov, či už ide o bývalých 
reprezentantov, výkonnostných alebo rekreačných lyžiarov. 

− So stúpajúcim vekom sa zdôrazňuje úroveň zdravotného stavu a úroveň kondičnej 
a technickej pripravenosti veteránov. 

Lyžovanie seniorov prináša okrem sebarealizácie aj koncentráciu na športovú výkonnosť, 
preto aj šport je prostriedkom na aktívny spôsob života v procese starnutia, prináša zážitky, 
emócie, skúsenosti, priateľstvá a sebarealizáciu.  
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Problematika ochrany zdravia pri práci, spôsob i forma jej zabezpečenia prostredníctvom 
pracovnej zdravotnej služby (PZS), je vzhľadom na pomerne časté legislatívne zmeny stále 
aktuálna téma pre spoločnosť. Ochranu zdravia pri práci treba vo všeobecnosti chápať ako 
súhrn činností a opatrení na vytváranie a ochranu zdravých pracovných podmienok 
a zabránenie vzniku, resp. obmedzenie výskytu ochorení súvisiacich s prácou (choroby 
z povolania). Jej cieľom je predovšetkým zlepšovanie zdravia zamestnancov prostredníctvom 
starostlivosti o pracovné podmienky a pracovné prostredie. Jedným z viacerých opatrení na 
vytváranie zdravých pracovných podmienok a sledovanie zdravia zamestnancov je 
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby. V podmienkach Slovenskej republiky je ochrana 
zdravia pri práci prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby regulovaná a zabezpečená 
legislatívne národnými i európskymi právnymi predpismi.  

Predmetom príspevku je prehľad niektorých zmien v poslednej priamej novele zákona č. 
355/2007 Z. z., ktoré sa dotkli pracovnej zdravotnej služby, zdravotného dohľadu nad 
pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov, i formy zabezpečenia zdravotného 
dohľadu zamestnávateľom. Novela, zákon č. 204/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 204/2014 Z. z.), nadobudla účinnosť v auguste 2014.  

Zákon č. 204/2014 Z. z. sústredil pracovnú zdravotnú službu, činnosť pracovnej 
zdravotnej služby, dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej 
spôsobilosti na prácu, vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, do 
jedného právneho predpisu. Upravili sa povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa ochrany 
zdravia pri práci súvisiace so zabezpečením zdravotného dohľadu nad pracovnými 
podmienkami a nad zdravím zamestnancov. Ochrana zdravia pri práci musí byť zabezpečená 
pre všetkých zamestnancov a zamestnávateľ je povinný zabezpečiť zdravotný dohľad pre 

Životné podmienky a zdravie, 2016 
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všetkých zamestnancov podľa miery zdravotného rizika vyplývajúceho z hodnotenia 
pracovných podmienok.  

Pracovná zdravotná služba po novom 
Zákon č. 204/2014 Z. z. sústredil podmienky zdravotného dohľadu do jedného právneho 

predpisu, súčasne upravil definíciu pracovnej zdravotnej služby, špecifikoval jej úlohy, aj 
minimálny rozsah výkonu pracovnej zdravotnej služby podľa kategórie prác zamestnávateľa. 

Podľa § 30a zákona č. 355/2007 Z. z. pracovná zdravotná služba poskytuje 
zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci 
výkonom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami 
a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych 
prehliadok vo vzťahu k práci. (2).  

Podľa § 30, ods. 1, písm. b) je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pre svojich 
zamestnancov zdravotný dohľad. Z dikcie tohto ustanovenia teda vyplýva, že zamestnávateľ 
je povinný zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre všetkých svojich zamestnancov 
niekoľkými možnými spôsobmi v závislosti od miery zdravotného rizika vyplývajúceho 
z pracovných podmienok.  

Zabezpečenie PZS zamestnávateľom 
Na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľ určí dostatočný počet 

vlastných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom 
pracovnom vzťahu. Ak zamestnávateľ zabezpečuje vykonávanie pracovnej zdravotnej služby 
pre svojich zamestnancov vlastnými zamestnancami, je povinný túto skutočnosť bezodkladne 
písomne oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva. 

