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ABSTRAKT 
 
NOVÁKOVÁ, Dorota: Vplyv životných stresorov na zdravotný stav slovenskej populácie  

[doktorandská konferencia]. Univerzita Komenského v Bratislave. Lekárska fakulta. Ústav 
epidemiológie. Školiteľka: prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH. Bratislava, 2022.  
 
Úvod: Zdravotný vzťah človeka ovplyvňuje mnoho faktorov. Celkové zdravie nepriaznivo 
ovplyvňujú prežité krízové situácie. Ich zvládanie, respektíve negatívny vplyv na zdravie však 
úzko súvisí s mnohými premennými. Dopad životných stresorov na zdravie slovenskej 
populácie nebol doteraz systematicky sledovaný a hodnotený.   
Cieľ: Zistiť vzťah medzi súčasným zdravotným stavom a prežitými životnými stresormi 
a vybranými demografickými ukazovateľmi.  
Metódy: Spracovali sme údaje získané od 1018 respondentov z reprezentatívneho prieskumu 
obyvateľov Slovenskej republiky starších ako 18 rokov. Sledovali sme výskyt chronických 
ochorení a počet a typ prežitých životných stresorov. Hodnotili sme asociáciu medzi 
zdravotným stavom vyjadreným prítomnosťou chronických ochorení a prežitými životnými 
stresormi. Ďalej sme skúmali vplyv pohlavia, veku, rodinného stavu, typu spolužitia 
v domácnosti a vzdelania na túto asociáciu pomocou univariantnej a multivariantnej regresnej 
analýzy.  
Výsledky: V sledovanom súbore bolo vyššie zastúpenie chronických ochorení u žien a u oboch 
pohlaví sa zvyšuje počet chronických ochorení s vekom. Najčastejšími ochoreniami v mladších 
vekových skupinách sú alergie a bolesti chrbta, u starších ľudí hypertenzia. Najčastejší prežitý 
životný stresor je smrť blízkeho človeka, nie náhla. Analýza preukázala, že vyšší vek, ženské 
pohlavie a vyšší počet prežitých životných stresorov štatisticky významne zvyšujú riziko mať 
vyšší počet prítomných chronických chorôb. Protektívnym faktorom pre dobrý zdravotný stav 
je spolužitie v manželskom zväzku a vyššie vzdelanie.     
Záver: V reprezentatívnej štúdii slovenskej populácie sme potvrdili nepriaznivý vplyv 
prežitých krízových životných situácií na zdravotný stav. Naše zistenia podporujú význam 
psychologickej krízovej intervencie a preventívneho poradenstva pre podporu dobrého 
duševného a celkového zdravia   
 
Kľúčové slová: súčasné zdravie, rodinný stav, vzdelanie, životné stresory, chronické ochorenia  
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Vplyv životných stresorov na zdravotný stav slovenskej populácie  
 