A. Zabezpečenie PZS vlastnými zamestnancami 
Na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby vlastnými zamestnancami musí mať 

zamestnávateľ:  
1. dostatočný počet vlastných zamestnancov pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce 

zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie, a to: 

− lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v špecializačnom 
odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, v špecializačnom odbore 
pracovné lekárstvo, v špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo 
a toxikológia, v špecializačnom odbore služby zdravia pri práci alebo v špecializačnom 
odbore verejné zdravotníctvo, alebo 

− verejného zdravotníka, alebo 
− bezpečnostného technika, alebo  
− autorizovaného bezpečnostného technika, alebo 

2. minimálny tím pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce 
zaradené do prvej kategórie až štvrtej kategórie. Tvoria ho lekár so špecializáciou 
v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné 
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lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo 
a toxikológia alebo špecializačnom odbore služby zdravia pri práci a verejný zdravotník.  

Ak zamestnávateľ nemá vlastných zamestnancov na vykonávanie pracovnej zdravotnej 
služby, je povinný zmluvne zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby 
dodávateľsky: 

B. Zabezpečenie PZS dodávateľským spôsobom  
1. fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorej úrad verejného 

zdravotníctva vydal oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov, ktorí 
vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie až štvrtej kategórie, 

2. fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá je poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti, poskytujúcim zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore 
všeobecné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická 
toxikológia, špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore preventívne 
pracovné lekárstvo a toxikológia, špecializačnom odbore služby zdravia pri práci alebo 
v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo, pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce 
zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie, 

3. fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá je verejným zdravotníkom a má živnostenské 
oprávnenie na vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami, alebo právnickou 
osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie na vykonávanie dohľadu nad pracovnými 
podmienkami a má zodpovedného zástupcu, ktorý je verejným zdravotníkom, pre 
zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie,  

4. fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a je 
bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom alebo fyzickou 
osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktoré sú oprávnené na výkon 
bezpečnostno-technickej služby na výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby pre 
zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie. 

Špecifiká a výnimky z povinnosti zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby 
A. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ako fyzická osoba a PZS 
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, teda je 

živnostník, si môže činnosť pracovnej zdravotnej služby vykonávať osobne len pre seba. Ak 
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ako fyzická osoba – podnikateľ zamestnáva iné fyzické 
osoby vo svojej ambulancii (t.j. je v pozícii zamestnávateľa) alebo je poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti právnickou osobou, musí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečiť PZS 
takým spôsobom ako zamestnávateľ.  

B. Fyzická osoba – podnikateľ (SZČO) a PZS 
Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, t.j. nemá 

zamestnancov (živnostník), nemusí mať pracovnú zdravotnú službu. Môže však pre seba 
zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad s ohľadom na špecifické riziká pri práci. Ochrana 
zdravia pri práci u SZČO je teda v dobrovoľnej rovine.  
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Ak však fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva 
prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, je povinná zabezpečiť pre seba 
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na 
prácu sa vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a 
pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.  

Ak fyzická osoba – podnikateľ má zamestnancov, je povinná zabezpečiť zdravotný 
dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby v závislosti od kategorizácie prác, a teda 
platí ustanovenie týkajúce sa zabezpečenia PZS zamestnávateľom.  

Tím pracovnej zdravotnej služby – náplň a zloženie  
V súvislosti s účinnosťou novely zákona č. 355/2007 Z. z. bol prijatý nový vykonávací 

predpis – vyhláška MZ SR č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu 
pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o 
požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť (ďalej len vyhláška č. 208/2014 Z. z.). Predmetom 
vyhlášky sú náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby, zloženie tímu pracovnej zdravotnej 
služby s ohľadom na pracovné podmienky u zamestnávateľa a požiadavky na odbornú 
spôsobilosť jednotlivých odborníkov tímu. Vyhláška je účinná od 1. augusta 2014.  

Vedúci tímu pracovnej zdravotnej služby môže byť len lekár, ktorý má špecializáciu 
v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné 
lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a 
toxikológia alebo špecializačnom odbore služby zdravia pri práci. Vedúcim tímu pracovnej 
zdravotnej služby môže byť len v jednom tíme pracovnej zdravotnej služby.  

Pracovná zdravotná služba spolupracuje s bezpečnostno-technickou službou, príslušnými 
organizačnými útvarmi zamestnávateľa a so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov 
zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.  