Úvod  
 
Súčasný zdravotný stav súvisí s mnohými faktormi, pričom niektoré máme vo svojich rukách, 
mnohé však ovplyvniť nevieme. Počas svojho života takmer každý človek prežije minimálne 
jednu nepriaznivú životnú udalosť, prípadne aj viaceré. Nakoľko tieto situácie predstavujú 
veľkú záťaž a majú negatívny krátkodobý či dlhodobý vplyv na celkové zdravie človeka, 
označujeme ich za životné stresory.  
V našom výskume sme sledovali súčasný zdravotný stav slovenskej populácie a jeho súvis so 
vzdelaním, rodinným stavom, spôsobom spolužitia v domácnosti a prežitými životnými 
stresormi.   
Výstupy mnohých vedeckých štúdií jednoznačne potvrdzujú súvis medzi úrovňou vzdelania 
a celkovým zdravím. Už štúdia z roku 1973 (1), v ktorej autori porovnávajú rozdiely na úrovni 
vzdelania a úmrtnosti v USA, dokázala klesajúcu úmrtnosť so stúpajúcim dosiahnutým 
vzdelaním. Tieto zistenia potvrdilo aj niekoľko ďalších štúdií (2,3). Ďalšia štúdia zo Spojených 
štátov amerických z roku 2018 predstavuje vplyv vzdelania na zdravie - dospelí s nižším 
dosiahnutým vzdelaním majú horší zdravotný stav v porovnaní s populačnými skupinami 
s vyšším stupňom vzdelania (4). V roku 1995 – 2015 sa uskutočnilo empirické hodnotenie 
krajín OECD, ktorého záverom bolo, že vzdelanie môže slúžiť ako nástroj k znižovaniu 
zdravotných rozdielov v populácii a zlepšovaniu života budúcej generácie. V tejto štúdii autori 
uvádzajú, že dospelí s vyšším dosiahnutým vzdelaním majú lepšie zdravie a dožívajú sa 
vyššieho veku v porovnaní s ich rovesníkmi s nižším vzdelaním (5). 
So zdravím sa spája niekoľko dôležitých sociálnych faktorov, jedným z nich je aj rodinný stav. 
Vo vedeckých štúdiách dospelí v manželskom zväzku vykazujú oveľa lepšie zdravotné 
výsledky ako dospelí, ktorí nie sú v manželstve.  Jedným z protektívnych faktorov manželstva 
je lepší ekonomický a sociálny status, s čím súvisí ich duševné zdravie a celkový zdravotný 
stav. Rozvod je naopak rizikovým faktorom. Životná skúsenosť s takouto krízovou situáciou 
môže narušiť a negatívne ovplyvniť imunologické, hormonálne a nervové systémy, čo môže 
spôsobovať, že títo ľudia sú náchylnejší na zdravotné problémy (6). V roku 2017 autori štúdie 
Južnej Kórei skúmali ľudí  v strednom veku (40 – 65 rokov). Horší zdravotný stav a vyšší počet 
ochorení boli vo väčšej miere prítomné u tých, ktorí nežili v manželskom zväzku (7). 
Medzi najzávažnejšie životné stresory odborníci zaraďujú najmä prežitie prírodných katastrof, 
všetky druhy zneužívania či zanedbávania (sexuálne, fyzické a emocionálne), rozvod, potrat, 
(umelý alebo spontánny), nadmernú konzumáciu alkoholu, užívanie drog, väzenie, úmrtie 
blízkej osoby (8). Prežívanie životných stresových udalostí môže negatívne ovplyvniť fyzické 
a duševné zdravie a viesť k rôznym zdravotným problémom. Výstupy viacerých štúdií 
preukázali, že prežitie životných stresorov z veľkej miery súvisí so vznikom chorôb, ako sú 
napríklad kardiovaskulárne ochorenia, chronické zápalové ochorenia tráviaceho traktu, 
depresia, úzkostné poruchy (9). Ľudia, ktorí opakovane zažívajú rôzne životné stresory, alebo 
sú im dlhodobo exponovaní, častejšie fajčia, nadmerne konzumujú alkohol, nezdravo sa 
stravujú a majú vyššie riziko porúch spánku (10). Logickým dôsledkom expozície týmto 
rizikovým faktorom je zhoršenie celkového zdravia.  
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Metódy  
 
V tejto štúdii sme použili údaje získané v rámci prieskumu na reprezentatívnej vzorke 
slovenskej populácie. Prieskum sa realizoval prostriedkom osobných rozhovorov, ktoré boli 
online zaznamenávané, metódou CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing. Všetci 
účastníci boli zvolení na základne kvótneho výberu. Sledovaný súbor  tvorilo 1018 dospelých, 
z toho bolo 49% mužov a 51% žien (11). 
Súbor sme sledovali podľa nasledovných charakteristík: pohlavie (muž/žena); vek v šiestich 
vekových kategóriách (18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 65 rokov a viac); dosiahnuté vzdelanie 
v štyroch kategóriách (základné, stredoškolské bez maturity, stredoškolské s maturitou, 
vysokoškolské); rodinný stav v piatich kategóriách (slobodný/á, ženatý/vydatá, rozvedený/á, 
vdovec/vdova, v partnerskom zväzku); spolužitie v domácnosti v troch kategóriách (v 
manželstve, v partnerstve, bez partnera). 
Ďalej sme hodnotili počet zažitých životných stresorov a počet v súčasnosti prítomných 
chronických ochorení, oboje v štyroch kategóriách (0, 1, 2, 3 a viac). Hodnotili sme frekvenciu 
výskytu najčastejších chronických ochorení podľa pohlavia a veku.  
Zastúpenie početnosti vo všetkých sledovaných premenných sme hodnotili v absolútnych 
počtoch a v percentách.  
Pomocou univariatnej a multivariantnej analýzy sme merali vzťah medzi počtom v súčasnosti 
prítomných chronických ochorení a predpokladanými rizikovými faktormi. Hladina štatistickej 
významnosti bola 0,05. Na analýzu údajov sme použili štatistický softvér Stata: Release 16, 
College Station, TX: StataCorp LLC. 
 
Výsledky  
 
V tabuľke 1 predstavujeme základnú charakteristiku súboru. Podľa veku bola najpočetnejšou 
skupina mužov (20%) a žien (19%) vo veku 35 – 44 rokov. Podľa vzdelania boli najpočetnejšou 
skupinou respondenti s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou (38%). Z pohľadu 
rodinného stavu respondentov najpočetnejšiu skupinu tvorili muži a ženy v manželskom 
zväzku (54%). Spolužitie v domácnosti, či už v manželstve alebo partnerstve, v sledovanom 
súbore prevládalo (66%). V skupine  životných stresorov dominovali muži a ženy (32%), ktorí 
nezažili žiaden životný stresor. Z pohľadu počtu prítomných chronických ochorení 
najpočetnejšiu skupinu tvorili muži a ženy bez akejkoľvek choroby. 
 
 
Tab1 Charakteristika súboru podľa veku, pohlavia, vzdelania, rodinného stavu, typu spolužitia 
v domácnosti, počtu prežitých životných stresorov a počtu prítomných chornických ochorení 
 
 Muži n (%) Ženy n (%) Spolu n (%) 
 
 
Veková 
kategória 

18 – 24 r. 58 (11,69) 52 (9,96) 110 (10,81) 
25 – 34 r. 91 (18,35) 96 (18,39) 187 (18,37) 
35 – 44 r. 100 (20,16) 99 (18,97) 199 (19,55) 
45 – 54 r. 73 (14,72) 93 (17,82) 166 (16,31) 
55 – 64 r. 77 (15,52) 91 (17,43) 168 (16,5) 
65 + r. 97 (19,56) 91 (17,43) 188 (18,47) 

 
Vzdelanie 

Základné 75 (15,12) 62 (11,88) 137 (13,46) 
Stredoškolské bez 
maturity (vyučený/á) 

153 (30,85) 119 (22,8) 272 (26,72) 
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Stredoškolské s 
maturitou 

159 (32,06) 223 (42,72) 382 (37,52) 

Vysokoškolské 109 (21,98) 118 (22,61) 227 (22,30) 

Rodinný 
stav 

Slobodný/á 125 (25,2) 100 (19,16) 225 (22,10) 
Ženatý, vydatá 271 (54,64) 282 (52,02) 553 (54, 32) 
Rozvedený/á 32 (6,45) 40 (7,66) 72 (7,07) 
Vdovec, vdova 23 (4,64) 55 (10,54) 78 (7,66) 
V partnerskom vzťahu 45 (9,07) 45 (8,62) 90 (8,85) 

Spolužitie v 
domácnosti 

 

V manželstve 269 (54,24) 282 (54,02) 551 (54,12) 
V partnerstve 58 (11,69) 62 (11,88) 120 (11,79) 
Bez partnera 169 (34,07) 178 (34,1) 347 (34,09) 

Počet 
životných 
stresorov 

Žiaden 163 (32,86) 163 (31,23) 326 (32,02) 
Jeden 120 (24,19) 146 (27,97) 266 (26,13) 

Dna 87 (17,54) 92 (17,62) 179 (17,58) 
Tri a viac 126 (25,40) 121 (23,18) 247 (24,26) 

 
Počet 

prítomných 
ochorení 

Žiadna 216 (43,55) 159 (30,46) 375 (36,84) 
Jedna 122 (24,60) 155 (29,69) 277 (27,21) 
Dve 77 (15,52) 80 (15,33) 157 (15,42) 
Tri a viac 81 (16,33) 128 (24,52) 209 (20,53) 

Spolu 496 (100) 522 (100) 1018 (100) 
 
Počet v súčasnosti prítomných chronických ochorení podľa veku a pohlavia uvádzame 
v grafoch 1 a 2. S pribúdajúcim vekom pribúda aj počet prítomných ochorení. U žien 
pozorujeme vyšší počet ochorení už v mladšom veku v porovnaní s mužmi – v najmladšej 
vekovej skupine 18 až 24 ročných má už viac ako štvrtina žien aspoň jedno prítomné chronické 
ochorenie v porovnaní s 10% rovnako starých mužov (Graf 1 a 2). 
 