Zriadením pracovnej zdravotnej služby alebo zabezpečením plnenia jej úloh 
dodávateľským spôsobom nie sú dotknuté povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany 
zdravia pri práci a jeho zodpovednosť za zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pri 
práci. 

Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby je upravená v zákone č. 355/2007 Z. z. a 
minimálny (časový) rozsah výkonu pracovnej zdravotnej služby podľa kategórie prác 
u zamestnávateľa tvorí samostatnú prílohu č. 3b k zákonu č. 355/2007 Z. z., čím náplň 
činnosti a minimálny rozsah nadobúda záväzný charakter pre pracovné zdravotné služby (2).  

Oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu  
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorí chcú vykonávať činnosť 

pracovnej zdravotnej služby na území Slovenskej republiky pre akéhokoľvek zamestnávateľa, 
ktorého zamestnanci vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie až štvrtej kategórie, musia 
vlastniť oprávnenie na výkon PZS, ktoré vydá Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky (ÚVZ SR).  
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Zákon č. 355/2007 Z. z. v § 30b) ustanovuje postup pri vydávaní oprávnenia na výkon 
pracovnej zdravotnej služby, ako i rozsah dokladov potrebných na vydanie tohto oprávnenia. 
Predmetné ustanovenie zákona rozlišuje situáciu, či je žiadateľom o oprávnenie osoba už 
podnikajúca, čiže právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, alebo či ide o ešte 
nepodnikajúcu fyzickú osobu alebo založenú právnickú osobu, ktorá zatiaľ nie je zapísaná do 
obchodného registra.  

Žiadosť o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu sa podáva písomne úradu 
verejného zdravotníctva. Úrad verejného zdravotníctva vydá oprávnenie na pracovnú 
zdravotnú službu fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak spĺňa podmienky 
ustanovené zákonom. Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva oprávnenie na pracovnú 
zdravotnú službu na dobu neurčitú. Oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu neprechádza na 
právneho nástupcu a je neprevoditeľné. Úrad verejného zdravotníctva SR vedie a zverejňuje 
na svojom webovom sídle zoznam fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, 
ktorým bolo vydané, odobraté alebo zmenené oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej 
služby (2).  

Ohlásenie činnosti PZS  
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá samostatne vykonáva činnosť 

pracovnej zdravotnej služby v rozsahu dohľadu nad pracovnými podmienkami (lekár, verejný 
zdravotník, bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik), musí začatie svojej 
činnosti písomne ohlásiť úradu verejného zdravotníctva. V ohlásení uvedie údaje v zmysle 
ustanovenia zákona, k ohláseniu predloží kópiu licencie na výkon zdravotníckeho povolania 
alebo licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo živnostenské oprávnenie.  

Úrad verejného zdravotníctva SR vedie evidenciu fyzických osôb – podnikateľov a 
právnických osôb, ktorí vykonávajú samostatne činnosť pracovnej zdravotnej služby v 
rozsahu dohľadu nad pracovnými podmienkami, zverejňuje ich zoznam na svojom webovom 
sídle, v ktorom uvedie aj kvalifikáciu alebo kvalifikáciu zodpovedného zástupcu, a vykonáva 
zmeny v evidencii.  

Je potrebné zdôrazniť, že oprávnenie na PZS a ohlásenie činnosti na výkon niektorých 
činností PZS nie je to isté a rozdiel vo význame pojmov je podstatný.  

Oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu vydáva Úrad verejného zdravotníctva za 
splnenia zákonom ustanovených podmienok a žiadateľ o vydanie oprávnenia v prípade 
splnenia všetkých zákonných požiadaviek vykonáva zdravotný dohľad ako komplexnú 
pracovnú zdravotnú službu pozostávajúcu z dohľadu nad pracovnými podmienkami 
a posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych 
prehliadok vo vzťahu k práci, pre zamestnávateľa, ktorého zamestnanci vykonávajú práce 
zaradené do prvej až štvrtej kategórie.  