 
Graf 1. Počet v súčasnosti prítomných chronických ochorení u mužov  
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Graf 2. Počet v súčasnosti prítomných chronických ochorení u žien   
 
 
V Tabuľke 2 predstavujeme zastúpenie jednotlivých prítomných ochorení podľa veku 
a pohlavia. V prvých troch vekových kategóriách, 18 – 44 r. dominujú respondenti bez 
akýchkoľvek ochorení. Vo veľkej miere, a to u oboch pohlaví, sa vyskytujú alergie a bolesti 
chrbta. Vo vyšších vekových kategóriách 55 a viac rokov dominujú najmä bolesti chrbta 
a hypertenzia. 
 
Tab. 2 Prítomnosť najčastejších diagnóz v sledovanom súbore podľa pohlavia a veku  
 
Vekové kategórie Muži  Ženy  

Ochorenie  % Ochorenie  % 

18-24 

Žiadne  90 Žiadne ochorenie  56 
Alergie  3 Alergie  17 
Bolesť chrbta/hlavy  2 Bolesti panvy  12 
  Bolesti chrbta/hlavy  10 

25-34 

Žiadne  62 Žiadne ochorenie  53 
Alergie  15 Alergie  18 
Bolesti chrbta  14 Bolesti chrbta/migrény  10 
Dermatóza/iné ochorenie  6 Bolesti hlavy  9 

 
35 - 44 

Žiadne ochorenia  61 Žiadne ochorenie  32 
Bolesti chrbta  17 Bolesti chrbta  28 
Alergie  12 Alergie  17 
Migrény/žalúdočné vredy  5 Bolesti panvy  13 

 
45 - 54 

Bolesti chrbta  48 Bolesti chrbta  32 
Žiadne ochorenie  37 Žiadne ochorenie  25 
Hypertenzia  16 Bolesti hlavy 15 
Iné ochorenie  12 Alergie  14 

 
55 - 64 

Bolesti chrbta  49 Bolesti chrbta  47 
Hypertenzia  25 Hypertenzia  43 
Žiadne ochorenie  14 Alergie  18 
Bolesti hlavy/žal. vredy  10 Bolesti hlavy/žiadne ochorenie  16 
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65+ 

Bolesti chrbta  57 Bolesti chrbta  50 
Hypertenzia  47 Hypertenzia  43 
Iné ochorenie  17 Artritída  20 
DM II 14 Bolesti hlavy  15 

 
Až 50% mužov aj žien uviedlo, že nezažili žiaden životný stresor. Najčastejšie prežitý životný 
stresor bola smrť blízkeho človeka (nie náhla) zažilo ju 36% mužov a 39% žien. Ďalej 
nasledovala náhla smrť blízkeho (29% mužov, 25% žien). Až 25% mužov a 16% žien uviedlo, 
že boli svedkami vážnej nehody. Medzi časté životné stresory v našom súbore patrili aj finančné 
problémy, zažitie živelnej pohromy a rozvod.  
Uskutočnili sme analýzu vzťahu medzi počtom v súčasnosti prítomných chronických ochorení 
a predpokladanými rizikovými faktormi. Potvrdili sme štatisticky významný vzťah medzi 
vyšším počtom prítomných chronických chorôb a vyšším vekom, ženským pohlavím, nižším 
vzdelaním. Pri posudzovaní rodinného stavu život v manželskom zväzku sa preukázal ako 
protektívny faktor, naopak rozvedení a vdovci/vdovy mal vyšší počet prítomných ochorení. 
Spolužitie s partnerom v domácnosti bolo protektívne.    
V modeli viacnásobnej lineárnej regresie sme sledovali počet prítomných ochorení vo vzťahu 
k viacerým rizikovým faktorom súčasne (vek, pohlavie, vzdelanie, rodinný stav, spoločná 
domácnosť a počet prežitých životných stresorov). Štatisticky významný vplyv na počet 
v súčasnosti prítomných chronických ochorení sme pozorovali v premennej vek (Coef. 0,29; 
95% CI 0.025 - 0.034), pohlavie (Coef. 0,27; 95% CI 0,15 - 0,39) a počet prežitých životných 
stresorov (Coef. 0,18; 95% CI 0,13 – 0,23). So zvyšujúcim sa vekom a zvyšujúcim sa počtom 
prežitých životných stresorov, ako aj u žien v porovnaní s mužmi, je počet prítomných ochorení 
vyšší.  
 
Diskusia  
 
V našom výskume sme sledovali vzťah medzi súčasným zdravotným stavom a vybranými 
faktormi. Výsledky našej štúdie poukazujú na prevahu chronických ochorení, a teda horší 
zdravotný stav u žien ako u mužov. V roku 2015 bola vykonávaná štúdia v Indii, ktorá 
sledovala na vzorke viac ako 10 tisíc respondentov subjektívne pociťované zdravie. Výsledky 
tejto štúdie preukazujú 1,6 násobne (95% CI 1,4 – 1,9) horšie zdravie u žien ako u mužov (12). 
V roku 2012 sa tím berlínskych vedcov venoval rozdielu v zdravotnom stave a počte 
chronických ochorení medzi mužmi a ženami. Autori zistili jednoznačnú prevahu počtu 
ochorení u žien s tým, že ženy trpeli až o 10% viac kardiovaskulárnymi ochoreniami (najmä 
hypertenzia), ako muži (13). V systematickom prehľade, ktorý sa venoval duševnému zdraviu 
a jeho rozdieloch medzi mužmi a ženami, výsledky štúdií dokazujú, že ženy sú náchylnejšie na 
poruchy z oblasti duševného zdravia, a to najmä na depresie (14).  Počet diagnóz u žien i mužov 
narastá s vekom (15). 
Prežitie životných stresorov prináša objektívne i subjektívne zhoršenie zdravotného stavu 
fyzického aj psychického. V štúdii, ktorá sa zameriavala na konkrétne typy stresových udalostí 
výsledky dokazujú, že prežitie negatívnych stresorov prispieva k zhoršenému zdravotnému 
stavu a nárastu počtu chronických ochorení, ako boli depresia (OR = 1,54, p < 0,0001), diabetes 
mellitus (OR = 1,47, p < 0,05) a ochorenia kardiovaskulárneho systému (OR = 1,72, p < 0,05) 
(16). V našom výskume sme sledovali aj vplyv manželstva na počet chronických ochorení. 
Ženatí ľudia žijú dlhšie a zdravšie, ako tí, ktorí sú slobodní, rozvedení alebo ovdovení, čo 
potvrdzujú aj výsledky nášho výskumu. Vplyv manželstva je porovnateľný s vplyvom 
viacerých ovplyvniteľných rizikových faktorov, ako fyzická aktivita, fajčenie a podobne (17). 
V januári 2021 bola realizovaná analýza vplyvu viacerých faktorov (chronického stresu 
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a staršieho veku v manželských pároch) na duševné a fyzické zdravie. Výsledky ukázali, že 
výstupom pôsobenia týchto faktorov je zhoršené zdravie a výskyt depresívnych symptómov 
(18). V našej štúdii sme dokázali vplyv vzdelania na zdravie. S nižším vzdelaním stúpal počet 
prítomných ochorení, naopak vzdelanie ukončené vysokou školou sa preukázalo ako 
protektívny faktor. Vzťah medzi nízkym vzdelaním a zdravím je preukázaný rozsiahlym 
výskumom. Každé štyri roky štúdia znižujú riziko srdcových chorôb až o 2,16% a riziko vzniku 
diabetu až o 1,40% (19). V štúdii z roku 2015 sa autori zameriavali na sociálno – ekonomické 
determinanty, jedným z nich bolo aj zdravie. Výsledky štúdie potvrdili, že „Čím viac žiakov 
pokračuje vo svojom vzdelávaní na stredných školách a získa maturitu, tým rastú šance na 
zdravú populáciu. Nedostatočné vzdelanie však nielen znižuje možnosti na trhu práce, ale 
limituje aj zodpovedný prístup k životu, zhoršuje životné podmienky, zvyšuje sociálne riziká a 
tým zhoršuje zdravotný stav.“(20). 
V reprezentatívnej štúdii slovenskej populácie sme potvrdili nepriaznivý vplyv prežitých 
životných faktorov, vyššieho veku, ženského pohlavia, života bez partnera v domácnosti 
a nižšieho vzdelania na súčasný zdravotný stav. Zatiaľ čo vek, pohlavie, vzdelanie a prežité 
stresory sú neovplyvniteľné faktory, vysporiadanie sa s prežitými krízovými situáciami 
a osamelosťou sú ovplyvniteľné odbornou pomocou.  
Naše zistenia podporujú význam psychologickej krízovej intervencie a preventívneho 
poradenstva pre podporu dobrého duševného a celkového zdravia.   
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