Ohlásenie činnosti nemá charakter oprávnenia. Ohlásenie sa urobí písomne na Úrad 
verejného zdravotníctva SR, ktorý vedie evidenciu osôb, ktoré samostatne vykonávajú 
niektoré činnosti PZS. Tieto osoby samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej 
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zdravotnej služby v rozsahu dohľadu nad pracovnými podmienkami len pre zamestnávateľa, 
ktorého zamestnanci vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie.  

Kontrola výkonu pracovnej zdravotnej služby 
§ 30c zákona č. 355/2007 Z. z. ustanovuje povinnosti pre držiteľa oprávnenia na pracovnú 

zdravotnú službu a povinnosti osoby, ktorá samostatne vykonáva niektoré činnosti pracovnej 
zdravotnej služby. Držiteľ oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby a osoba 
samostatne vykonávajúca niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby musia vykonávať 
odborné činnosti v súlade s právnymi predpismi.  

Úrad verejného zdravotníctva SR kontroluje plnenie podmienok výkonu pracovnej 
zdravotnej služby, na základe ktorých bolo vydané oprávnenie a plnenie povinností PZS 
v zmysle zákona.  

Držiteľ oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu je povinný po celý čas vykonávania 
činnosti PZS umožniť miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva 
kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľa. Povinnosť 
umožniť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností PZS sa 
dotýka aj osoby, ktorá samostatne vykonáva niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby 
u zamestnávateľa.  

Ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba ako držiteľ oprávnenia na pracovnú 
zdravotnú službu opakovane neplní povinnosti podľa zák. č. 355/2007 Z. z., Úrad verejného 
zdravotníctva SR držiteľovi odoberie oprávnenie na výkon PZS. Ak osoba, ktoré samostatne 
vykonáva niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby opakovane neplní povinnosti v súlade 
so zákonom č. 355/2007 Z. z., Úrad verejného zdravotníctva vykoná výmaz osoby v 
evidencii.  

Sankcie 

Zákon č. 204/2014 Z. z. špecifikoval jednotlivé sankcie pre pracovné zdravotné služby za 
porušenie povinností v oblasti ochrany zdravia pri práci (správne delikty).  

Príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu držiteľovi oprávnenia na pracovnú 
zdravotnú službu, fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe, ktoré vykonávajú 
niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby (dohľad nad pracovnými podmienkami) za tieto 
správne delikty od 150 eur do 20 000 Eur.  

 
Záver 

Každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov zdravotný dohľad, ktorý 
zahŕňa činnosť pracovnej zdravotnej služby dohľadom nad pracovnými podmienkami 
a posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu, vrátane výkonu lekárskych preventívnych 
prehliadok vo vzťahu k práci. Forma, akou môže zamestnávateľ zabezpečiť zdravotný dohľad 
pre svojich zamestnancov, závisí od miery rizika a kategórie prác.  

Zákon č. 204/2014 Z. z. určil náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby, ako aj 
minimálny rozsah výkonu pracovnej zdravotnej služby podľa kategórie prác, ktorý sa stal 
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právne záväzný pre všetky pracovné zdravotné služby. Zvýšil a rozšíril kompetencie orgánov 
verejného zdravotníctva, ktoré v rámci štátneho zdravotného dozoru kontrolujú činnosť 
pracovnej zdravotnej služby, s cieľom zefektívnenia činnosti PZS a zabezpečenia primeranej 
kvality na úseku ochrany a podpory zdravia zamestnancov na pracoviskách v Slovenskej 
republike. Zákon rozšíril kompetencie a oprávnenia orgánov verejného zdravotníctva 
sankcionovať PZS v prípade, ak nedodržiavajú zákonné povinnosti.  

Špecificky upravil aj povinnosti zabezpečenia PZS formou dohľadu nad pracovnými 
podmienkami a nad spôsobom vykonávania práce z hľadiska vplyvu na zdravie 
u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí ako fyzická osoba – podnikateľ si môžu 
pracovnú zdravotnú službu vykonávať osobne. Fyzické osoby – podnikatelia (SZČO) bez 
zamestnancov nie sú povinní zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu, ochrana zdravia pri práci 
je v dobrovoľnej rovine.  

Časté legislatívne zmeny v oblasti poskytovania služieb zdravia pri práci vytvárajú chaos, 
právnu neistou a nedôveru zamestnávateľov i zamestnancov v komplexnú ochranu zdravia pri 
práci.  
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